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▼B
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006
av den 4 maj 2006
om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning
(EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter
genom kontroll av handeln med dem
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
DENNA FÖRORDNING

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska
pen,
▼M2
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december
1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av
handeln med dem (1), särskilt artikel 19.2, 19.3 och 19.4, och
▼B
av följande skäl:
(1)

Bestämmelser behövs för att genomföra rådets förordning (EG) nr
338/97 och för att konventionen om internationell handel med
utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) (nedan
kallad ”konventionen”) skall kunna iakttas.

(2)

För att förordning (EG) nr 338/97 skall genomföras på ett en
hetligt sätt bör det fastställas detaljerade villkor och kriterier för
behandlingen av ansökningar om tillstånd och intyg och för ut
färdande, giltighet och användning av sådana handlingar. Det bör
därför fastställas förlagor för dessa handlingar.

(3)

Det är också nödvändigt att anta närmare bestämmelser om de
villkor och kriterier som skall gälla för behandlingen av exemplar
av djurarter som är födda och uppvuxna i fångenskap och för
exemplar av växtarter som har förökats artificiellt, så att undan
tagen som gäller för dessa exemplar tillämpas på ett enhetligt sätt.

(4)

De undantag som gäller för exemplar som är personliga tillhörig
heter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr
338/97 kräver att bestämmelser anges så att kraven i artikel VII.3
i konventionen kan uppfyllas.

(5)

För att se till att de allmänna undantagen från förbudet mot intern
handel inom gemenskapen enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr
338/97 tillämpas på ett enhetligt sätt bör det fastställas villkor och
kriterier för precisering av undantagen.

(6)

Det är nödvändigt att fastställa förfaranden för hur märkning av
vissa exemplar av arter skall ske, för att underlätta identifiering
och säkerställa att bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97
genomförs.

(7)

Bestämmelser bör fastställas om innehåll, form och inlämning av
de periodiska rapporter som anges i förordning (EG) nr 338/97.

(8)

För att ändringar i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97 skall
kunna förberedas måste all relevant information finnas tillgänglig,
särskilt om arters biologiska status och handelsstatus, använd
ningen av dem samt metoder för kontroll av handel.

(1) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.
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▼B
(9)

Vid det tolfte mötet i partskonferensen för konventionen, som
hölls i Santiago (Chile) den 3–15 november 2002, antogs ett antal
resolutioner som bland annat gällde förenklade förfaranden för
utfärdande av tillstånd och intyg, ett särskilt intyg för att under
lätta förflyttning av vissa kategorier av exemplar som ingår i en
mobil utställning, ytterligare undantag för personliga tillhörigheter
och ändrade bestämmelser om märkning av kaviarbehållare, samt
andra åtgärder av formell och teknisk karaktär, däribland ändring
av de koder som används i tillstånd och intyg samt ändringar i
förteckningen över standardverk som används för att fastställa
namnen på arter som förtecknas i bilagorna till konventionen,
och det är därför nödvändigt att ta hänsyn till dessa resolutioner.

(10)

Med hänsyn till den tunga administrativa börda som blev följden
av regelverket kring export och import av personligt ägda levande
djur som är födda och uppvuxna i fångenskap och av personligt
ägda djur som fördes in till gemenskapen som gällde innan rådets
förordning (EG) nr 338/97, rådets förordning (EEG) nr 3626/82
av den 3 december 1982 om genomförande i gemenskapen av
konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter
av vilda djur och växter (1) samt nationell lagstiftning om genom
förande av konventionerna började tillämpas, och det faktum att
sådan export och import inte innebär något hinder för skyddet av
vilda djurarter, bör ett särskilt intyg därför skapas för detta än
damål.

(11)

Kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti
2001 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förord
ning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter
genom kontroll av handel med dem (2) bör därför ändras väsent
ligt. På grund av ändringarnas omfattning och för att skapa klar
het bör den förordningen ersättas i sin helhet.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med
yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I
DEFINITIONER

Artikel 1
Definitioner
Utöver de definitioner som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr 338/97
gäller i denna förordning följande definitioner:
▼M6
1)

förvärvsdag: den dag då ett exemplar togs ur sin naturliga miljö,
föddes i fångenskap eller förökades artificiellt eller, om denna dag
inte är känd, den tidigaste dag då exemplaret bevisligen innehades
av en person.

(1) EGT L 384, 31.12.1982, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommis
sionens förordning (EG) nr 2727/95 (EGT L 284, 28.11.1995, s. 3).
(2) EGT L 250, 19.9.2001, s. 1.
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▼B
2)

andra generationens avkomma (F2) och följande generationers
avkomma (F3, F4 osv.): exemplar framställda i en kontrollerad
miljö av föräldrar som också framställts i en kontrollerad miljö
till skillnad från exemplar framställda i en kontrollerad miljö av
föräldrar av vilka åtminstone den ena är avlad i eller tagen från sin
naturliga miljö (första generationens avkomma [F1]).

3)

avelsbestånd: alla djur som används för fortplantningsändamål hos
en uppfödare.

4)

kontrollerad miljö: en miljö som är styrd av människan i syfte att
framställa djur av en särskild art och som innefattar kontrollerade
och avgränsade områden för att hindra djur, ägg eller gameter av
arten i fråga att komma in i eller lämna miljön, vilket kan inne
fatta, utan att vara begränsat till, byggda boendeutrymmen, göd
selhantering, hälsovård, skydd mot rovdjur och automatisk utfod
ring.

4a)

odlat föräldramaterial: under kontrollerade förhållanden odlad
uppsättning växter som används för reproduktion och som, på
ett sätt som godtas av den behöriga administrativa myndigheten
i samråd med en behörig vetenskaplig myndighet i den berörda
medlemsstaten:

▼M2

i) har anskaffats i enlighet med bestämmelserna i Cites och till
lämplig nationell lagstiftning och på ett sätt som inte är till
skada för artens överlevnad i dess naturliga miljö, och
ii) bibehålls i tillräcklig kvantitet för förökning så att behovet av
tillförsel av vilda exemplar minimeras eller elimineras och så
att sådan tillförsel endast förekommer i undantagsfall och be
gränsar sig till vad som är nödvändigt för att upprätthålla det
odlade föräldramaterialets livskraft och produktivitet.
4b) jakttrofé: ett helt djur, eller en lätt igenkännlig del eller produkt av
ett djur, som anges på varje åtföljande Cites-tillstånd eller -intyg
och som uppfyller följande villkor:
i) De är obearbetade, bearbetade eller tillverkade.
ii) De har av jägaren lagligen erhållits genom jakt för jägarens
personliga bruk.
iii) De importeras, exporteras eller återexporteras av eller på upp
drag av jägaren, som en del av överföringen från ursprungs
landet, för att slutligen komma till den stat där jägaren är
permanent bosatt.
▼B
5)

person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen: en
person som uppehåller sig i gemenskapen under minst 185 dagar
varje kalenderår, till följd av yrkesmässig anknytning eller, om
personen saknar yrkesmässig anknytning, till följd av en personlig
anknytning som präglas av nära band mellan personen och bosätt
ningsplatsen.

6)

mobil utställning: provsamling, cirkus, menageri, växtutställning,
orkester eller museiutställning som förevisas för allmänheten i
kommersiellt syfte.

▼M6
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▼M1
7)

transaktionsspecifika intyg: intyg utfärdade i enlighet med arti
kel 48 och som är giltiga endast för en eller flera specificerade
transaktioner.

8)

exemplarspecifika intyg: intyg utfärdade i enlighet med artikel 48
som inte är transaktionsspecifika intyg.

9)

provsamling: en samling lagligt förvärvade döda exemplar, in
begripet delar och produkter av sådana, som transporteras över
gränser för presentationsändamål.

▼B

▼M1

10) exemplar förvärvat innan konventionen blev tillämplig: exemplar
som har förvärvats innan den berörda arten för första gången
infördes i bilagorna till konventionen.

▼B
KAPITEL II
BLANKETTER OCH TEKNISKA KRAV

▼M3

__________

▼B
Artikel 4
Ifyllande av blanketter
▼M2
1.
Blanketter som avses i artikel 2 i kommissionens genomförande
förordning (EU) nr 792/2012 (1) ska fyllas i med maskinskrift.

▼M6
Ansökningar om importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg
enligt artikel 5.2 b, 5.3, 5.4, 8.3 och 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97,
intyg för personlig egendom, intyg för provsamling, intyg för musik
instrument och intyg för mobil utställning samt importanmälningar,
fortsättningsblad och etiketter får dock fyllas i med läslig handskrift,
med bläck och stora tryckbokstäver.

▼M2
2.
Blanketterna 1–4 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr
792/2012, blanketterna 1 och 2 i bilaga II till genomförandeförordning
(EU) nr 792/2012, blanketterna 1 och 2 i bilaga III till genomförande
förordning (EU) nr 792/2012, blanketterna 1 och 2 i bilaga V till ge
nomförandeförordning (EU) nr 792/2012, de fortsättningsblad som avses
i artikel 2.4 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 och de etiket
ter som avses i artikel 2.6 i genomförandeförordning (EU) nr 792/2012
får inte innehålla några raderingar eller ändringar, såvida inte radering
arna eller ändringarna har bestyrkts med den utfärdande administrativa
myndighetens stämpel och underskrift. Raderingar och ändringar i de
importanmälningar som avses i artikel 2.2 i genomförandeförordning
(1) EUT L 242, 7.9.2012, s. 13.
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▼M2
(EU) nr 792/2012 och de fortsättningsblad som avses i artikel 2.4 i
genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 får också bestyrkas med
införseltullkontorets stämpel och underskrift.
▼B
Artikel 5
Innehåll i tillstånd, intyg och ansökningar om utfärdande av dessa
handlingar
Uppgifter och hänvisningar i tillstånd och intyg samt i ansökningar om
utfärdande av dessa handlingar skall uppfylla följande krav:
1) beskrivningen av exemplaren skall, i förekommande fall, inbegripa
en av de koder som anges i bilaga VII,
2) mängd och nettomängd skall anges i de enheter som föreskrivs i
bilaga VII,
3) de taxonomiska enheter som exemplaren tillhör skall anges på art
nivå utom i de fall arten är uppdelad i underarter i enlighet med
bilagorna till förordning (EG) nr 338/97 eller om konventionens
partskonferens har beslutat att en högre taxonomisk nivå är tillräck
lig,
4) de standardverk för nomenklatur som förtecknas i bilaga VIII till
denna förordning skall användas för att ange de taxonomiska enhe
ternas vetenskapliga namn,
5) om så krävs, skall ändamålet med transaktionen anges med hjälp av
en av de koder som anges i punkt 1 i bilaga IX,
6) exemplarens ursprung skall anges med angivande av en av de koder
som anges i punkt 2 i bilaga IX till den här förordningen.
Om användningen av de koder som avses i punkt 6 förutsätter att de
kriterier som anges i förordning (EG) nr 338/97 eller i den här förord
ningen är uppfyllda, måste koderna vara i överensstämmelse med dessa
kriterier.
▼M1
Artikel 5a
Särskilt innehåll i tillstånd, intyg och ansökningar rörande
exemplar av växtarter
▼M2
I fråga om exemplar av växtarter som inte längre omfattas av undantag
från bestämmelserna i konventionen eller förordning (EG) nr 338/97
enligt ”Förklaring till bilagorna A, B, C och D” i bilagan till den för
ordningen, men som har exporterats och importerats lagligt med stöd av
dessa undantag, får fält 15 på blanketterna i bilagorna I och III till
genomförandeförordning (EU) nr 792/2012, fält 4 på blanketterna i
bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 och fält 10
på blanketterna i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr
792/2012 fyllas i med namnet på det land där exemplaren upphörde
att omfattas av undantag.
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▼M1
I sådana fall ska fältet ”särskilda villkor” i tillståndet eller intyget fyllas
i med texten ”Lagligt importerat med stöd av undantag från CITESbestämmelser” och en hänvisning till det undantag som avses.

▼M2
Artikel 6
Bilagor till blanketter
1.
Om en bilaga till någon av de blanketter som anges i artikel 2 i
genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 utgör en integrerad del av
en sådan blankett, ska detta faktum och antalet sidor tydligt anges på
tillståndet eller intyget, och varje sida av bilagan ska innehålla följande
uppgifter:

a) Tillståndets eller intygets nummer och utfärdandedatum.

b) Underskrift av den administrativa myndighet som utfärdat tillståndet
eller intyget samt myndighetens stämpel eller sigill.

2.
Om de blanketter som avses i artikel 2.1 i genomförandeförord
ning (EU) nr 792/2012 används för mer än en art i en sändning ska en
bilaga bifogas som, utöver de uppgifter som krävs enligt punkt 1 i
denna artikel, för varje art i sändningen återger fälten 8–22 på berörd
blankett, samt de rutor i fält 27 på blanketten där ”kvantitet/nettovikt
som importeras eller (åter)exporteras” och i tillämpliga fall ”antal döda
djur vid ankomst” anges.

3.
Om de blanketter som avses i artikel 2.3 i genomförandeförord
ning (EU) nr 792/2012 används för mer än en art ska en bilaga bifogas
som, utöver de uppgifter som krävs enligt punkt 1 i denna artikel, för
varje art återger fälten 8–18 på berörd blankett.

4.
Om de blanketter som avses i artikel 2.5 i genomförandeförord
ning (EU) nr 792/2012 används för mer än en art ska en bilaga bifogas
som, utöver de uppgifter som krävs enligt punkt 1 i denna artikel, för
varje art återger fälten 4–18 på berörd blankett.

▼B
Artikel 7
Tillstånd och intyg utfärdade av tredjeländer
1.
Artikel 4.1 och 4.2, artikel 5.3, 5.4 och 5.5 och artikel 6 skall
gälla för beslut om godkännande av tillstånd och intyg som utfärdats av
ett tredjeland för exemplar som skall införas i gemenskapen.

2.
Om de tillstånd och intyg som avses i punkt 1 gäller exemplar av
arter som omfattas av frivilligt fastlagda exportkvoter eller exportkvoter
tilldelade av CITES-konventionens partskonferens, skall de godkännas
endast om de innehåller uppgift om det totala antalet exemplar som
redan har exporterats under innevarande år inklusive det antal som till
ståndet i fråga gäller, samt kvoten för de berörda arterna.
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▼B
3.
Återexportintyg som utfärdats av ett tredjeland skall godtas endast
om de innehåller uppgifter om ursprungsland och det tillämpliga export
tillståndets nummer och utfärdandedatum och, i förekommande fall,
sista återexportland, det tillämpliga återexportintygets nummer och ut
färdandedatum eller innehåller en tillfredsställande motivering för att
sådan information har utelämnats.
▼M1
4.
Tillstånd och intyg som har utfärdats av tredjeländer med koden
”O” för ursprung ska endast godtas när de omfattar exemplar som upp
fyller villkoren i definitionen av exemplar förvärvat innan konventionen
blev tillämplig i artikel 1.10 och innehåller uppgift om datum då ex
emplaren förvärvades eller en försäkran om att exemplaren har förvär
vats före ett specifikt datum.
▼M2
5.
Exporttillstånd och återexportintyg ska fyllas i med kvantitet, un
dertecknas och stämplas, av en tjänsteman från export- eller återexport
landet, i dokumentets fält för tullens noteringar vid export. Om export
dokumentet inte har fyllts i, undertecknats och stämplats vid exporttill
fället bör den administrativa myndigheten i importlandet samarbeta med
exportlandets administrativa myndighet, med beaktande av eventuella
förmildrande omständigheter eller dokument, för att avgöra huruvida
dokumentet kan godkännas.
▼M6
6.
Exporttillstånd och återexportintyg utfärdade av tredjeländer ska
godtas endast om den behöriga myndigheten i det berörda tredjelandet
tillhandahåller, när den anmodas att göra detta, tillfredsställande upp
gifter som visar att exemplaren har förvärvats i enlighet med lagstift
ningen om skyddet av den berörda arten.
▼B
KAPITEL III
HANDLINGARS UTFÄRDANDE, ANVÄNDNING OCH GILTIGHET

Artikel 8
Handlingars utfärdande och användning
▼M2
1.
Handlingar ska utfärdas och användas i enlighet med bestämmel
serna och villkoren i den här förordningen och i förordning (EG) nr
338/97, särskilt artikel 11.1–11.4 i den senare förordningen. Tillstånd
och intyg får utfärdas i pappersform eller i elektronisk form.
▼B
För att se till att dessa förordningar och de bestämmelser i nationell lag
som antas för att genomföra dessa förordningar får den utfärdande ad
ministrativa myndigheten uppställa betingelser, villkor och krav vilka
skall anges i de ifrågavarande handlingarna.
2.
Handlingarna skall användas utan att det påverkar tillämpningen
av andra formkrav avseende varors rörlighet inom gemenskapen, inför
sel av varor till gemenskapen eller deras export eller återexport därifrån
eller utfärdandet av de handlingar som används för dessa formkrav.
3.
De administrativa myndigheterna skall besluta om utfärdande av
tillstånd och intyg senast en månad efter det datum en fullständig an
sökan inlämnas.
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▼B
Om den utfärdande administrativa myndigheten samråder med tredje
part, skall ett sådant beslut fattas först när dessa samråd är slutförda.
Om handläggningen av en ansökan blir avsevärt fördröjd skall sökanden
underrättas om detta.
▼M6
Artikel 9
Varupartier av exemplar
Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 31, 38, 44b, 44i och
44p ska separat importtillstånd, importanmälan, exporttillstånd eller åter
exportintyg utfärdas för varje enskilt varuparti av exemplar som utgör
del av en hel varusändning.

Artikel 10
Giltighet för importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg
för mobil utställning, intyg för personlig egendom, intyg för
provsamling och intyg för musikinstrument
▼B
1.
Giltighetstiden för importtillstånd som utfärdats i enlighet med
artiklarna 20 och 21 får inte överskrida tolv månader. Ett importtillstånd
skall dock inte vara giltigt om en motsvarande giltig handling från
export- eller återexportlandet saknas.
▼M1
Avseende kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) från delade be
stånd som omfattas av exportkvoter, och för vilken exporttillstånd före
ligger, ska importtillstånd enligt första stycket högst vara giltiga fram till
och med sista dagen på det kvotår under vilket kaviaren skördats och
bearbetats eller fram till och med den sista dagen på den tolvmånaders
period som avses i första stycket, beroende på vilket datum som kom
mer först.
Avseende kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) som omfattas av
ett återexportintyg ska importtillstånd enligt första stycket högst vara
giltiga fram till och med sista dagen på den artonmånadersperiod efter
den dag då det berörda ursprungliga exporttillståndet utfärdades eller till
och med sista dagen på den tolvmånadersperiod som avses i första
stycket, beroende på vilket datum som kommer först.
▼B
2.
Giltighetstiden för exporttillstånd och återexportintyg som utfär
dats i enlighet med artikel 26 får inte överskrida sex månader.
▼M1
Avseende kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) från delade be
stånd som omfattas av exportkvoter ska exporttillstånd enligt första
stycket högst vara giltiga fram till och med sista dagen på det kvotår
under vilket kaviaren skördats och bearbetats eller fram till och med den
sista dagen på den sexmånadersperiod som avses i första stycket, bero
ende på vilket datum som kommer först.
Avseende kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) ska återexportintyg
enligt första stycket högst vara giltiga fram till och med sista dagen på
den artonmånadersperiod efter den dag då det berörda ursprungliga
exporttillståndet utfärdades eller till och med sista dagen på den sexmå
nadersperiod som avses i första stycket, beroende på vilket datum som
kommer först.
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▼M1
2a.
För de syften som avses i punkt 1 andra stycket och punkt 2
andra stycket ska kvotåret vara det som överenskoms av konventionens
partskonferens.
▼M6
3.
Giltighetstiden för intyg för mobil utställning, intyg för personlig
egendom och intyg för musikinstrument som utfärdats i enlighet med
artiklarna 30, 37 respektive 44h får inte överstiga tre år.
▼M1
3a.
Intyg för provsamling som har utfärdats i enlighet med artikel 44a
ska vara giltigt högst 6 månader. Sista giltighetsdagen för ett intyg för
provsamling ska inte vara senare än sista giltighetsdagen för åtföljande
ATA-carnet.
4.
Om tillstånd och intyg enligt punkterna 1, 2, 3 och 3a har upphört
att gälla, ska de anses vara ogiltiga.
▼M6
5.
Intyg för mobil utställning, intyg för personlig egendom och intyg
för musikinstrument ska upphöra att gälla om exemplaret säljs, förloras,
förstörs eller blir stulet, om äganderätten till exemplaret överförs på
annat sätt eller, i fråga om levande djur, om det har dött, rymt eller
släppts fritt.
6.
Innehavaren av importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, in
tyg för mobil utställning, intyg för personlig egendom, intyg för prov
samling eller intyg för musinstrument som har löpt ut, inte utnyttjas
eller inte längre är giltigt, ska omedelbart sända tillbaka originalet och
alla kopior till den utfärdande administrativa myndigheten.
▼B
Artikel 11
Giltighet för använda importtillstånd och de intyg som avses i
artiklarna 47, 48, 49, 60 och 63
1.
Innehavarens kopior av använda importtillstånd skall upphöra att
gälla i följande fall:
a) När levande exemplar som avses i dessa handlingar har dött.
b) När levande djur som avses i dessa handlingar har rymt eller släppts
fria.
▼M6
c) När exemplar som avses i dessa handlingar har försvunnit, förstörts
eller stulits.
▼B
d) När någon av uppgifterna i fälten 3, 6 eller 8 inte längre återspeglar
de verkliga förhållandena.
2.
Intyg som avses i artiklarna 47, 48, 49 och 63 skall upphöra att
gälla i följande fall:
a) När levande exemplar som avses i dessa handlingar har dött.
b) När levande djur som avses i dessa handlingar har rymt eller släppts
fria.
▼M6
c) När exemplar som avses i dessa handlingar har försvunnit, förstörts
eller stulits.
▼B
d) När någon av uppgifterna i fälten 2 eller 4 inte längre återspeglar de
verkliga förhållandena.
▼M1
e) När de särskilda villkor som anges i fält 20 inte längre är uppfyllda.
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▼M2
3.
Intyg som utfärdas i enlighet med artiklarna 48 och 63 ska vara
transaktionsspecifika om inte de exemplar som intygen avser har en
unik och permanent märkning eller, när det gäller döda exemplar som
inte kan märkas, är identifierade på annat sätt.
▼B
Den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaret finns
får också, i samråd med den behöriga vetenskapliga myndigheten, be
sluta att utfärda transaktionsspecifika intyg om det bedöms att andra
faktorer som rör artens bevarande talar emot utfärdandet av ett ex
emplarspecifikt intyg.
▼M1
När ett transaktionsspecifikt intyg utfärdas i syfte att tillåta flera trans
aktioner, ska intyget endast vara giltigt inom den utfärdande medlems
statens område. När transaktionsspecifika intyg ska användas i en annan
medlemsstat än den utfärdande medlemsstaten ska intygen utfärdas en
dast för en transaktion och intygens giltighet ska begränsas till den
transaktionen. I fält 20 ska anges om intyget gäller för en eller flera
transaktioner. I samma fält ska också anges den medlemsstat (de med
lemsstater) inom vars område intyget är giltigt.
▼B
4.
De intyg som avses i artikel 48.1 d och artikel 60 skall upphöra att
gälla när uppgifterna i fält 1 inte längre återspeglar de verkliga förhål
landena.
▼M1
5.
Handlingar som löper ut i enlighet med denna artikel ska utan
dröjsmål återlämnas till den utfärdande administrativa myndigheten, vil
ken, där så är lämpligt, får utfärda ett intyg med aktuella uppgifter i
enlighet med artikel 51.
▼B
Artikel 12
Handlingar som har upphävts, försvunnit, stulits eller förstörts
1.
Om ett tillstånd eller intyg utfärdas för att ersätta en handling som
har upphävts, försvunnit, stulits, förstörts, eller, i fråga om ett tillstånd
eller ett återexportintyg, har upphört att gälla, skall numret på den
ersatta handlingen och skälet till att den ersätts anges i fältet ”särskilda
villkor”.
2.
I de fall ett exporttillstånd eller ett återexportintyg har upphävts,
försvunnit, stulits eller förstörts skall den utfärdande administrativa
myndigheten underrätta den administrativa myndigheten i bestämmelse
landet och konventionens sekretariat om detta.

Artikel 13
Ansökningstid för import-, export- och återexporthandlingar samt
godkännande för tullförfarande
1.
Ansökan om importtillstånd, exporttillstånd och återexportintyg
skall med hänsyn till artikel 8.3 lämnas in i god tid, så att de kan
utfärdas före införseln av exemplaren till gemenskapen eller före expor
ten eller återexporten av dem från gemenskapen.
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▼B
2.
Exemplar får inte godkännas för ett tullförfarande förrän de nöd
vändiga handlingarna har uppvisats.

Artikel 14
Giltighet för handlingar från tredjeländer
Vid införsel av exemplar till gemenskapen skall de nödvändiga hand
lingarna från tredjeländer anses giltiga endast om de har utfärdats och
använts för export eller återexport från det landet före deras sista gil
tighetsdag och används för införsel till gemenskapen senast sex månader
från datum för utfärdande.
▼M6
Intyg om ursprung för exemplar av arter som förtecknas i bilaga C till
förordning (EG) nr 338/97 får dock användas för införsel av exemplar
till unionen i upp till tolv månader från utfärdandedatumet, och intyg för
mobil utställning, intyg för personlig egendom och intyg för musik
instrument får användas för införsel av exemplar till unionen och för
ansökan om respektive intyg enligt artiklarna 30, 37 och 44 i den här
förordningen i upp till tre år från utfärdandedatumet.
▼B
Artikel 15
Retroaktivt utfärdande av vissa handlingar
1.
Genom undantag från artikel 13.1 och artikel 14 i denna förord
ning, och förutsatt att importören, exportören eller återexportören vid
varupartiets ankomst eller före avsändning av varupartiet meddelar den
behöriga administrativa myndigheten skälet till att de nödvändiga hand
lingarna saknas, får handlingar för exemplar av arter förtecknade i bi
laga B eller C till förordning (EG) nr 338/97, liksom för exemplar av
arter förtecknade i bilaga A till den förordningen och som avses i
artikel 4.5 i den förordningen, i undantagsfall utfärdas i efterhand.
2.
Undantaget enligt punkt 1 skall tillämpas om medlemsstatens be
höriga administrativa myndighet, vid behov i samråd med behöriga
myndigheter i ett tredjeland, har tillfredsställande bevis för att varje
oriktighet som skett inte kan tillskrivas importören, exportören eller
återexportören och att den aktuella importen, exporten eller återexporten
av exemplaren i övrigt sker i överensstämmelse med förordning (EG) nr
338/97, konventionen och den tillämpliga lagstiftningen i tredjelandet.
▼M1
För exemplar som har importerats eller (åter)exporterats såsom person
liga tillhörigheter eller hushållsföremål, och som omfattas av bestäm
melserna i kapitel XIV, och för personligt ägda levande djur som har
förvärvats lagligt och som hålls för personliga, icke-kommersiella ända
mål, ska undantagen enligt punkt 1 också tillämpas när medlemsstatens
behöriga administrativa myndighet har förvissat sig om att ett uppenbart
misstag har gjorts, att det inte har förekommit försök till bedrägeri och
att importen eller (åter)exporten av de berörda exemplaren har gjorts i
enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97, konventio
nen och ett tredje lands relevanta lagstiftning.
▼B
3.
I handlingar som är utfärdade enligt punkt 1 skall klart anges att
de har utfärdats i efterhand och skälet för detta.
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▼B
När det gäller gemenskapsimporttillstånd, gemenskapsexporttillstånd
och gemenskapsåterexportintyg skall sådana uppgifter anges i fält 23.
▼M2
3a.
För personligt ägda levande djur som har förvärvats lagligt och
som hålls för personliga icke-kommersiella ändamål, för vilka import
tillstånd utfärdas enligt punkt 2 andra stycket, är de kommersiella ak
tiviteter som anges i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 338/97 förbjudna i
två år från den dag då intyget utfärdas, och under denna period får inga
undantag enligt artikel 8.3 i den förordningen medges för exemplar av
arter förtecknade i bilaga A.
För importtillstånd som utfärdas enligt punkt 2 andra stycket för dessa
personligt ägda levande djur och för exemplar av arter förtecknade i
bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 och som avses i artikel 4.5 b i
den förordningen ska fält 23 fyllas i med texten ”med avvikelse från
artikel 8.3 eller 8.5 i förordning (EG) nr 338/97 är de kommersiella
aktiviteter som anges i artikel 8.1 i den förordningen förbjudna i minst 2
år från den dag då detta intyg utfärdas.”
▼B
4.
Konventionens sekretariat skall underrättas om exporttillstånd och
återexportintyg som utfärdas i enlighet med punkterna 1, 2 och 3.

Artikel 16
Exemplar som transiteras genom gemenskapen
Artiklarna 14 och 15 i den här förordningen skall gälla i tillämpliga
delar för exemplar av de arter som förtecknas i bilagorna A och B till
förordning (EG) nr 338/97 och som transiteras genom gemenskapen, om
transiteringen i övrigt är förenlig med den förordningen.

Artikel 17
Sundhetscertifikat
1.
När det gäller artificiellt förökade växtarter förtecknade i bilagorna
B och C till förordning (EG) nr 338/97 och artificiellt förökade hybrider
framställda från arter utan not förtecknade i bilaga A till samma för
ordning skall följande gälla:
a) Medlemsstaterna får besluta att ett sundhetscertifikat skall utfärdas i
stället för ett exporttillstånd.
b) Sundhetscertifikat som utfärdats av ett tredjeland skall godtas i stället
för exporttillstånd.
2.
Ett sundhetscertifikat som utfärdas enligt punkt 1 skall innehålla
det vetenskapliga namnet på artnivå, eller, om detta inte är möjligt för
de taxonomiska enheter som anges per familj i bilagorna till förordning
(EG) nr 338/97, på släktnivå.
Artificiellt förökade orkidéer och kaktusar som anges i bilaga B till
förordning (EG) nr 338/97 får emellertid anges som sådana.
Sundhetscertifikat skall även innehålla uppgift om typ och antal ex
emplar och vara försett med en stämpel, ett sigill eller annan särskild
uppgift som anger att ”exemplaren är artificiellt förökade i enlighet med
CITES”.
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▼B
Artikel 18
Förenklade förfaranden för viss handel med biologiska prover
1.
Vid handel som inte eller endast försumbart påverkar bevarandet
av de berörda arterna får förenklade förfaranden på grundval av i förväg
utfärdade tillstånd och intyg användas för biologiska prover av den typ
och storlek som anges i bilaga XI, under förutsättning att det finns ett
angeläget behov av sådana prover för den typ av användning som anges
i den bilagan och att följande villkor är uppfyllda:
a) Varje medlemsstat skall upprätta och föra ett register över de perso
ner och organisationer som får omfattas av förenklade förfaranden
(nedan kallade ”registrerade personer och organisationer”) samt över
de arter som de får bedriva handel med enligt de förenklade för
farandena samt se till att registret ses över av den administrativa
myndigheten vart femte år.
b) Medlemsstaterna skall tillhandahålla delvis ifyllda tillstånd och intyg
till registrerade personer och organisationer.
c) Medlemsstaterna skall tillåta registrerade personer och organisationer
att föra in specifika uppgifter på tillståndets eller intygets framsida
om den berörda medlemsstatens administrativa myndighet, i fält 23
eller på en likvärdig plats eller i en bilaga till tillståndet eller intyget,
har lagt till
i) en lista över de fält som registrerade personer och organisationer
får fylla i för varje varuparti,
ii) en plats för underskrift av den person som har fyllt i handlingen.
Om den lista som avses i punkt c i innefattar fältet för vetenskapliga
namn, skall den administrativa myndigheten lägga till en förteckning
över godkända arter på tillståndets eller intygets framsida eller i en
bilaga till detta.
2.
Personer och organisationer får registreras för en viss art endast
om en behörig vetenskaplig myndighet, i enlighet med artikel 4.1 a och
4.2 a och artikel 5.2 a och 5.4 i förordning (EG) nr 338/97, gör bedöm
ningen att upprepade transaktioner med de biologiska prover som för
tecknas i bilaga XI i den här förordningen inte skulle påverka den
aktuella artens bevarandestatus negativt.
3.
Behållare i vilka biologiska prover transporteras skall vara för
sedda med en etikett med texten ”Muestras biológicas CITES”, ”CITES
Biological Samples” eller ”Echantillons biologiques CITES” tillsam
mans med numret på det dokument som utfärdats i enlighet med kon
ventionen.

Artikel 19
I förväg utfärdade tillstånd och intyg om export eller återexport av
döda exemplar
1.
Vid export eller återexport av döda exemplar av arter, inbegripet
delar och produkter av sådana, som förtecknas i bilagorna B och C till
förordning (EG) nr 338/97 får medlemsstaterna besluta om användning
av förenklade förfaranden på grundval av i förväg utfärdade exporttill
stånd eller återexportintyg, under förutsättning att följande villkor är
uppfyllda:
a) En behörig vetenskaplig myndighet skall göra bedömningen att ex
porten eller återexporten inte kommer att innebära en negativ påver
kan på bevarandet av den aktuella arten.
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▼B
b) Varje medlemsstat skall upprätta och föra ett register över de perso
ner och organisationer som får omfattas av förenklade förfaranden
(nedan kallade ”registrerade personer och organisationer”) samt över
de arter som de får bedriva handel med enligt de förenklade för
farandena samt se till att registret ses över av den administrativa
myndigheten vart femte år.
c) Medlemsstaterna skall tillhandahålla delvis ifyllda exporttillstånd och
återexportintyg till registrerade personer och organisationer.
d) Medlemsstaterna skall tillåta registrerade personer och organisationer
att föra in specifika uppgifter i fälten 3, 5, 8 och 9 eller 10 i till
ståndet eller intyget under förutsättning att de uppfyller följande
krav:
i) De skall underteckna det ifyllda tillståndet eller intyget i fält 23.
ii) De skall omedelbart sända en kopia av tillståndet eller intyget till
den utfärdande administrativa myndigheten.
iii) De skall föra ett register som de på begäran skall visa upp för
den behöriga administrativa myndigheten och som skall inne
hålla uppgifter om de sålda exemplaren, inbegripet artens namn,
typ av exemplar, exemplarens ursprung, försäljningsdatum samt
namn på och adress till de personer som de har sålts till.
2.
Den export och återexport som avses i punkt 1 skall i övrigt ske i
enlighet med artikel 5.4 och 5.5 i förordning (EG) nr 338/97.

KAPITEL IV
IMPORTTILLSTÅND

Artikel 20
Ansökan
1.
Den som söker ett importtillstånd skall, i förekommande fall, fylla
i fälten 1, 3–6 och 8–23 i ansökningsblanketten och fälten 1, 3, 4, 5 och
8–22 i originalet och alla kopior. Medlemsstaterna får dock föreskriva
att endast ansökningsblanketten skall fyllas i, och ansökan kan i ett
sådant fall hänföra sig till mer än ett varuparti.
2.
Den eller de fullständigt ifyllda blanketterna skall överlämnas till
den administrativa myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten och skall
innehålla de uppgifter och åtföljas av de bevishandlingar som den myn
digheten anser nödvändiga för att på grundval av artikel 4 i förordning
(EG) nr 338/97 kunna fastställa om ett tillstånd skall utfärdas.
Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras.
3.
Om ansökan avser ett importtillstånd som gäller exemplar för vilka
en sådan ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den
administrativa myndigheten om detta.
4.
För importtillstånd som gäller exemplar som avses i artikel 64.1
a–f skall den sökande på ett tillfredsställande sätt visa för den administ
rativa myndigheten att märkningskraven i artikel 66 är uppfyllda.
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▼M1
Artikel 20a
Avslag på ansökan om importtillstånd
Medlemsstaterna ska avvisa ansökningar om importtillstånd för kaviar
och kött av störarter (Acipenseriformes spp.) från delade bestånd såvida
inga exportkvoter fastställts för arten i enlighet med det förfarande som
godkänts av konventionens partskonferens.
▼B
Artikel 21
Importtillstånd utfärdade för exemplar av de arter som anges i
bilaga I till konventionen och i bilaga A till förordning (EG) nr
338/97
Om ett importtillstånd utfärdats för exemplar av de arter som anges i
bilaga I till konventionen och i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97
får exportlandets eller återexportlandets kopia återlämnas till den sö
kande för att överlämnas till den administrativa myndigheten i export
landet eller återexportlandet i syfte att utfärda ett exporttillstånd eller
återexportintyg. Originalet av importtillståndet skall i enlighet med ar
tikel 4.1 b ii i den förordningen inte lämnas ut förrän det motsvarande
exporttillståndet eller återexportintyget har uppvisats.
Om exportlandets eller återexportlandets kopia inte återlämnas till den
sökande, skall denne erhålla en skriftlig försäkran om att ett importtill
stånd kommer att utfärdas och villkoren för detta.

Artikel 22
Handlingar som importören skall överlämna till tullkontoret
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 53 skall importören eller
dennes godkände representant överlämna följande handlingar till det
gränstullkontor som handhar införseln till gemenskapen och som utsetts
i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97:
1) Importtillståndet i original (blankett 1).
2) Innehavarens kopia (blankett 2).
3) Om det anges i importtillståndet, all dokumentation från exportlandet
eller återexportlandet.
I förekommande fall skall importören eller dennes godkände represen
tant ange konossementets eller flygfraktsedelns nummer i fält 26.

Artikel 23
Tullkontorets handläggning
Det tullkontor som avses i artikel 22 eller i förekommande fall arti
kel 53.1 skall efter att ha fyllt i fält 27 i importtillståndet i original
(blankett 1) och innehavarens kopia (blankett 2) återlämna den senare
till importören eller till dennes godkände representant.
Importtillståndet i original (blankett 1) och all dokumentation från ex
portlandet eller återexportlandet skall vidarebefordras i enlighet med
artikel 45.
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▼B
KAPITEL V
IMPORTANMÄLNINGAR

Artikel 24
Handlingar som importören skall överlämna till tullkontoret
1.
Importören eller dennes godkände representant skall, i förekom
mande fall, fylla i fälten 1–13 i importanmälan i original (blankett 1)
och importörens kopia (blankett 2) och, utan att det påverkar tillämp
ningen av artikel 25, överlämna dem tillsammans med dokumentation
från exportlandet eller återexportlandet till det tullkontor som handhar
införseln till gemenskapen och som utsetts i enlighet med artikel 12.1 i
förordning (EG) nr 338/97.

2.
Om importanmälan gäller exemplar av de arter som anges i bilaga
C till förordning (EG) nr 338/97 får tullkontoret vid behov behålla
exemplaren fram till dess att giltigheten av de åtföljande handlingar
som avses i artikel 4.3 a och b i den förordningen har bekräftats.

Artikel 25
Tullkontorets handläggning
Det tullkontor som avses i artikel 24 eller, i förekommande fall, arti
kel 53.1 skall fylla i fält 14 i importanmälan i original (blankett 1) och
importörens kopia (blankett 2) och därefter återlämna kopian till impor
tören eller dennes godkände representant.

Importanmälan i original (blankett 1) och all dokumentation från export
landet eller återexportlandet skall vidarebefordras i enlighet med arti
kel 45.

KAPITEL VI
EXPORTTILLSTÅND OCH ÅTEREXPORTINTYG

Artikel 26
Ansökan om exporttillstånd och återexportintyg
1.
Den som söker ett exporttillstånd eller återexportintyg skall, i före
kommande fall, fylla i fälten 1, 3, 4, 5 och 8–23 i ansökningsblanketten
och fälten 1, 3, 4, 5 och 8–22 i originalet och alla kopior. Medlems
staterna får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas
i, och ansökan kan i ett sådant fall hänföra sig till mer än ett varuparti.

2.
Den eller de fullständigt ifyllda blanketterna skall skickas till den
administrativa myndigheten i den medlemsstat på vars territorium ex
emplaren hålls och skall innehålla de upplysningar och åtföljas av de
bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den på
grundval av artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97 skall kunna fastställa
om ett tillstånd eller intyg skall utfärdas.

Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras.
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▼B
3.
Om en ansökan avser ett exporttillstånd eller återexportintyg som
gäller exemplar för vilka en ansökan tidigare har avslagits, skall den
sökande informera den administrativa myndigheten om detta.
4.
För exporttillstånd och återexportintyg som gäller exemplar som
avses i artikel 65 skall den sökande på ett tillfredsställande sätt visa för
den administrativa myndigheten att märkningskraven i artikel 66 är
uppfyllda.
5.
Om innehavarens kopia av ett importtillstånd, importörens kopia
av en importanmälan eller ett intyg utfärdat med stöd av en sådan
handling uppvisas för att styrka en ansökan om återexportintyg, skall
dessa handlingar återlämnas till sökanden först efter ändring av det antal
exemplar som handlingen därefter skall omfatta.
En sådan handling skall inte återlämnas till den sökande om återexpor
tintyg har beviljats för samtliga exemplar för vilka handlingen är giltig
eller när handlingen har ersatts i enlighet med artikel 51.
6.
Den administrativa myndigheten skall fastställa alla styrkande
handlingars giltighet, vid behov efter samråd med en administrativ myn
dighet i en annan medlemsstat.
7.
Punkterna 5 och 6 skall gälla när ett intyg uppvisas för att styrka
en ansökan om exporttillstånd.
8.
Om exemplar har märkts individuellt under överinseende av en
administrativ myndighet i en medlemsstat, för att underlätta hänvisning
till de handlingar som avses i punkterna 5 och 7, skall det inte krävas att
dessa handlingar uppvisas tillsammans med ansökan, förutsatt att deras
referensnummer anges i ansökan.
9.
Om de styrkande handlingar som avses i punkterna 5–8 saknas,
skall den administrativa myndigheten fastställa om de exemplar som
skall exporteras eller återexporteras lagligen införts till eller förvärvats
i gemenskapen, vid behov i samråd med en administrativ myndighet i
en annan medlemsstat.
10.
Om en administrativ myndighet vid tillämpning av punkterna 3–9
samråder med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat skall
den senare svara inom en vecka.
▼M1
Artikel 26a
Avslag på ansökan om exporttillstånd
Medlemsstaterna ska avvisa ansökningar om exporttillstånd för kaviar
och kött av störarter (Acipenseriformes spp.) från delade bestånd såvida
inga exportkvoter fastställts för arten i enlighet med det förfarande som
godkänts av konventionens partskonferens.
▼B
Artikel 27
Handlingar som exportören eller återexportören skall överlämna till
tullkontoret
Exportören eller återexportören eller dennes godkände representant skall
överlämna exporttillståndet eller återexportintyget i original (blankett 1),
innehavarens kopia (blankett 2) och den utfärdande myndighetens kopia
(blankett 3) till ett tullkontor, utsett i enlighet med artikel 12.1 i för
ordning (EG) nr 338/97.
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▼B
I förekommande fall skall exportören eller återexportören ange konos
sementets eller flygfraktsedelns nummer i fält 26.

Artikel 28
Tullkontorets handläggning
Det tullkontor som avses i artikel 27 skall efter att ha fyllt i fält 27
återlämna exporttillståndet eller återexportintyget i original (blankett 1)
och innehavarens kopia (blankett 2) till exportören eller återexportören
eller dennes godkände representant.
Den utfärdande myndighetens kopia (blankett 3) av exporttillståndet och
återexportintyget skall vidarebefordras i enlighet med artikel 45.

Artikel 29
I förväg utfärdade tillstånd för plantskolor
Om en medlemsstat i enlighet med de riktlinjer som antagits av kon
ventionens partskonferens registrerar plantskolor som exporterar artifici
ellt förökade exemplar av de arter som anges i bilaga A till förordning
(EG) nr 338/97, får den förse de berörda plantskolorna med i förväg
utfärdade exporttillstånd för arter som förtecknas i bilaga A eller B till
den förordningen.
I fält 23 på dessa i förväg utfärdade exporttillstånd skall registrerings
nummer anges tillsammans med följande deklaration:
”Tillståndet gäller endast artificiellt förökade växter i enlighet med CI
TES resolution Conf 11.11 (Rev. CoP13). Gäller endast följande tax
onomiska enheter: ….”

KAPITEL VII
INTYG FÖR MOBIL UTSTÄLLNING

Artikel 30
Utfärdande
1.
Medlemsstaterna får utfärda intyg för mobil utställning för lagligt
förvärvade exemplar som ingår i en mobil utställning och som uppfyller
något av följande kriterier:
a) De skall vara födda och uppvuxna i fångenskap i enlighet med
artiklarna 54 och 55, eller ha förökats artificiellt i enlighet med
artikel 56.
b) De skall ha förvärvats i eller införts till gemenskapen innan bestäm
melserna om de arter som förtecknas i bilagorna I, II eller III till
konventionen eller i bilaga C till förordning (EEG) nr 3626/82 eller i
bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 blev tillämpliga.
2.
Om det är fråga om levande djur skall ett intyg för mobil utställ
ning avse endast ett exemplar.
3.
Ett fortsättningsblad skall bifogas intyget för mobil utställning och
skall användas i enlighet med artikel 35.
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▼M2
4.
Om det är fråga om andra exemplar än levande djur, ska den
administrativa myndigheten komplettera intyget för mobil utställning
med ett översiktsblad som för varje exemplar visar alla de uppgifter
som efterfrågas i fälten 8–18 i förlagan i bilaga III till genomförandeför
ordning (EU) nr 792/2012.
▼B
Artikel 31
Användning
Ett intyg för mobil utställning får användas som
1) ett importtillstånd i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr
338/97,
2) ett exporttillstånd eller återexportintyg i enlighet med artikel 5 i
förordning (EG) nr 338/97,
▼M1
3) ett intyg i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97
endast i syfte att låta exemplaren förevisas för allmänheten i kom
mersiellt syfte.
▼B
Artikel 32
Utfärdande myndighet
1.
Om den mobila utställningen har sitt ursprung i gemenskapen skall
den administrativa myndigheten i ursprungsmedlemsstaten vara utfär
dande myndighet för ett intyg för mobil utställning.
2.
Om den mobila utställningen har sitt ursprung i ett tredjeland skall
den administrativa myndigheten i den första bestämmelsemedlemsstaten
vara utfärdande myndighet för ett intyg för mobil utställning, och detta
intyg skall utfärdas på grundval av ett likvärdigt intyg som erhålls från
ursprungslandet.
3.
Om ett djur som omfattas av ett intyg för mobil utställning föder
ungar under vistelsen i en medlemsstat, skall den medlemsstatens ad
ministrativa myndighet underrättas och utfärda ett tillstånd eller intyg.
Artikel 33
Krav avseende exemplaren
1.
För exemplar som omfattas av intyg för mobil utställning skall
samtliga följande krav uppfyllas:
a) Exemplaret skall vara registrerat av den utfärdande administrativa
myndigheten.
b) Exemplaret skall senast intygets sista giltighetsdag återföras till den
medlemsstat där det är registrerat.
c) Exemplaret skall ha en unik och permanent märkning i enlighet med
artikel 66 om det är fråga om levande djur och skall i annat fall vara
identifierat på ett sådant sätt att myndigheterna i varje medlemsstat
där exemplaret förs in kan kontrollera att intyget motsvarar det ex
emplar som importeras eller exporteras.
2.
Punkt 1 a och b i denna artikel skall inte tillämpas för intyg för
mobil utställning som utfärdats enligt artikel 32.2. I dessa fall skall
intyget i fält 20 ha följande text:
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▼B
”Detta intyg är giltigt endast om det åtföljs av ett intyg för mobil
utställning i original utfärdat av ett tredjeland.”

Artikel 34
Ansökan
1.
Den som ansöker om ett intyg för mobil utställning skall, i före
kommande fall, fylla i fälten 3 och 9–18 i ansökningsblanketten (blan
kett 3) och fälten 3 och 9–18 i originalet och alla kopior.
Medlemsstater får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall
fyllas i, och ansökan kan i ett sådant fall avse mer än ett intyg.
2.
Den fullständigt ifyllda blanketten skall överlämnas till den ad
ministrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaren finns eller,
i det fall som avses i artikel 32.2, till den administrativa myndigheten i
den första bestämmelsemedlemsstaten, tillsammans med de uppgifter
och de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för
att den skall kunna bedöma om ett intyg skall utfärdas.
Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras.
3.
Om ansökan avser ett intyg som gäller exemplar för vilka en sådan
ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den ad
ministrativa myndigheten om detta.

Artikel 35
Handlingar som innehavaren skall överlämna till tullkontoret
1.
När det gäller intyg för mobil utställning som utfärdats enligt
artikel 32.1 skall innehavaren eller dennes representant för kontrollän
damål överlämna originalet av intyget (blankett 1) samt originalet och
en kopia av fortsättningsbladet till ett tullkontor, utsett i enlighet med
artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97.
Tullkontoret skall efter att ha fyllt i fortsättningsbladet återlämna origi
nalhandlingarna till innehavaren eller dennes godkände representant,
påteckna kopian av fortsättningsbladet och vidarebefordra den påteck
nade kopian till den behöriga administrativa myndigheten i enlighet med
artikel 45.
2.
Punkt 1 i denna artikel skall tillämpas för intyg för mobil utställ
ning som utfärdats enligt artikel 32.2, med undantag för att innehavaren
eller dennes godkände representant för kontrolländamål också skall
lämna in det originalintyg och fortsättningsblad som utfärdats av tred
jelandet.
Tullkontoret skall efter att ha fyllt i båda fortsättningsbladen återlämna
originalet av intyget för mobil utställning och fortsättningsbladet till
importören eller dennes godkände representant och vidarebefordra en
påtecknad kopia av fortsättningsbladet av det intyg som utfärdats av
medlemsstatens administrativa myndighet till den myndigheten i enlig
het med artikel 45.

Artikel 36
Ersättning
Ett intyg för mobil utställning som har försvunnit, stulits eller förstörts
får ersättas endast av den myndighet som utfärdade det.
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▼M1
Det nya intyget ska ha samma nummer, om detta är möjligt, och samma
sista giltighetsdag som originalhandlingen och ska i fält 20 ha någon av
följande textvarianter:
”Detta intyg är en bestyrkt kopia av originalet” eller ”Detta intyg upp
häver och ersätter originalhandlingen med nummer xxxx och utfärdan
dedatum xx/xx/xxxx”.
▼B
KAPITEL VIII
INTYG FÖR PERSONLIG EGENDOM

Artikel 37
Utfärdande
▼M2
1.
Medlemsstaterna får utfärda intyg för personlig egendom till den
lagliga ägaren av lagligt förvärvade levande djur som hålls för person
liga icke-kommersiella ändamål.
▼B
2.

Ett intyg för personlig egendom får endast omfatta ett exemplar.

3.
Ett fortsättningsblad skall bifogas intyget för användning i enlighet
med artikel 42.

Artikel 38
Användning
Förutsatt att det exemplar som intyget om personlig egendom avser
åtföljs av sin lagliga ägare får intyget användas som
1) ett importtillstånd i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr
338/97,
2) ett exporttillstånd eller återexportintyg i enlighet med artikel 5 i
förordning (EG) nr 338/97, om bestämmelselandet medger detta.

Artikel 39
Utfärdande myndighet
1.
Om exemplaret har sitt ursprung i gemenskapen skall den ad
ministrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaret finns vara
utfärdande myndighet för ett intyg för personlig egendom.
2.
Om exemplaret införs från ett tredjeland skall den administrativa
myndigheten i den första bestämmelsemedlemsstaten vara utfärdande
myndighet för ett intyg för personlig egendom, och detta intyg skall
utfärdas på grundval av en likvärdig handling som utfärdats av tredje
landet i fråga.
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▼B
3.
Intyget för personlig egendom skall ha följande text i fält 23 eller i
en lämplig bilaga till intyget:
”Giltigt för flera gränsöverskridande förflyttningar om exemplaret åtföljs
av ägaren. Den lagliga ägaren skall behålla originalblanketten.
Det exemplar som detta intyg avser får inte säljas eller på annat sätt
överlåtas utom om det sker i enlighet med artikel 43 i kommissionens
förordning (EG) nr 865/2006. Detta intyg kan inte överlåtas. Om ex
emplaret dör, blir stulet, förstörs eller förloras, eller om det säljs eller
äganderätten till exemplaret överförs på annat sätt, skall detta intyg
omedelbart återlämnas till den utfärdande myndigheten.
Detta intyg är giltigt endast om det åtföljs av ett fortsättningsblad som
skall stämplas och undertecknas av en tulltjänsteman vid varje gräns
övergång.
Detta intyg skall på inget sätt påverka staters rätt att införa strängare
nationella bestämmelser om begränsningar eller villkor för hållande/in
nehav av levande djur.”
4.
Om ett djur som omfattas av ett intyg för personlig egendom föder
ungar under vistelsen i en medlemsstat, skall den medlemsstatens ad
ministrativa myndighet underrättas och i förekommande fall utfärda ett
tillstånd eller intyg.

Artikel 40
Krav på exemplaren
1.
För exemplar som omfattas av intyg för personlig egendom skall
följande krav vara uppfyllda:
a) Exemplaret skall vara registrerat av den administrativa myndigheten i
den medlemsstat där ägaren har sin permanenta bosättning.
b) Exemplaret skall senast intygets sista giltighetsdag återföras till den
medlemsstat där det är registrerat.
c) Exemplaret får inte användas för kommersiella ändamål utom på de
villkor som anges i artikel 43.
d) Exemplaret skall ha en unik och permanent märkning i enlighet med
artikel 66.
2.
Punkt 1 a och b i denna artikel skall inte gälla för intyg för
personlig egendom som utfärdats enligt artikel 39.2.
I dessa fall skall intyget i fält 23 ha följande text:
”Detta intyg är giltigt endast om det åtföljs av ett originalintyg för
personlig egendom utfärdat av ett tredjeland och om det exemplar
som det avser åtföljs av sin ägare.”

Artikel 41
Ansökan
1.
Den som ansöker om ett intyg för personlig egendom skall, där så
är lämpligt, fylla i fälten 1, 4 och 6–23 i ansökningsblanketten och
fälten 1, 4 och 6–22 i originalet och alla kopior.
Medlemsstater får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall
fyllas i, och ansökan kan i ett sådant fall avse mer än ett intyg.

2006R0865 — SV — 05.02.2015 — 004.002 — 24
▼B
2.
Den fullständigt ifyllda blanketten skall överlämnas till en ad
ministrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaren finns eller, i
det fall som avses i artikel 39.2, till den administrativa myndigheten i
den första bestämmelsemedlemsstaten, tillsammans med de uppgifter
och de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för
att den skall kunna bedöma om ett intyg skall utfärdas.
Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras.
Om ansökan avser ett intyg som gäller exemplar för vilka en sådan
ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den ad
ministrativa myndigheten om detta.

Artikel 42
Handlingar som innehavaren skall överlämna till tullkontoret
1.
När det gäller import, export eller återexport av ett exemplar som
omfattas av ett intyg för personlig egendom utfärdat enligt artikel 39.1,
skall innehavaren av intyget för kontrolländamål överlämna originalet av
intyget (blankett 1) samt originalet och en kopia av fortsättningsbladet
till ett tullkontor, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr
338/97.
Tullkontoret skall efter att ha fyllt i fortsättningsbladet återlämna origi
nalhandlingarna till innehavaren, påteckna kopian av fortsättningsbladet
och vidarebefordra den påtecknade kopian till den behöriga administra
tiva myndigheten i enlighet med artikel 45 i denna förordning.
2.
Punkt 1 i denna artikel skall gälla för intyg för personlig egendom
som utfärdats enligt artikel 39.2, med undantag för att innehavaren för
kontrolländamål också skall lämna in det originalintyg som utfärdats av
tredjelandet.
Tullkontoret skall efter att ha fyllt i fortsättningsbladet återlämna origi
nalhandlingarna till innehavaren och vidarebefordra en påtecknad kopia
av fortsättningsbladet av det intyg som utfärdats av medlemsstatens
administrativa myndighet till den myndigheten i enlighet med artikel 45.

Artikel 43
Försäljning av berörda exemplar
Om innehavaren av ett intyg för personlig egendom utfärdat enligt
artikel 39.1 i denna förordning önskar sälja exemplaret, skall han först
överlämna intyget till den utfärdande administrativa myndigheten och,
om exemplaret tillhör en art som förtecknas i bilaga A till förordning
(EG) nr 338/97, skall han ansöka hos den behöriga myndigheten om ett
intyg enligt artikel 8.3 i den förordningen.

Artikel 44
Ersättning
Ett intyg för personlig egendom som har försvunnit, stulits eller förstörts
får ersättas endast av den myndighet som utfärdade det.
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▼M1
Det nya intyget ska ha samma nummer, om detta är möjligt, och samma
sista giltighetsdag som originalhandlingen och ska i fält 23 ha en av
följande texter:
”Detta intyg är en bestyrkt kopia av originalet” eller ”Detta intyg upp
häver och ersätter originalhandlingen med nummer xxxx och utfärdan
dedatum xx/xx/xxxx”.

KAPITEL VIIIa
INTYG FÖR PROVSAMLING

Artikel 44a
Utfärdande
Medlemsstaterna får utfärda intyg för provsamlingar förutsatt att sam
lingen omfattas av en giltig ATA-carnet och att samlingens exemplar,
delar eller produkter tillhör de arter som förtecknas i bilagorna A, B
eller C till förordning (EG) nr 338/97.
Vid tillämpning av första stycket måste de exemplar, delar eller pro
dukter av de arter som förtecknas i bilaga A uppfylla kraven enligt
kapitel XIII i denna förordning.

Artikel 44b
Användning
När en provsamling som omfattas av ett intyg för provsamling åtföljs av
ett en giltig ATA-carnet, kan ett intyg som har utfärdats i enlighet med
artikel 44a användas som
1. importintyg i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97,
2. exportintyg eller återexportintyg i enlighet med artikel 5 i förordning
(EG) nr 338/97, när bestämmelselandet erkänner och tillåter använd
ningen av ATA-carnet,
3. intyg i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 endast i
syfte att låta exemplaren förevisas för allmänheten för kommersiella
ändamål.

Artikel 44c
Utfärdande myndighet
1.
När provsamlingen har sitt ursprung i gemenskapen ska den ad
ministrativa myndigheten i ursprungsmedlemsstaten vara utfärdande
myndighet för ett intyg för provsamling.
2.
Om provsamlingen har sitt ursprung i ett tredjeland ska den ad
ministrativa myndigheten i den första bestämmelsemedlemsstaten vara
utfärdande myndighet för ett intyg för provsamling, och detta intyg ska
utfärdas på grundval av ett likvärdigt intyg som erhålls från ursprungs
landet.
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▼M1
Artikel 44d
Krav
1.
En provsamling som omfattas av ett intyg för provsamling måste
återimporteras till gemenskapen före intygets sista giltighetsdag.

2.
De exemplar som omfattas av ett intyg för provsamling får inte
säljas eller på annat sätt överföras medan de befinner sig utanför den
utfärdande medlemsstatens område.

3.
Ett intyg för provsamling kan inte överlåtas. Om exemplar som
omfattas av ett intyg för provsamling dör, blir stulna, förstörs eller
förloras, ska den utfärdande administrativa myndigheten och den ad
ministrativa myndigheten i det land där händelsen inträffade underrättas
omedelbart.

4.
I ett intyg för provsamling ska indikeras att handlingens syfte
betecknas som ”övrigt: provsamling” och numret på åtföljande ATAcarnet ska anges i fält 23.

Följande text ska ingå i fält 23 eller i en lämplig bilaga till intyget:

”För provsamling som åtföljs av ATA-carnet nr: xxx

Detta intyg omfattar en provsamling och är inte giltigt utan åtföljande
giltig ATA-carnet. Intyget kan inte överlåtas. De exemplar som omfattas
av detta intyg får inte säljas eller på annat sätt överföras medan de
befinner sig utanför den utfärdande medlemsstatens område. Intyget
får användas för (åter)export från [ange (åter)exportlandet] via [ange
de länder som ska besökas] för presentation av samlingen och import
av den tillbaka till [ange (åter)exportlandet].”

5.
När det gäller intyg för provsamling som har utfärdats i enlighet
med artikel 44c.2 tillämpas inte punkterna 1 och 4 i denna artikel. I
dessa fall ska intyget i fält 23 ha följande text:

”Detta intyg är giltigt endast när det åtföljs av ett CITES-dokument i
original som har utfärdats av ett tredjeland i enlighet med de bestäm
melser som har fastställts av partskonferensen för konventionen.”

Artikel 44e
Ansökan
1.
Den som ansöker om ett intyg för provsamling ska, i förekom
mande fall, fylla i fälten 1, 3, 4 och 7–23 i ansökningsblanketten och
fälten 1, 3, 4, och 7–22 i originalet och i alla kopior. Uppgifterna i fält 1
och 3 ska vara identiska. Förteckningen över länder som ska besökas
ska anges i fält 23.

En medlemsstat får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten ska
fyllas i.
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▼M1
2.
Den fullständigt ifyllda blanketten ska överlämnas till den ad
ministrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaren finns eller,
i sådana fall som avses i artikel 44c.2, till den administrativa myndig
heten i den första bestämmelsemedlemsstaten, tillsammans med de upp
gifter och de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga
för att den ska kunna bedöma om ett intyg ska utfärdas.
Om uppgifter utelämnas i ansökan, ska detta motiveras.
3.
Om ansökan avser ett intyg som omfattar exemplar för vilka en
sådan ansökan tidigare har avslagits, ska den sökande underrätta den
administrativa myndigheten om detta.

Artikel 44f
Handlingar som innehavaren ska överlämna till tullkontoret
1.
När det gäller intyg för provsamling som utfärdats enligt arti
kel 44c.1 ska innehavaren eller dennes godkände representant för kont
rolländamål överlämna intyget i original (blankett 1) och en kopia av
detta och, där så är tilllämpligt, innehavarens kopia (blankett 2) och den
utfärdande myndighetens kopia (blankett 3) samt giltig ATA-carnet i
original till ett tullkontor, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning
(EG) nr 338/97.
Tullkontoret ska, efter att ha handlagt ATA-carneten i enlighet med de
tullbestämmelser som anges i förordning (EG) nr 2454/93 och efter att
vid behov ha fyllt i numret på åtföljande ATA-carnet i intygets original
och kopia, återlämna originalhandlingarna till innehavaren eller dennes
godkände representant, påteckna kopian av intyget för provsamling och
vidarebefordra den påtecknade kopian till den behöriga administrativa
myndigheten i enlighet med artikel 45.
När det gäller en första export från gemenskapen ska tullkontoret dock,
efter att ha fyllt i fält 27, återlämna intyget för provsamling i original
(blankett 1) och innehavarens kopia (blankett 2) till innehavaren eller
dennes godkände representant och vidarebefordra den utfärdande myn
dighetens kopia (blankett 3) i enlighet med artikel 45.
2.
När det gäller intyg för provsamling som har utfärdats i enlighet
med artikel 44c.2 ska punkt 1 i denna artikel vara tillämplig, utom att
innehavaren eller dennes godkände representant också för kontrollända
mål ska överlämna det intyg i original som har utfärdats av tredjelandet.
Artikel 44g
Ersättning
Ett intyg för provsamling som har förkommit, stulits eller förstörts får
ersättas endast av den myndighet som utfärdade det.
Det ersättande intyget ska ha samma nummer, om detta är möjligt, och
samma sista giltighetsdag som originalhandlingen och ska i fält 23 ha en
av följande texter:
”Detta intyg är en bestyrkt kopia av originalet” eller ”Detta intyg upp
häver och ersätter originalhandlingen med nummer xxxx och utfärdan
dedatum xx/xx/xxxx”.
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KAPITEL VIIIb
INTYG FÖR MUSIKINSTRUMENT

Artikel 44h
Utfärdande
1.
Medlemsstaterna får utfärda intyg för musikinstrument för ickekommersiella gränsöverskridande transporter av musikinstrument för
ändamål såsom, men inte begränsat till, personligt bruk, konsert, pro
duktion (inspelning), utsändning, undervisning, uppvisning eller tävling,
om instrumenten uppfyller samtliga följande krav:
a) De kommer från arter som förtecknas i bilagorna A, B eller C till
förordning (EG) nr 338/97 och är inte exemplar av arter förtecknade
i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som förvärvats efter det att
arterna togs upp i bilagorna till konventionen.
b) Det exemplar som använts vid tillverkningen av musikinstrumentet
har förvärvats lagligt.
c) Musikinstrumentet är identifierat på lämpligt sätt.
2.
Ett fortsättningsblad ska bifogas intyget för användning i enlighet
med artikel 44m.

Artikel 44i
Användning
Intyget får användas på något av följande sätt:
a) Som ett importtillstånd i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr
338/97.
b) Som ett exporttillstånd eller återexportintyg i enlighet med artikel 5 i
förordning (EG) nr 338/97.

Artikel 44j
Utfärdande myndighet
1.
Den administrativa myndigheten i den stat där sökanden är per
manent bosatt ska vara utfärdande myndighet för intyg för musikinstru
ment.
2.
Intyget för musikinstrument ska ha följande text i fält 23 eller i en
tillämplig bilaga till intyget:
”Giltigt för flera gränsöverskridande transporter. Originalet ska
behållas av innehavaren.
Det musikinstrument som omfattas av detta intyg, som medger
flera gränsöverskridande transporter, är för icke-kommersiell an
vändning för ändamål såsom, men inte begränsat till, personligt
bruk, konsert, produktion (inspelning), utsändning, undervisning,
uppvisning eller tävling. Det musikinstrument som omfattas av
detta intyg får inte säljas eller byta besittning när det befinner
sig utanför den stat där intyget utfärdades.
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Detta intyg ska återlämnas till den administrativa myndigheten i
den stat som har utfärdat intyget innan dess giltighetstid löper ut.

Detta intyg är giltigt endast om det åtföljs av ett fortsättningsblad
som ska stämplas och undertecknas av en tulltjänsteman vid varje
gränspassering.”

Artikel 44k
Krav avseende exemplaren
För exemplar som omfattas av intyg för musikinstrument ska följande
krav vara uppfyllda:

a) Musikinstrumentet ska vara registrerat av den utfärdande administ
rativa myndigheten.

b) Musikinstrumentet ska senast intygets sista giltighetsdag återföras till
den medlemsstat där det är registrerat.

c) Exemplaret får inte säljas eller byta besittning när det befinner sig
utanför den stat där sökanden är permanent bosatt utom på de villkor
som anges i artikel 44n.

d) Musikinstrumentet ska vara identifierat på lämpligt sätt.

Artikel 44l
Ansökan
1.
Den som ansöker om ett intyg för musikinstrument ska lämna de
uppgifter som anges i artiklarna 44h och 44k och, när så är lämpligt,
fylla i fälten 1, 4 och 7–23 i ansökningsblanketten och fälten 1, 4 och
7–22 i originalet och alla kopior av intyget.

Medlemsstater får föreskriva att endast ansökningsblanketten ska fyllas
i, och ansökan kan i ett sådant fall avse mer än ett intyg.

2.
Den fullständigt ifyllda ansökningsblanketten ska lämnas till en
administrativ myndighet i den medlemsstat där sökanden är permanent
bosatt, och ska innehålla de uppgifter och åtföljas av de bevishandlingar
som den myndigheten anser nödvändiga för att den ska kunna bedöma
om ett intyg ska utfärdas.

Om uppgifter utelämnas i ansökan ska detta motiveras.

3.
Om ansökan avser ett intyg som omfattar exemplar för vilka en
ansökan tidigare har avslagits, ska den sökande underrätta den administ
rativa myndigheten om detta.
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Artikel 44m
Handlingar som innehavaren ska överlämna till tullkontoret
När det gäller införsel till unionen, export eller återexport av ett ex
emplar som omfattas av ett intyg för musikinstrument utfärdat enligt
artikel 44j, ska innehavaren av intyget för kontrolländamål överlämna
originalet av intyget samt originalet och en kopia av fortsättningsbladet
till ett tullkontor, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr
338/97.

Tullkontoret ska efter att ha fyllt i fortsättningsbladet återlämna origi
nalhandlingarna till innehavaren, påteckna kopian av fortsättningsbladet
och vidarebefordra den påtecknade kopian till den behöriga administra
tiva myndigheten i enlighet med artikel 45.

Artikel 44n
Försäljning av berörda exemplar
Om innehavaren av ett intyg för musikinstrument utfärdat enligt arti
kel 44j i denna förordning önskar sälja exemplaret, ska innehavaren
först överlämna intyget till den utfärdande administrativa myndigheten
och, om exemplaret tillhör en art som förtecknas i bilaga A till för
ordning (EG) nr 338/97, ansöka hos den behöriga myndigheten om ett
intyg enligt artikel 8.3 i den förordningen.

Artikel 44o
Ersättning
Ett intyg för musikinstrument som har försvunnit, stulits eller förstörts
får ersättas endast av den myndighet som utfärdade det.

Det ersättande intyget ska ha samma nummer, om detta är möjligt, och
samma sista giltighetsdag som originalhandlingen och ska i fält 23 ha en
av följande texter:

”Detta intyg är en bestyrkt kopia av originalet' eller 'Detta intyg upp
häver och ersätter originalhandlingen med nummer xxxx och utfärdan
dedatum xx/xx/xxxx.”

Artikel 44p
Införsel av musikinstrument till unionen med intyg utfärdade av
tredjeländer
För införsel av ett musikinstrument till unionen ska det inte krävas
uppvisande av ett exportdokument eller ett importtillstånd, förutsatt att
instrumentet omfattas av ett intyg för musikinstrument utfärdat av ett
tredjeland på liknande villkor som de som anges i artiklarna 44h och
44j. För återexport av musikinstrumentet ska det inte krävas uppvisande
av ett intyg om återexport.
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KAPITEL IX
TULLFÖRFARANDE

Artikel 45
Vidarebefordran av handlingar som presenterats för tullkontoren
1.
Tullkontoren skall utan dröjsmål vidarebefordra alla handlingar
som har presenterats för dem i enlighet med förordning (EG) nr 338/97
och den här förordningen till den berörda administrativa myndigheten i
den egna medlemsstaten.
▼M2
De administrativa myndigheter som tar emot sådana handlingar ska utan
dröjsmål vidarebefordra de handlingar som har utfärdats av andra med
lemsstater till de berörda administrativa myndigheterna tillsammans med
alla styrkande handlingar som utfärdats i enlighet med konventionen.
För rapporteringsändamål ska också ursprungliga importanmälningar
översändas till de administrativa myndigheterna i importlandet, om det
är ett annat än det land där exemplaret infördes till unionen.
▼B
2.
Genom undantag från punkt 1 får tullkontoren på elektronisk väg
bekräfta att handlingar som utfärdats av den administrativa myndigheten
i den egna medlemsstaten har uppvisats.
KAPITEL X
INTYG ENLIGT ARTIKEL 5.2 B, ARTIKLARNA 5.3, 5.4, 8.3 OCH
ARTIKEL 9.2 B I FÖRORDNING (EG) NR 338/97

Artikel 46
Utfärdande myndighet
Intyg enligt artikel 5.2 b, artiklarna 5.3, 5.4, 8.3 och artikel 9.2 b i
förordning (EG) nr 338/97 får, efter det att en ansökan enligt artikel 50 i
den här förordningen lämnats in, utfärdas av den administrativa myn
digheten i den medlemsstat där exemplaret finns.
Artikel 47
Intyg enligt artikel 5.2 b, 5.3 och 5.4 i förordning (EG) nr 338/97
(intyg som krävs för export eller återexport)
Intyg enligt artikel 5.2 b, 5.3 och 5.4 i förordning (EG) nr 338/97 skall
ange vilken eller vilka av följande uppgifter som gäller de berörda
exemplaren:
1) De har tagits ur sin naturliga miljö i enlighet med gällande lags
tiftning i ursprungsmedlemsstaten.
2) De är övergivna eller förrymda exemplar som fångats eller samlats in
i enlighet med gällande lagstiftning i den medlemsstat där fångsten
eller insamlingen skedde.
3) De har förvärvats i eller införts till gemenskapen i enlighet med
bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97.
4) De har förvärvats i eller införts till gemenskapen före den 1 juni
1997 i enlighet med förordning (EEG) nr 3626/82.
5) De har förvärvats i eller införts till gemenskapen före den 1 januari
1984 i enlighet med konventionen.
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6) De har förvärvats i eller införts till en medlemsstat innan de för
ordningar som anges i punkterna 3 eller 4 eller konventionen blev
tillämpliga på dem eller blev tillämpliga i den medlemsstaten.

Artikel 48
Intyg enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 (intyg för
kommersiella ändamål)
1.
Ett intyg enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 skall ange
att exemplar av de arter som förtecknas i bilaga A till den förordningen
är undantagna från ett eller flera förbud i artikel 8.1 i nämnda förord
ning på grund av något av följande skäl:
a) De har förvärvats i eller införts till gemenskapen innan bestämmel
serna om de arter som anges i bilaga A till förordning (EG) nr
338/97 eller i bilaga I till konventionen eller i bilaga C1 till för
ordning (EEG) nr 3626/82 blev tillämpliga på dem.
b) De har sitt ursprung i en medlemsstat och har tagits ur sin naturliga
miljö i enlighet med gällande lagstiftning i den medlemsstaten.
c) De är, eller är del av eller härrör från djur som fötts och vuxit upp i
fångenskap.
d) De är godkända att användas för ett av de ändamål som anges i
artikel 8.3 c och e–g i förordning (EG) nr 338/97.
2.
Den behöriga administrativa myndigheten i en medlemsstat får
besluta att ett importtillstånd kan godtas som intyg för de ändamål
som anges i artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 efter uppvisande
av innehavarens kopia (blankett 2), om den i enlighet med artikel 8.3 i
den förordningen innehåller uppgift om att exemplaren är undantagna
från ett eller flera av förbuden i artikel 8.1 i samma förordning.

Artikel 49
Intyg enligt artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97 (intyg för
förflyttning av levande exemplar)
Ett intyg enligt artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97 skall ange att
förflyttning är tillåten av levande exemplar av en art som förtecknas i
dess bilaga A från den föreskrivna plats som anges i importtillståndet
eller i ett intyg som utfärdats tidigare.

Artikel 50
Ansökan om intyg enligt artikel 5.2 b, artiklarna 5.3, 5.4, 8.3 och
artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97
1.
Den som ansöker om intyg enligt artikel 5.2 b, artiklarna 5.3, 5.4,
8.3 och artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97 skall, i förekommande
fall, fylla i fälten 1, 2 och 4–19 i ansökningsblanketten och fälten 1 och
4–18 i originalet och alla kopior.
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Medlemsstater får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall
fyllas i, och ansökan kan i ett sådant fall avse mer än ett intyg.
2.
Den fullständigt ifyllda blanketten skall överlämnas till en ad
ministrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaren finns och in
nehålla de uppgifter och åtföljas av de bevishandlingar som den myn
digheten anser nödvändiga för att den skall kunna bedöma om ett intyg
skall utfärdas.
Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras.
Om ansökan avser ett intyg som gäller exemplar för vilka en sådan
ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den ad
ministrativa myndigheten om detta.

Artikel 51
Ändringar av tillstånd, anmälningar och intyg
1.
I de fall ett varuparti, som täcks av innehavarens kopia (blankett 2)
av ett importtillstånd, eller en importörs kopia (blankett 2) av en im
portanmälan eller ett intyg, delas upp, eller när av andra orsaker upp
gifterna i en sådan handling inte återspeglar den verkliga situationen, får
den administrativa myndigheten vidta någon av följande åtgärder:
a) Den får göra nödvändiga ändringar i de handlingarna i enlighet med
artikel 4.2.
b) Den får utfärda ett eller flera motsvarande intyg, för de ändamål som
anges i artiklarna 47 och 48.
För tillämpningen av punkt b skall den administrativa myndigheten först
fastställa att den handling som skall ersättas är giltig, vid behov i
samråd med den administrativa myndigheten i en annan medlemsstat.
2.
När ett intyg utfärdas för att ersätta innehavarens kopia (blankett
2) av ett importtillstånd, eller en importörs kopia (blankett 2) av en
importanmälan eller ett tidigare utfärdat intyg, skall denna handling
behållas av den administrativa myndighet som utfärdar intyget.
3.
Ett tillstånd, en anmälan eller ett intyg som har försvunnit, stulits
eller förstörts får ersättas endast av den myndighet som utfärdade hand
lingen.
4.
När en administrativ myndighet vid tillämpning av punkt 1 sam
råder med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat skall den
senare svara inom en vecka.

KAPITEL XI
ETIKETTER

Artikel 52
Användning av etiketter
▼M2
1.
De etiketter som avses i artikel 2.6 i genomförandeförordning
(EU) nr 792/2012 ska endast användas i samband med icke-kommersi
ella lån, gåvor och utbyte av herbarieexemplar eller andra konserverade,
torkade eller inbäddade museiexemplar samt levande växter för veten
skapliga undersökningar, mellan i vederbörlig ordning registrerade fors
kare och forskningsinstitutioner.

2006R0865 — SV — 05.02.2015 — 004.002 — 34
▼B
2.
De forskare och forskningsinstitutioner som avses i punkt 1 skall
av en administrativ myndighet i den medlemsstat där de befinner sig
tilldelas ett registreringsnummer.
Registreringsnumret skall innehålla fem tecken i vilket de två första
leden skall utgöras av ISO-landskoden med två bokstäver för den be
rörda medlemsstaten och de tre sista av ett unikt nummer som tilldelats
varje institution av den behöriga administrativa myndigheten.
3.
De berörda forskarna och forskningsinstitutionerna skall fylla i
fälten 1–5 på etiketten och vid återlämnandet av den etikettdel som
skall användas för det ändamålet omedelbart upplysa den behöriga ad
ministrativa myndighet som de är registrerade hos om hur alla etiketter
har använts.

KAPITEL XII
UNDANTAG FRÅN DET TULLFÖRFARANDE SOM AVSES
ARTIKEL 4.7 I FÖRORDNING (EG) NR 338/97

I

Artikel 53
Uppvisande

av handlingar och kontroller vid ett
gränstullkontor än det där införseln sker

annat

1.
När ett varuparti som skall föras in till gemenskapen anländer till
ett gränstullkontor via sjö-, flyg- eller järnvägstransport för att med
samma transportmedel och utan mellanliggande lagring sändas vidare
till ett annat tullkontor i gemenskapen, utsett i enlighet med artikel 12.1
i förordning (EG) nr 338/97, skall slutkontrollerna och uppvisandet av
importhandlingarna ske vid det sistnämnda tullkontoret.
2.
När ett varuparti har kontrollerats vid ett tullkontor som utsetts i
enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97 och sänts vidare
till ett annat tullkontor för ytterligare tullförfaranden, skall det sist
nämnda tullkontoret kräva uppvisande av innehavarens kopia (blankett
2) av ett importtillstånd, ifyllt i enlighet med artikel 23 i den här för
ordningen, eller importörens kopia (blankett 2) av en importanmälan,
ifylld i enlighet med artikel 24 i den här förordningen, och får genom
föra alla kontroller det finner nödvändiga för att fastställa att bestäm
melserna i förordning (EG) nr 338/97 och i den här förordningen är
uppfyllda.

KAPITEL XIII
EXEMPLAR

FÖDDA OCH UPPVUXNA I FÅNGENSKAP
ARTIFICIELLT FÖRÖKADE EXEMPLAR

OCH

Artikel 54
Exemplar av djurarter födda och uppvuxna i fångenskap
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 55 skall ett exemplar av
en djurart anses vara fött och uppvuxet i fångenskap endast om en
behörig administrativ myndighet efter samråd med en behörig veten
skaplig myndighet i den berörda medlemsstaten är övertygad om att
följande kriterier är uppfyllda:
1) Exemplaret är, eller härrör från, avkomma som är född eller på annat
sätt framställd i en kontrollerad miljö av någon av följande:
a) Av föräldrar som parat sig eller på annat sätt överfört gameter i
en kontrollerad miljö – vid sexuell fortplantning.
b) Av föräldrar som hållits i en kontrollerad miljö när avkomman
började utvecklas – vid asexuell fortplantning.
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2) Avelsbeståndet anskaffades i enlighet med på förvärvsdagen tillämp
lig lagstiftning och på ett sätt som inte inverkat menligt på de be
rörda arternas överlevnad i vilt tillstånd.
3) Avelsbeståndet kan bibehållas utan tillförsel av vilda exemplar, bort
sett från tillfälliga tillskott i enlighet med tillämplig lagstiftning och
på ett sätt som inte inverkar menligt på den berörda artens överlev
nad i vilt tillstånd, av djur, ägg och gameter endast avsedda för ett
eller flera av följande ändamål:
a) för att förhindra skadlig inavel, varvid storleken på dessa tillskott
bestäms av behovet av nytt genetiskt material,
b) för att ta vara på djur som konfiskerats i enlighet med artikel 16.3
i förordning (EG) nr 338/97,
c) i undantagsfall för användning som avelsbestånd.
4) Avelsbeståndet har redan producerat andra generationens eller föl
jande generationers avkomma (F2, F3 osv.) i kontrollerad miljö eller
förvaltas på ett sätt som bevisligen kan leda till produktion av andra
generationens avkomma i kontrollerad miljö.

Artikel 55
Fastställande av härstamning
När en behörig myndighet vid tillämpning av artikel 54, artikel 62.1
eller artikel 63.1 anser det nödvändigt att fastställa ett djurs härstamning
genom analys av dess blod eller vävnader, skall analysresultaten eller de
prov som behövs ställas till förfogande på det sätt som myndigheten
föreskriver.

Artikel 56
Artificiellt förökade exemplar av växtarter
1.
Ett exemplar av en växtart skall anses vara artificiellt förökat
endast om den berörda medlemsstatens behöriga administrativa myndig
het i samråd med en vetenskaplig myndighet är övertygad om att föl
jande kriterier är uppfyllda:
a) Exemplaret är, eller härrör från, växter som är uppodlade från frön,
sticklingar, delningar, kallusvävnad eller annan växtvävnad, sporer
eller annat förökningsmaterial under kontrollerade förhållanden.
▼M2
b) Det odlade föräldramaterialet har anskaffats och bibehålls i enlighet
med definitionen i artikel 1.4a.
__________
d) Vad beträffar inympade växter, har både rotstocken och ympkvisten
förökats artificiellt i enlighet med leden a och b.
▼M6

För tillämpningen av led a ska med kontrollerade förhållanden avses en
icke-naturlig miljö som är kraftigt styrd av människan, vilket kan, men
inte är begränsat till att, innefatta jordbearbetning, gödsling, ogräs
bekämpning, bevattning eller plantskolebehandling såsom plantering i
kruka, i trädgårdssängar och väderskydd. För agarträproducerande taxa,
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som produceras genom frön, sticklingar, ympning, luftavläggning, del
ningar, kallusvävnad eller annan växtvävnad, sporer eller annat för
ökningsmaterial, ska med under kontrollerade förhållanden avses en
trädplantering, inbegripet annan icke-naturlig miljö, som är styrd av
människan i syfte att framställa växter eller växtdelar och växtprodukter.
▼M2
2.
Virke och andra delar eller produkter från träd odlade i enarts
bestånd ska anses vara artificiellt förökade i enlighet med punkt 1.
▼M6
3.

Träd från agarträproducerande taxa som odlats i odlingar såsom

a) trädgårdar (privata och/eller gemensamma trädgårdar),
b) statliga, privata eller gemensamma planteringar, antingen med en art
eller med flera arter,
ska anses vara artificiellt förökade i enlighet med punkt 1.
▼B
KAPITEL XIV
PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER OCH HUSHÅLLSFÖREMÅL

Artikel 57
Införsel

och

återinförsel till gemenskapen av
tillhörigheter eller hushållsföremål

personliga

1.
Undantaget från artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97 för person
liga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i den förord
ningen skall inte gälla för exemplar som används för kommersiell för
tjänst, säljs, visas för kommersiella ändamål, bevaras för försäljning,
saluförs eller transporteras för försäljning.
Undantaget skall endast gälla exemplar, inbegripet jakttroféer, som upp
fyller ett av följande villkor:
a) De ingår i det personliga bagaget hos resande som kommer från ett
tredjeland.
b) De ingår i personligt lösöre tillhörande en fysisk person som flyttar
sin permanenta bosättning från ett tredjeland till gemenskapen.
c) De utgör jakttroféer som tagits av en resande och importeras vid ett
senare tillfälle.
2.
Undantaget från artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97 för person
liga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i den förord
ningen skall inte gälla för exemplar av arter som förtecknas i bilaga A
till den förordningen, om de införs till gemenskapen för första gången
av en person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen eller
som står i begrepp att bosätta sig i gemenskapen.
3.
Första gången en person som har sin permanenta bosättning i
gemenskapen för in personliga tillhörigheter eller hushållsföremål, in
begripet jakttroféer, som innefattar exemplar av de arter som förtecknas
i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 i gemenskapen, skall det inte
krävas att ett importtillstånd visas upp för tullen, om originalet av ett
exportdokument eller återexportdokument och en kopia av detta kan
visas upp.
Tullen skall vidarebefordra originalet i enlighet med artikel 45 i denna
förordning och återlämna den stämplade kopian till innehavaren.
▼M6
3a.
Genom undantag från punkt 3 ska den första införseln till unio
nen av jakttroféer av arter eller populationer som förtecknas i bilaga B
till förordning (EG) nr 338/97 och bilaga XIII till den här förordningen
omfattas av artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97.
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▼B
4.
När en person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen
återinför i gemenskapen personliga tillhörigheter eller hushållsföremål,
inbegripet jakttroféer, som innefattar exemplar av de arter som förteck
nas i bilaga A eller B till förordning (EG) nr 338/97, skall det inte
krävas att ett importtillstånd visas upp för tullen, förutsatt att ett av
följande dokument uppvisas:
a) Den av tullen påtecknade innehavarens kopia (blankett 2) av ett
tidigare använt gemenskapstillstånd för import eller export.
b) Kopian av det exportdokument eller återexportdokument som avses i
punkt 3.
c) Bevis för att exemplaren förvärvats inom gemenskapen.
▼M1
5.
Med avvikelse från punkterna 3 och 4 ska uppvisande av import
tillstånd eller (åter)exporttillstånd inte krävas för införsel eller återin
försel till gemenskapen av följande föremål som förtecknas i bilaga B
till förordning (EG) nr 338/97:
a) Högst 125 g kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) per person, i
behållare som är individuellt märkta i enlighet med artikel 66.6.
b) Högst tre regnrör (kaktusstammar, Cactaceae spp.) per person.
c) Högst fyra döda, bearbetade exemplar av Crocodylia spp. (med un
dantag av kött och jakttroféer) per person.
d) Högst tre skal av Strombus gigas per person.
e) Högst fyra döda exemplar av Hippocampus spp. per person.
f) Skal av högst tre exemplar av Tridacnidae spp. per person men
högst 3 kg totalt, där ett intakt skal eller två matchande halvor räknas
som ett exemplar.
▼M6
g) Exemplar av agarträ (Aquilaria spp. och Gyrinops spp.), högst 1 kg
träflis, 24 ml olja och två uppsättningar pärlor (eller radband, eller
två halsband, eller armband) per person.
▼B
Artikel 58
Export

och

återexport från gemenskapen av
tillhörigheter och hushållsföremål

personliga

1.
Undantaget från artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97 för person
liga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i den förord
ningen skall inte gälla för exemplar som används för kommersiell för
tjänst, säljs, visas för kommersiella ändamål, bevaras för försäljning,
saluförs eller transporteras för försäljning.
Undantaget skall endast gälla exemplar som uppfyller ett av följande
villkor:
a) De ingår i det personliga bagaget hos resande som är på väg till ett
tredjeland.
b) De ingår i personligt lösöre tillhörande en fysisk person som flyttar
sin permanenta bosättning från gemenskapen till ett tredjeland.
2.
Vid export skall undantaget från artikel 5 i förordning (EG) nr
338/97 för personliga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt arti
kel 7.3 i den förordningen inte gälla för exemplar av arter som ingår
i förteckningen i bilaga A eller B till den förordningen.
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▼B
3.
När en person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen
återexporterar personliga tillhörigheter eller hushållsföremål, inbegripet
jakttroféer, som innefattar exemplar av arter som förtecknas i bilaga A
eller B till förordning (EG) nr 338/97 skall det inte krävas att ett åter
exportintyg visas upp för tullen, förutsatt att följande dokument upp
visas:

a) Den av tullen påtecknade innehavarens kopia (blankett 2) av ett
tidigare använt gemenskapstillstånd för import eller export.

b) Den kopia av export- eller återexportdokumentet som avses i arti
kel 57.3 i denna förordning.

c) Bevis för att exemplaren förvärvats inom gemenskapen.

▼M6
Bestämmelserna i föregående stycke gäller inte för återexport av nos
hörningshorn eller elfenben från elefant i personliga tillhörigheter eller
hushållsföremål; för dessa exemplar ska uppvisande av ett återexportin
tyg för tullen vara obligatoriskt.

3a.
När en person som inte har sin permanenta bosättning i unionen
återexporterar personliga tillhörigheter eller hushållsföremål förvärvade
utanför den stat där personen är permanent bosatt, inbegripet personliga
jakttroféer, som är exemplar av arter förtecknade i bilaga A till förord
ning (EG) nr 338/97 ska det krävas att återexportintyg visas upp för
tullen. Samma krav gäller för återexport som personliga tillhörigheter
eller hushållsföremål av noshörningshorn eller elfenben av elefant från
exemplar av populationer som förtecknas i bilaga B till förordning (EG)
nr 338/97.

4.
Med avvikelse från punkterna 2 och 3 ska uppvisande av ett
(åter)exportdokument inte krävas vid export eller återexport av de före
mål som förtecknas i artikel 57.5 a–g.

▼M2
Artikel 58a
Kommersiell

användning av personliga tillhörigheter
hushållsföremål inom unionen

och

▼M6
1.
För exemplar av arter förtecknade i bilaga B till förordning (EG)
nr 338/97 som införs till unionen i enlighet med artikel 7.3 i förordning
(EG) nr 338/97 får kommersiella aktiviteter godkännas av en administ
rativ myndighet i en medlemsstat endast på följande villkor:

▼M2
a) Sökanden ska visa att exemplaret har införts i unionen minst två år
innan det får användas för kommersiella ändamål.
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▼M2
b) Den administrativa myndigheten i den berörda medlemsstaten har
bekräftat att exemplaret i fråga skulle ha kunnat importerats för
kommersiella ändamål i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG)
nr 338/97 när det infördes till unionen.

Om dessa villkor är uppfyllda ska den administrativa myndigheten ut
färda ett skriftligt intyg på att exemplaret får användas för kommersiella
ändamål.

▼M6
2.
Kommersiella aktiviteter ska vara förbjudna för exemplar av arter
förtecknade i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som införts till
unionen i enlighet med artikel 7.3 förordning (EG) nr 338/97, och för
exemplar av arter förtecknade i bilaga I till konventionen eller i bilaga
C1 till förordning (EEG) nr 3626/82 som införts till unionen som per
sonliga tillhörigheter eller hushållsföremål.

▼B
KAPITEL XV
UNDANTAG

Artikel 59
Undantag från artikel 8.1 i förordning (EG) nr 338/97 enligt
artikel 8.3 i samma förordning
1.
Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 a, b och c i
förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast om den sökande på ett
tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndig
heten att de villkor som anges i nämnda artikel och i artikel 48 i den här
förordningen har uppfyllts.

▼M2
1a.
Undantag för exemplar som avses i artikel 8.3 i förordning (EG)
nr 338/97 får medges endast om den sökande på ett tillfredsställande
sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten att de berörda
exemplaren har förvärvats i enlighet med gällande lagstiftning om be
varande av vilda djur och växter.

▼B
2.
Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 d i förordning
(EG) nr 338/97 skall medges endast om den sökande på ett tillfreds
ställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten,
sedan den senare samrått med en behörig vetenskaplig myndighet, att
de villkor som anges i artikel 48 i den här förordningen har uppfyllts
och att de berörda exemplaren är födda och uppvuxna i fångenskap eller
artificiellt förökade i enlighet med artiklarna 54, 55 och 56 i den här
förordningen.

3.
Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 e, f och g i
förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast om den sökande på ett
tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndig
heten, sedan den senare samrått med en behörig vetenskaplig myndig
het, att de villkor som anges i nämnda artikel och i artikel 48 i den här
förordningen har uppfyllts.
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▼B
4.
Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 h i förordning
(EG) nr 338/97 skall medges endast om den sökande på ett tillfreds
ställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten att
de berörda exemplaren har tagits ur sin naturliga miljö i en medlemsstat
och i enlighet med dess lagstiftning.
5.
Undantag enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 skall
beviljas för levande ryggradsdjur endast om den sökande på ett tillfreds
ställande sätt kan visa för den behöriga administrativa myndigheten att
de tillämpliga bestämmelserna i artikel 66 i den här förordningen har
uppfyllts.

Artikel 60
Undantag från artikel 8.1 i förordning (EG) nr 338/97 för
vetenskapliga institutioner
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i förordning (EG) nr
338/97 får ett undantag från förbudet i artikel 8.1 i den förordningen
medges för vetenskapliga institutioner som godkänts av en administrativ
myndighet, efter samråd med en behörig vetenskaplig myndighet, ge
nom utfärdande av ett intyg som omfattar alla exemplar som ingår i de
berörda institutionernas samling av de i bilaga A till förordning (EG) nr
338/97 angivna arterna som är avsedda för följande:
1) Avel i fångenskap eller artificiell förökning som är till fördel för de
berörda arternas bevarande.
2) Forskning eller utbildning som syftar till de berörda arternas fortlev
nad och bevarande.
Försäljning av exemplar som omfattas av sådana intyg får endast ske till
andra vetenskapliga institutioner som innehar ett sådant intyg.

Artikel 61
Undantag från artikel 8.1 och 8.3 i förordning (EG) nr 338/97
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i förordning (EG) nr
338/97 skall förbudet i artikel 8.1 i den förordningen mot köp, erbju
dande om köp eller förvärv i kommersiellt syfte av exemplar av de arter
som förtecknas i bilaga A till samma förordning och bestämmelsen i
artikel 8.3 i den förordningen om att undantag från dessa förbud skall
medges genom att intyg utfärdas i varje enskilt fall, inte tillämpas när de
berörda exemplaren uppfyller något av följande kriterier:
1) De omfattas av ett av de artspecifika intyg som föreskrivs i artikel 48
i den här förordningen.
2) De omfattas av ett av de allmänna undantag som föreskrivs i arti
kel 62 i den här förordningen.

Artikel 62
Allmänna undantag från artikel 8.1 och 8.3 i förordning (EG) nr
338/97
Bestämmelsen i artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 om att undantag
från förbuden i artikel 8.1 i den förordningen skall medges genom att
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▼B
intyg utfärdas i varje enskilt fall skall inte avse, och inget intyg skall
heller krävas, i följande fall:
1) Exemplar av i fångenskap födda och uppvuxna djur av de arter som
anges i bilaga X till den här förordningen och hybrider av dessa,
under förutsättning att exemplar av arter som är försedda med not är
märkta i enlighet med artikel 66.1 i den här förordningen.
2) Artificiellt förökade exemplar av växtarter.
3) Bearbetade exemplar som förvärvats för mer än 50 år sedan enligt
artikel 2 w i förordning (EG) nr 338/97.
▼M2
4) Döda exemplar av arter av ordningen Crocodylia förtecknade i bi
laga A med ursprungskod D, under förutsättning att de är märkta
eller identifierade på annat sätt i enlighet med denna förordning.
5) Kaviar av Acipenser brevirostrum och dess hybrider, med ursprungs
kod D, förutsatt att den är förpackad i en behållare som är märkt i
enlighet med denna förordning.
▼B
Artikel 63
I förväg utfärdade intyg enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr
338/97
1.
För tillämpning av artikel 8.3 d i förordning (EG) nr 338/97 får en
medlemsstat tillhandahålla i förväg utfärdade intyg för uppfödare som
godkänts för detta ändamål av en administrativ myndighet, förutsatt att
dessa håller uppfödningsregister och att de på begäran visar upp dessa
för den behöriga administrativa myndigheten.
Sådana intyg skall i fält 20 innehålla följande text:
”Intyget gäller endast följande taxonomiska enheter: …”
2.
För tillämpning av artikel 8.3 d och h i förordning (EG) nr 338/97
får en medlemsstat tillhandahålla i förväg utfärdade intyg för personer
som godkänts av en administrativ myndighet för att på grundval av
sådana intyg sälja döda exemplar som uppfötts i fångenskap och/eller
ett litet antal döda exemplar som legalt fångats i sin naturliga miljö
inom gemenskapen, förutsatt att dessa personer uppfyller följande krav:
a) De skall föra ett register som på begäran visas upp för den behöriga
administrativa myndigheten och som innehåller uppgifter om sålda
exemplar eller arter, dödsorsak, om den är känd, vilka personer
exemplaren anskaffades från och såldes till.
b) De skall lämna en årlig rapport till den behöriga administrativa
myndigheten med uppgifter om försäljning under året, typ och antal
exemplar, berörda arter samt hur exemplaren anskaffades.
▼M2
3.
I förväg utfärdade intyg är giltiga först när de är ifyllda och
sökanden har skickat en kopia av intyget till den utfärdande administ
rativa myndigheten.
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▼B
KAPITEL XVI
MÄRKNINGSKRAV

Artikel 64
Märkning av exemplar för import och för kommersiella aktiviteter
inom gemenskapen
1.
Importtillstånd för följande föremål skall utfärdas endast när den
sökande på ett tillfredsställande sätt kan visa för den behöriga administ
rativa myndigheten att exemplaren har märkts individuellt i enlighet
med bestämmelserna i artikel 66.6:
a) Exemplar som härrör från uppfödning av djur i fångenskap, som har
godkänts av konventionens partskonferens.
b) Exemplar som härrör från ranchuppfödning av vilda djur, som har
godkänts av konventionens partskonferens.
c) Exemplar från en population av arter som förtecknas i bilaga I till
konventionen för vilka en exportkvot har godkänts av konventionens
partskonferens.
d) Obearbetade betar från afrikansk elefant och kapade bitar av sådana
betar som både är minst 20 cm långa och väger över 1 kg.
e) Oberedda, garvade och/eller färdigarbetade skinn, slaksidor, svansar,
halsar, fötter, ryggremsor och andra delar av krokodiler som har
exporterats till gemenskapen samt hela obearbetade, garvade eller
färdigarbetade skinn och slaksidor av krokodiler som har återexpor
terats till gemenskapen.
f) Levande exemplar av arter av ryggradsdjur som förtecknas i bilaga A
till förordning (EG) nr 338/97 och som tillhör en mobil utställning.
g) Alla typer av behållare för kaviar av Acipenseriformes spp., inklusive
burkar, glas eller askar i vilka sådan kaviar direktförpackas.
2.
För tillämpningen av artikel 8.5 i förordning (EG) nr 338/97 skall
alla behållare för kaviar som avses i punkt 1 g i denna artikel märkas i
enlighet med artikel 66.6 i denna förordning, om inte annat följer av de
kompletterande bestämmelserna i artikel 66.7.

Artikel 65
Märkning av exemplar för export och återexport
1.
Återexportintyg för exemplar som avses i artikel 64.1 a–d och f
som inte har modifierats i avsevärd grad skall utfärdas endast om den
sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den administrativa
myndigheten att originalmärkningen är intakt.
2.
Återexportintyg för hela oberedda, garvade och/eller färdigarbe
tade skinn och slaksidor av krokodiler skall utfärdas endast om den
sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den administrativa
myndigheten att de ursprungliga etiketterna är intakta eller, om dessa
har försvunnit eller tagits bort, att exemplaren har märkts med en åter
exportetikett.
3.
Exporttillstånd och återexportintyg för alla typer av behållare för
kaviar som avses i artikel 64.1 g skall utfärdas endast om behållaren är
märkt i enlighet med artikel 66.6.
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▼B
4.
Exporttillstånd för levande ryggradsdjur av arter som förtecknas i
bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 skall utfärdas endast om den
sökande på ett tillfredsställande sätt kan visa för den behöriga administ
rativa myndigheten att de tillämpliga kraven i artikel 66 i den här för
ordningen har uppfyllts. ►M2 Detta gäller inte för exemplar av arter
förtecknade i bilaga X till den här förordningen, om inte en not i bilaga
X föreskriver märkning. ◄
Artikel 66
Märkningsmetoder
1.
Vid tillämpning av artiklarna 33.1, 40.1, 59.5 och 65.4 skall i
punkterna 2 och 3 i denna artikel gälla.
2.
Fåglar som är födda och uppvuxna i fångenskap skall märkas i
enlighet med punkt 8, eller, när den behöriga administrativa myndighe
ten finner det styrkt att denna metod på grund av artens fysiska eller
beteendemässiga egenskaper inte kan användas, med hjälp av en indi
viduellt numrerad mikrochip-transponder som säkras mot olaga föränd
ringar och som överensstämmer med ISO-standarderna 11784:1996 (E)
och 11785:1996 (E).
3.
Levande ryggradsdjur, utom fåglar födda och uppvuxna i fång
enskap, skall märkas med hjälp av en individuellt numrerad mikro
chip-transponder som säkras mot olaga förändringar och som överens
stämmer med ISO-standarderna 11784:1996 (E) och 11785:1996 (E)
eller, när den behöriga myndigheten finner det styrkt att denna metod
på grund av exemplarets/artens fysiska eller beteendemässiga egenska
per inte är lämplig, göras identifierbara med individuellt numrerade
ringar, band, märken, tatueringar och liknande, eller på annat lämpligt
sätt.
4.
Artiklarna 33.1, 40.1, 48.2, 59.5 och 65.4 skall inte tillämpas när
den behöriga administrativa myndigheten anser det styrkt att de fysiska
egenskaperna hos exemplaren i fråga vid tidpunkten för utfärdandet av
tillämpligt intyg inte gör det möjligt att på ett säkert sätt tillämpa någon
märkning.
I det fallet skall den berörda administrativa myndigheten utfärda ett
transaktionsspecifikt intyg och registrera detta i fält 20 i intyget eller,
om en märkningsmetod kan användas på ett säkert sätt vid en senare
tidpunkt, tillfoga lämpliga föreskrifter för detta.
▼M2
Exemplarspecifika intyg, intyg för mobil utställning och intyg för per
sonlig egendom ska inte utfärdas för levande exemplar som omfattas av
denna punkt.
▼B
5.
Exemplar som före den 1 januari 2002 har märkts med en mikro
chip-transponder som inte överensstämmer med ISO-standarderna
11784:1996 (E) och 11785:1996 (E), eller som före den 1 juni 1997
har märkts med hjälp av en av de metoder som anges i punkt 3 eller i
enlighet med punkt 6, innan de fördes in till gemenskapen, skall anses
ha märkts i enlighet med bestämmelserna i punkterna 2 och 3.
▼M1
6.
De exemplar som avses i artikel 64 och artikel 65 ska märkas
enligt den metod som konventionens partskonferens har godkänt eller
rekommenderat för de berörda exemplaren, och i synnerhet ska de
behållare för kaviar som avses i artiklarna 57.5 a, 64.1 g, 64.2 och
65.3 märkas individuellt med icke-återanvändningsbara etiketter som
fästs på varje ursprunglig behållare. Om den icke-återanvändningsbara
etiketten inte förseglar den ursprungliga behållaren ska kaviaren förpac
kas så att det uppstår synliga bevis om behållaren öppnas.

2006R0865 — SV — 05.02.2015 — 004.002 — 44
▼M6
Kaviar från olika arter av Acipenseriformes får inte blandas i en ur
sprunglig behållare, utom när det gäller pressad kaviar (dvs. kaviar
bestående av obefruktade ägg (rom) från en eller flera störfisk- eller
skedstörarter, som återstår efter bearbetning och beredning av kaviar
av högre kvalitet).
▼M1
7.
Endast de bearbetnings-, packnings- eller ompackningsföretag som
är licensierade av den administrativa myndigheten i en medlemsstat ska
ha rätt att bearbeta och förpacka eller omförpacka kaviar för export,
återexport eller handel inom gemenskapen.
Licensierade bearbetnings-, packnings- eller ompackningsföretag ska
åläggas att på lämpligt sätt bokföra de kvantiteter kaviar som impor
teras, exporteras, återexporteras, produceras på plats eller lagras. Bok
föringen ska vara tillgänglig för inspektion av den administrativa myn
digheten i den aktuella medlemsstaten.
Den administrativa myndigheten ska tilldela varje sådant bearbetnings-,
packnings- eller ompackningsföretag en unik registreringskod.
Förteckningen över anläggningar för vilka tillstånd utfärdats i enlighet
med detta stycke, liksom alla förändringar av denna, ska anmälas till
konventionens generalsekretariat och till kommissionen.
För de syften som avse i detta stycke ska bearbetningsföretag omfatta
kaviarframställande vattenbruksanläggningar.
▼B
8.
Fåglar som har fötts och vuxit upp i fångenskap, samt andra fåglar
som fötts i en kontrollerad miljö, skall märkas med hjälp av en indi
viduellt märkt sömlöst försluten benring.
Med sömlöst försluten benring avses en ring eller ett band i en heldra
gen ögla utan brott eller skarv, som inte har bearbetats eller rörts på
något sätt, av en storlek som gör att den inte kan avlägsnas från en
fullvuxen fågel efter att ha anbringats under fågelns första dagar och
som tillverkats speciellt för det ändamålet.

Artikel 67
Skonsamma märkningsmetoder
Vid märkning av levande djur på gemenskapens territorium genom
fastsättande av märken, band, ringar eller andra anordningar eller genom
märkning av en del av djurets kropp eller implantat av en mikrochiptransponder, skall detta genomföras med vederbörlig omsorg om ex
emplaret i fråga och med hänsyn till dess välbefinnande och naturliga
beteende.

Artikel 68
Ömsesidigt erkännande av märkningsmetoder
1.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall godta de märknings
metoder som har godkänts av de behöriga myndigheterna i andra med
lemsstater i enlighet med bestämmelserna i artikel 66.
2.
Om ett tillstånd eller intyg krävs enligt bestämmelserna i denna
förordning, skall fullständiga uppgifter om exemplarets märkning anges
i den aktuella handlingen.
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▼B
KAPITEL XVII
RAPPORTER OCH INFORMATION

Artikel 69
Rapporter om import, export och återexport
1.
Medlemsstaterna skall föra statistik över de importer till och ex
porter eller återexporter från gemenskapen som genomförts med tillstånd
och intyg utfärdade av deras administrativa myndigheter, oberoende av
platsen för införseln eller återexporten eller exporten.
Medlemsstaterna skall, i enlighet med artikel 15.4 a i förordning (EG)
nr 338/97, och med beaktande av den tidplan som anges i punkt 4 i
denna artikel, översända denna information för föregående kalenderår
till kommissionen för de arter som anges i bilagorna A, B och C till den
förordningen, i elektronisk form och i enlighet med de riktlinjer för
upprättande och överlämnande av årsrapporter enligt konventionen
som har utfärdats av konventionens sekretariat.
Dessa rapporter skall innefatta information om beslagtagna och förver
kade varupartier.
2.
Den information som avses i punkt 1 skall presenteras i två sepa
rata delar enligt följande:
a) En del om import, export och återexport av exemplar av arter för
tecknade i bilagorna till konventionen.
b) En del om import, export och återexport av exemplar av andra arter
förtecknade i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97
och om införsel till gemenskapen av exemplar av arter förtecknade i
bilaga D till denna.
3.
Med avseende på import av varupartier som innehåller levande
djur skall medlemsstaterna, när detta är möjligt, redovisa hur många
procent av exemplar av arter som anges i bilagorna A och B till för
ordning (EG) nr 338/97 som var döda vid införseln till gemenskapen.
4.
Den redovisning som avses i punkterna 1, 2 och 3 skall före den
15 juni varje år översändas till kommissionen för föregående kalenderår
och redovisas per art och per exportland eller återexportland.
5.
Informationen enligt artikel 15.4 c i förordning (EG) nr 338/97
skall innehålla uppgifter om vilka lagar och andra författningar som
antagits för att genomföra och upprätthålla bestämmelserna i förordning
(EG) nr 338/97 och i denna förordning.
Dessutom skall medlemsstaterna rapportera följande:
a) Personer och organisationer som registrerats i enlighet med artiklarna
18 och 19 i denna förordning.
b) Vetenskapliga institutioner som registrerats i enlighet med artikel 60
i denna förordning.
c) Uppfödare som godkänts i enlighet med artikel 63 i denna förord
ning.
d) Packnings- eller ompackningsföretag för kaviar med licens i enlighet
med artikel 66.7 i denna förordning.
e) Användningen av sundhetscertifikat i enlighet med artikel 17 i denna
förordning.
▼M1
f) Fall där exporttillstånd och återexporttillstånd har utfärdats retro
aktivt enligt artikel 15 i förordningen.
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6.
De uppgifter som avses i punkt 5 ska lämnas in i elektronisk form
och i enlighet med det format för tvåårsrapport som har utfärdats av
konventionens sekretariat och ändrats av kommissionen, före den 15
juni vartannat år. Uppgifterna ska avse den tvåårsperiod som löpte ut
den 31 december föregående år.
▼B
Artikel 70
Ändringar av bilagorna till förordning (EG) nr 338/97
1.
För att kunna förbereda ändringar i bilagorna till förordning (EG)
nr 338/97 i enlighet med artikel 15.5 i den förordningen, skall medlems
staterna med avseende på arter som redan förtecknats i bilagorna till den
förordningen och de arter som kan komma i fråga för att ingå i för
teckningen överlämna all relevant information till kommissionen avse
ende
a) deras biologiska status och handelsstatus,
b) användningen av exemplar av sådana arter,
c) metoder för att kontrollera handelsexemplar.
2.
Kommissionen skall överlämna varje förslag till ändring av bilaga
B eller D till förordning (EG) nr 338/97 i enlighet med artikel 3.2 c eller
d eller artikel 3.4 a i den förordningen för yttrande till gruppen för
vetenskapliga undersökningar som avses i artikel 17 i den förordningen
innan förslagen överlämnas till kommittén.

KAPITEL XVIII
SLUTBESTÄMMELSER

▼M1
Artikel 71
Avslag på ansökan om importtillstånd
▼B
1.
Så snart en restriktion enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr
338/97 har införts och tills den upphävs skall medlemsstaterna avslå
ansökningar om importtillstånd för exemplar som exporteras från det
berörda ursprungslandet eller de berörda ursprungsländerna.
2.
Genom undantag från punkt 1 får importtillstånd utfärdas om en
ansökan om importtillstånd lämnades in innan restriktionen infördes och
den behöriga administrativa myndigheten i medlemsstaten anser det
styrkt att det finns ett avtal eller en order som har medfört att betalning
har skett eller att exemplaren redan har sänts.
3.
Giltighetstiden för ett importtillstånd som utfärdats enligt punkt 2
får inte överskrida en månad.
4.
De restriktioner som avses i punkt 1 skall, om inte annat särskilt
anges, inte gälla
a) exemplar som fötts och vuxit upp i fångenskap enligt artiklarna 54
och 55 eller är artificiellt förökade enligt artikel 56,
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b) exemplar som importerats för de ändamål som anges i artikel 8.3 e–g
i förordning (EG) nr 338/97,
c) levande eller döda exemplar som utgör en del av bohaget för perso
ner som flyttar till gemenskapen för att bosätta sig där.

Artikel 72
Övergångsbestämmelser
1.
Intyg som utfärdats i enlighet med artikel 11 i förordning (EEG)
nr 3626/82 och artikel 22 i kommissionens förordning (EEG) nr
3418/83 (1) får fortsätta att användas för de syften som anges i artikel 5.2
b, 5.3 b–d, artikel 5.4 och artikel 8.3 a och d–h i förordning (EG) nr
338/97.
2.
Undantag som beviljats från förbuden i artikel 6.1 i förordning
(EEG) nr 3626/82 skall gälla till och med deras sista giltighetsdag, om
denna är angiven.
▼M6
3.
Medlemsstaterna får fortsätta att utfärda import- och exporttill
stånd, återexportintyg, intyg för mobil utställning och intyg för personlig
egendom enligt formulären i bilagorna I, III och IV, importanmälningar
enligt formuläret i bilaga II och EU-intyg enligt formuläret i bilaga V
till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 under ett år efter det att
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/57 (2).
▼B
Artikel 73
Anmälan av genomförandebestämmelser
Medlemsstaterna skall till kommissionen och konventionens sekretariat
anmäla de specifika bestämmelser som de antar för att genomföra denna
förordning samt alla de rättsliga instrument som används och de åtgär
der som vidtas för att tillämpa och verkställa den. Kommissionen skall
vidarebefordra denna information till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 74
Upphävande
Förordning (EG) nr 1808/2001 skall upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvis
ningar till denna förordning och skall läsas i enlighet med jämförelse
tabellen i bilaga XII.
(1) EGT L 344, 7.12.1983, s. 1.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/57 av den 15 januari
2015 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
792/2012 vad gäller reglerna för utformning av tillstånd, intyg och andra
dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet
av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och
i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för
tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 (EUT L 10, 16.1.2015,
s. 19).
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Artikel 75
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla
medlemsstater.
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▼M3
__________
▼B
BILAGA VII
Koder som skall införas i beskrivningen av exemplar, samt måttenheter som skall
användas i tillstånd och intyg i enlighet med artikel 5 1 och artikel 2.
Beskrivning

Kod

Föredragna Alternativa
enheter
enheter

Förklaring

Bark

BAR

kg

Bark från träd (färsk, torkad el
ler mald, oberedd)

Kropp

BOD

antal

kg

Huvudsakligen hela, döda djur
kroppar, innefattande färsk eller
beredd fisk, uppstoppade sköld
paddor, konserverade fjärilar,
reptiler i sprit, hela uppstop
pade jakttroféer m.m.

Ben

BON

kg

antal

Ben, inbegripet käkar

Calipee

CAL

kg

Ryggsköldar

CAP

antal

kg

Råa eller obehandlade hela
ryggsköldar av Testudinata
(sköldpaddor)

Snideri

CAR

kg

m3

Sniderier (inklusive trä och fär
diga träprodukter som möbler,
musikinstrument och konst
hantverk). Obs! Av vissa arter
kan mer än en typ av produkt
snidas (t.ex. horn och ben); vid
behov skall produkttyp anges i
beskrivningen (t.ex. hornsnide
ri)

Kaviar

CAV

kg

Obefruktade döda bearbetade
ägg (rom) från alla arter av
Acipenseriformes spp., s.k.
(rysk) kaviar

Flis

CHP

kg

Träflis, särskilt Aquilaria ma
laccensis och Pterocarpus san
talinus

Klo

CLA

antal

kg

Klor, t.ex. av Felidae, Ursidae
eller Crocodylia (Obs! det som
deklareras som ”sköldpaddsklor” är oftast inte klor utan
fjäll)

Väv

CLO

m2

kg

Väv: om väven inte är helt till
verkad av hår från en CITESart skall hårets vikt om möjligt
anges under HAI i stället

Korall
(naturlig)

COR

kg

antal

Döda koraller och korallsten
(Obs! Handeln skall dokumen
teras i antal delar endast om
korallexemplaren transporteras
i vatten)

Calipee eller calipash (sköld
paddsbrosk för soppor)
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Beskrivning

Kod

Föredragna Alternativa
enheter
enheter

Förklaring

Kultur

CUL

antal be
hållare
eller dy
likt

Kulturer av artificiellt förökade
växter

Produkter

DER

kg/l

Produkter (som inte tas upp på
annat håll i denna tabell)

Torkade
växter

DPL

antal

Torkade växter, t.ex. herbarie
exemplar

Öron

EAR

antal

Öron, huvudsakligen av elefant

Ägg

EGG

antal

kg

Hela döda eller urblåsta ägg (se
även kaviar)

Ägg (levan EGL
de)

antal

kg

Levande ägg, huvudsakligen
från fåglar och reptiler men
även från fisk och ryggradslösa
djur

Äggskal

SHE

g/kg

Extrakt

EXT

kg

l

Extrakt, huvudsakligen växtex
trakt

Fjädrar

FEA

kg/antal
vingar

antal

Fjädrar, vid föremål (t.ex. tav
lor) tillverkade av fjädrar, ange
antalet föremål

Fiber

FIB

kg

m

Fiber, t.ex. växtfibrer, men
även strängar till tennisracketar

Fena

FIN

kg

Fiskyngel

FIG

kg

Blommor

FLO

kg

Blommor

Blomkruka

FPT

antal

Blomkrukor tillverkade av
växtdelar, t.ex. fiber av trä
dormbunke (Obs! Levande
växter som marknadsförs i
samplanteringskrukor skall re
gistreras som ”levande växter”
och inte som krukor)

Grodlår

LEG

kg

Grodlår

Frukt

FRU

kg

Frukt

Fot

FOO

antal

Fötter av exempelvis elefant,
noshörning, flodhäst, lejon,
krokodil el. dyl.

Galla

GAL

kg

Galla

Gallblåsa

GAB

antal

Klädesplagg

GAR

antal

Råa eller obearbetade äggskal,
utom hela ägg

Färska, frysta eller torkade fe
nor, hela eller delar
antal

kg

Ung fisk, ett eller två år gam
mal, för akvariehandel, kläcke
rier eller utsättning

Gallblåsa
Klädesplagg, inklusive hands
kar och hattar men inte skor;
även tillbehör eller dekoratio
ner på klädesplagg
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Beskrivning

Genitalier

Kod

GEN

Föredragna Alternativa
enheter
enheter

kg

antal

Förklaring

Testiklar och torkade penisar

Ympad rots GRS
tock

antal

Ympad rotstock (utan ympkvis
tarna)

Hår

HAI

kg

g

Hår, inklusive allt djurhår, t.ex.
av elefant, jak, vikunja, guana
co

Horn

HOR

antal

kg

Horn, även horn från hjortdjur

Lädervaror
(små)

LPS

antal

Små, tillverkade lädervaror,
t.ex. skärp, hängslen, cykelsad
lar, checkhäftes- eller kredit
kortshållare, örhängen, hand
väskor, nyckelringar, anteck
ningsböcker,
portmonnäer,
skor, tobakspungar, plånböcker,
klockarmband

Lädervaror
(stora)

LPL

antal

Stora, tillverkade lädervaror,
t.ex. portföljer, möbler, resväs
kor, reskoffertar

Levande

LIV

antal

Levande djur och växter. För
exemplar av levande koraller
som transporteras i vatten skall
endast antalet delar registreras

Blad

LVS

antal

Stockar

LOG

m3

Allt obehandlat trä, med eller
utan bark och kvistar, eller
grovt tillsågat, för förädling
till bland annat sågat virke,
massaved eller fanerskivor.
Obs! Vid handel med virke av
trä för särskilda ändamål (t.ex.
lignum vitae, Guaiacum spp.)
skall mängden anges i kg

Kött

MEA

kg

Kött, inklusive fiskkött men
inte hel fisk (se ”kropp”)

Medicin

MED

kg/l

Medicin

Mysk

MUS

g

Mysk

Olja

OIL

kg

kg

l

Blad

Olja, t.ex. av sköldpadda, säl,
val, fisk, olika växter

Delar
ben

av

BOP

kg

Bendelar, obearbetade

Delar
horn

av

HOP

kg

Horndelar, obearbetade, inklu
sive fragment

Delar av el IVP
fenben

kg

Elfenbensdelar,
obearbetade,
inklusive fragment

Tavlor

PLA

m2

Tavlor av pälsskinn, inklusive
mattor tillverkade av flera
skinn

Pulver

POW

kg

Pulver

Rot

ROO

antal

kg

Rötter, lökar, rotknölar eller
rotstammar
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Beskrivning

Kod

Föredragna Alternativa
enheter
enheter

Förklaring

Sågat virke

SAW

m3

Trä sågat på längden eller pro
ducerat i en profilskärningspro
cess, normalt sett tjockare än 6
mm. Obs! Vid handel med så
gat virke av trä för särskilda
ändamål (t.ex. lignumvitae,
Guaiacum spp.) skall mängden
anges i kg

Fjäll

SCA

kg

Fjäll, t.ex. av sköldpadda, an
dra reptiler, fisk, myrkottar

Frö

SEE

kg

Frö

Skal

SHE

antal

Sida

SID

antal

Sidor eller flaksidor, dock inte
Tinga frames av krokodil (se
”skinn”)

Skelett

SKE

antal

Huvudsakligen hela skelett

Skinn

SKI

antal

Huvudsakligen hela skinn,
färska eller garvade, inklusive
Tinga frames av krokodil

Skinnbit

SKP

antal

Skinnbitar, inklusive avklipp
och avfall, oberett eller garvat
skinn

Skalle

SKU

antal

Skalle

Soppa

SOU

kg

Exemplar
(vetenskap
ligt)

SPE

kg/l/ml

Stjälk

STE

antal

Simblåsa

SWI

kg

Svans

TAI

antal

kg

Svansar, t.ex. av kajmaner (till
läder) eller räv (till klädgarni
tyr, kragar, boor m.m.)

Tänder

TEE

antal

kg

Tänder av exempelvis val, le
jon, flodhäst, krokodil m.fl.

Timmer

TIM

m3

kg

Obearbetat virke utom sågtim
mer och sågat virke

Troféer

TRO

antal

kg

l

Obearbetade skal av blötdjur

Soppa, t.ex. sköldpaddssoppa
Vetenskapliga exemplar, inklu
sive blod, vävnad (t.ex. njure,
mjälte), histologiska preparat
osv.

kg

Växtstjälkar
Hydrostatiskt organ, inklusive
husbloss/störlim

Alla trofédelar av ett djur vid
gemensam export utgör tillsam
mans en trofé: t.ex. horn (2),
skalle, krage, ryggskinn, svans
och fötter (dvs. tio föremål).
Men om t.ex. skalle och horn
är de enda delarna av ett djur
som exporteras, skall dessa re
gistreras tillsammans som en
trofé. I annat fall skall föremå
len registreras var för sig. En
hel uppstoppad kropp skall
klassificeras under BOD och
enbart ett skinn under SKI.
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▼B
Beskrivning

Kod

Föredragna Alternativa
enheter
enheter

Betar

TUS

antal

kg

Fanerskivor
— svarvat
faner
— plans
kuret
faner

VEN

m3, m2

kg

Vax
Hel

WAX
WHO

kg
kg

antal

Förklaring

Huvudsakligen hela betar, be
arbetade eller ej, inklusive be
tar av elefant, flodhäst, valross,
narval, dock inte andra tänder
Tunna skikt eller skivor av trä
av jämn tjocklek, normalt sett
högst 6 mm, normalt sett svar
vat (svarvat faner) eller skuret
(planskuret faner) för tillverk
ning av plywood, för möbelfa
ner, fanerbehållare osv.
Vax, inklusive ambra
Djur eller växt i sin helhet (dött
eller levande exemplar)

Enheter (motsvarande icke-metriska enheter kan användas)
g
= gram
kg
= kilogram
l
= liter
cm3 = kubikcentimeter
ml
= milliliter
m
= meter
= kvadratmeter
m2
m3
= kubikmeter
antal = antal exemplar
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BILAGA VIII
Standardverk för den nomenklatur som ska användas enligt artikel 5.4 vid
angivelse av det vetenskapliga namnet på arter i tillstånd och intyg
FAUNA
a) MAMMALIA
WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the
World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2,
xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [för alla dägg
djur – med undantag för att följande namn erkänns för vildformer av arter
och har företräde framför namn för tamformer: Bos gaurus, Bos mutus,
Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion
och med undantag för de arter som anges nedan]
BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description
of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n.
(Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365–400. [för
Orcaella heinsohni]
BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T.,
PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of
Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new
species. – International Journal of Primatology, 29: 723–741. [för Cacajao
ayresi, C. hosomi]
BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C.
P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primat
ology, 25: 97–163. [för Trachypithecus villosus]
CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO,
H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M.,
SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Tax
onomic status of the genus Sotalia: species level ranking for ”tucuxi” (So
talia fluviatilis) and ”costero” (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal
Science 23: 358–386 [för Sotalia fluviatilis och Sotalia guianensis]
DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D.
W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new
genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and mole
cular phylogenetics. – Science, 312: 1378–1381. [för Rungwecebus kipunji]
DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species
problem. – Primate Conservation, 22: 55–70. [för Aotus jorgehernandezi]
DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caque
tensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá,
Colombia. – Primate Conservation, 25: 1–9. [för Callicebus caquetensis]
FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S.
(2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazi
lian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693–714. [för
Mico rondoni]
GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M.,
HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of
snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates,
Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J.
Primatology,73: 96–107. [för Rhinopithecus strykeri]
MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate
species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primat
ology, 27(2): 465–485. [för Tarsius lariang]
OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of
Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava
Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de
Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1–16. [för Cebus flavius]
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RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Dis
tribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The
Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [for Physeter macrocep
halus and Platanista gangetica]
SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010):
Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. –
Primate Conservation, 23: 55–64. [för Tarsius tumpara]
SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005):
Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeas
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brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Ca
lumma peltierorum, Calumma tsycorne]
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parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879
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SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja)
from Myanmar (Burma/Myanmar) – Herpetologica, 56: 257–270. [för Naja
mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F.
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nidae). – Sauria, 26 (3): 41–44. [för Calumma andringitraense, Calumma
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2006R0865 — SV — 05.02.2015 — 004.002 — 63
▼M6
d) AMPHIBIA
Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted
from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a tax
onomic and geographic reference, tillgänglig på internet (http://rese
arch.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), version 5.5, december 2011
tillsammans med BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BAR
BOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY,
R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P.,
PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUM
MERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog
genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1–120.
[för alla groddjursarter]
Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the An
nexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices,
species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Spe
cies of the World, tillgänglig på internet V. 5.6 (9 januari 2013)
e) ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII OCH SARCOPTERYGII
Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmob
ranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information ex
tracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes,
tillgänglig på internet (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://rese
archarchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp),
version nedladdad 30 november 2011. [för alla haj- och fiskarter, utom
släktet Hippocampus]
FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syng
nathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613:
61–68. [för Hippocampus paradoxus]
GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses
(Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua,
Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44. [för Hippocampus debelius, Hippocam
pus waleanus]
HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocam
pus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53:
243–246. [för Hippocampus]
KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus
Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine
new species – Records of the Australian Museum, 53: 293–340. [för Hip
pocampus]
KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hip
pocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55:
113–116. [för Hippocampus]
LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hip
pocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoo
logical Studies, 42: 284–291. [för Hippocampus]
LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An
identification guide to the world's species and their conservation. Project
Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM).
[för Hippocampus]
LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse
species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa,
1963: 54–68. [för Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocam
pus severnsi]
PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus
patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathifor
mes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349.
[för Hippocampus patagonicus]
RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse
(Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin,
10: 19–21. [för Hippocampus tyro]
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f)

ARACHNIDA
LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recog
nition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876
accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3):
133–143. (för skorpioner i släktet Pandinus)
RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae:
Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2):
26–30. [för Brachypelma kahlenbergi]
Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted
from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, tillgänglig på in
ternet, version 6.5, 7 april 2006. [för Theraphosidae]

g) INSECTA
BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from
South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2):
347–352. [för Colophon endroedyi]
MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp.
Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [för fågelfjärilar i släk
tena Ornithoptera, Trogonoptera och Troides]
h) HIRUDINOIDEA
NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiob
dellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol.
6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927–6. [för
Hirudo medicinalis och Hirudo verbana]
i)

ANTHOZOA OCH HYDROZOA
Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on infor
mation compiled by UNEPWCMC 2012.
FLORA

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University
Press (omtryckt med rättelser 1998). [för släktnamn på alla växter som förtecknas
i bilagorna till konventionen, om de inte ersatts i standardchecklistor antagna av
partskonferensen]
A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by
H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press). [för synonyma släktnamn
som inte nämns i The Plant-Book, om de inte ersatts i standardchecklistor an
tagna av partskonferensen enligt hänvisningar i nedanstående stycken]
The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995;
In: P. Vorster (red.), Proceedings of the Third International Conference on
Cycad Biology, pp. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch). Namn
referensverk för arter i familjerna Cycadaceae, Stangeriaceae och Zamiaceae.
CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, sammanställd av Royal Botanic
Gardens, Kew, Storbritannien). Namnreferensverk för arter i släktena Cyclamen
(Primulaceae) samt Galanthus och Sternbergia (Liliaceae).
CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, sammanställd av D. Hunt,
Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien). Namnreferensverk för arter i fa
miljen Cactaceae.
CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic
Gardens, Kew, Storbritannien). Namnreferensverk för arter i släktena Dionaea,
Nepenthes och Sarracenia.

2006R0865 — SV — 05.02.2015 — 004.002 — 65
▼M6
CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, sammanställd av
Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbete med Royal Bo
tanic Gardens, Kew, Storbritannien) och dess uppdatering: An Update and Sup
plement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007),
CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Schweiz]. Namnreferens
verk för arter i släktena Aloe och Pachypodium.
World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001). Namnreferens
verk för arter i släktet Taxus.
CITES Orchid Checklist, (sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew, Storb
ritannien). Namnreferensverk för arter i släktena Cattleya, Cypripedium, Laelia,
Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione och Sophronitis (volym
1, 1995), Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula och Encyclia (volym 2, 1997),
Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum,
Miltonia, Miltonioides och Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchos
tylis, Rossioglossum, Vanda och Vandopsis (volym 3, 2001) samt Aerides, Coe
logyne, Comparettia och Masdevallia (volym 4, 2006).
The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second
edition (S. Carter & U. Eggli, 2003, utgiven av Bundesamt für Naturschutz,
Bonn, Tyskland). Namnreferensverk för suckulenta euforbior.
Dicksonia species of the Americas (2003, sammanställd av Botanische Gärten i
Bonn och Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland). Namnreferensverk för
arter i släktet Dicksonia.
Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.
L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria,
Sydafrika. Namnreferensverk för arter i släktet Hoodia.
Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Dávila
Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50.
Namnreferensverk för arter i släktet Guaiacum.
CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A.,
Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Författarnas adress: Department of Biogeography
and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Wien
(Österrike). Namnreferensverk för arter i släktet Bulbophyllum.
Checklist of CITES species (2005, 2007 och senare uppdateringar) utgiven av
Unep–WCMC kan användas som en informell översikt över de vetenskapliga
namn som partskonferensen har antagit för de djurarter som förtecknas i bila
gorna till förordning (EG) nr 338/97 och som en informell sammanfattning av
informationen i de standardverk som har antagits för Cites-nomenklaturen.
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BILAGA IX
1. Koder för angivelse i tillstånd och intyg av ändamålet för en transaktion
enligt artikel 5.5
B

Avel i fångenskap eller artificiell förökning

E

Utbildning

G

Botaniska trädgårdar

H

Jakttroféer

L

Upprätthållande av lagen/rättsligt/kriminaltekniskt ändamål

M

Medicinska ändamål (inbegripet biomedicinsk forskning)

N

Återinförande eller införande i naturen

P

Personliga ägodelar

Q

Mobila utställningar (provsamling, cirkus, menageri, växtutställning, or
kester eller museiutställning som förevisas för allmänheten i kommersi
ellt syfte)

S

Vetenskapliga ändamål

T

Kommersiella ändamål

Z

Djurparker

▼M6

▼B

2. Koder för angivelse i tillstånd och intyg av exemplarens ursprung enligt
artikel 5.6
W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö

R

Exemplar av djur uppfödda i en kontrollerad miljö, tagna som ägg eller
unga från sin naturliga miljö där de annars skulle ha haft en mycket liten
sannolikhet att överleva till vuxen ålder

D

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål i
verksamheter som är införda i Cites-sekretariatets register, i enlighet med
resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP 15), och växter enligt bilaga A, ar
tificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i
förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur
eller växter

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ända
mål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet
med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar av eller
produkter av sådana växter

C

Djur uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning
(EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel
XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av
sådana djur

I

Beslagtagna eller förverkade exemplar (1)

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (1)

U

Okänt ursprung (måste motiveras)

X

Exemplar som hämtats i marin miljö som inte står under någon stats
jurisdiktion

▼M2

▼B

▼M2

▼B

▼M6

(1) Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.

2006R0865 — SV — 05.02.2015 — 004.002 — 67
▼M1
BILAGA X
DJURARTER SOM AVSES I ARTIKEL 62.1
Fåglar (Aves)
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas laysanensis
Anas querquedula
Aythya nyroca
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
Oxyura leucocephala
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba livia
GALLIFORMES
Phasianidae
Catreus wallichii
Colinus virginianus ridgwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon mantchuricum

▼M6
Lophophorus impejanus

▼M1
Lophura edwardsi
Lophura swinhoii
Polyplectron napoleonis
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado
PASSERIFORMES
Fringillidae
Carduelis cucullata
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Cyanoramphus novaezelandiae
Psephotus dissimilis
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BILAGA XI
Typer av biologiska prover som avses i artikel 18 och deras användning
Typ av prov

Typisk provstorlek

Provets användning

Hematologi och biokemiska stan
dardtest för sjukdomsdiagnos,
taxonomisk forskning, biomedi
cinsk forskning

Blod, vätska

Droppar eller 5 ml
helblod i ett rör
med tillsats av anti
koagulant – kan för
sämras inom 36 tim
mar

Blod, torrt (utstryk)

En droppe blod i ut Blodkroppsräkning och screening
stryk på ett ob för att påvisa sjukdomsalstrande
jektglas,
vanligen parasiter
med tillsats av ke
miskt fixativ

Blod, koagel (serum)

5 ml blod i ett rör Serologi och påvisande av anti
med eller utan blod kroppar för sjukdomsdiagnos,
biomedicinsk forskning
koagel

Vävnader, fixerade

5 mm3 vävnadsbitar
i fixativ

Vävnader,
färska
(utom ägg, sperma
och embryon)

5 mm3 vävnads Mikrobiologi och toxikologi för
bitar, i vissa fall att påvisa organismer och gifter,
taxonomisk forskning, biomedi
frysta
cinsk forskning

Svabbprov

Små vävnadsbitar i
ett rör eller på en
svabb

Odling av bakterier, svamp osv.
för att diagnostisera sjukdom

Hår, hud, fjädrar, fjäll

Små, i vissa fall
mycket små, bitar
av epidermis i ett
rör (volym högst
10 ml) med eller
utan fixativ

Genetiska och kriminaltekniska
undersökningar, påvisande av pa
rasiter och patogener och andra
test

väv Ingen begränsning
av provstorlek

Cellinjer är artificiella produkter
som odlas antingen som primära
eller kontinuerliga cellinjer. De
har en bred användning vid test
ning i samband med framställ
ning av vacciner och andra läke
medelsprodukter samt inom tax
onomisk forskning (t.ex. kromo
somstudier och DNA-extraktion)

Små mängder blod
(högst 5 ml), hår,
fjäderfollikel, mus
kel- och organväv
nad (t.ex. lever,
hjärta), renat DNA
osv.

Könsbestämning,
identifiering,
kriminaltekniska undersökningar,
taxonomisk forskning, biomedi
cinsk forskning

1–5 ml i flaskor

Fylogenetisk forskning, framställ
ning av antiserum, biomedicinsk
forskning

Cellinjer och
nadskulturer

DNA

Sekret
mjölk)

(saliv,

gift,

Histologi och elektronmikroskopi
för att påvisa sjukdom, taxono
misk forskning, biomedicinsk
forskning
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Jämförelsetabell
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Denna förordning

Artikel 1 a och b

Artikel 1 led 1 och 2

Artikel 1 c

—

Artikel 1 d, e och f

Artikel 1 led 3, 4 och 5

—

Artikel 1 led 6, 7 och 8

Artikel 2.1 och 2.2

Artikel 2.1 och 2.2

—

Artikel 2.3 och 2.4

Artikel 2.3 och 2.4

Artikel 2.5 och 2.6

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1 och 4.2

Artikel 4.1 och 4.2

Artikel 4.3 a och b

Artikel 5 första stycket led 1 och 2

—

Artikel 5 första stycket led 3

Artikel 4.3 c, d och e

Artikel 5 första stycket led 4, 5 och 6

Artikel 4.4

Artikel 6

Artikel 4.5

Artikel 7

Artikel 5

Artikel 8

Artikel 6

Artikel 9

Artikel 7.1

Artikel 10

Artikel 7.2

Artikel 11

Artikel 7.3 och 7.4

Artikel 12

Artikel 8.1

Artikel 13

Artikel 8.2

Artikel 14

Artikel 8.3

Artikel 15.1 och 15.2

Artikel 8.4

Artikel 15.3 och 15.4

Artikel 8.5

Artikel 16

Artikel 8.6 och 8.7

Artikel 17

—

Artikel 18–19

Artikel 9

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 21

Artikel 11

Artikel 22

Artikel 12

Artikel 23

Artikel 13

Artikel 24

Artikel 14

Artikel 25

Artikel 15

Artikel 26

Artikel 16

Artikel 27

Artikel 17

Artikel 28

Artikel 18

Artikel 29

—

Artiklarna 30–44

Artikel 19

Artikel 45

Artikel 20.1

Artikel 46

Artikel 20.2

Artikel 47
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Denna förordning

Artikel 20.3 a och b

Artikel 48.1 a och b

Artikel 20.3 c

—

Artikel 20.3 d och e

Artikel 48.1 c och d

Artikel 20.4

Artikel 49

Artikel 20.5 och 20.6

Artikel 50.1 och 50.2

Artikel 21

Artikel 51

Artikel 22

Artikel 52

Artikel 23

Artikel 53

Artikel 24

Artikel 54

Artikel 25

Artikel 55

Artikel 26

Artikel 56

Artikel 27.1 första och andra strecksat Artikel 57.1 a, b och c
serna och följande text
Artikel 27.2, 27.3 och 27.4

Artikel 57.2, 57.3 och 57.4

Artikel 27.5 a och b

Artikel 57.5 a och b

—

Artikel 57.5 c och d

Artikel 28.1 första och andra strecksat Artikel 58.1 a och b
serna
Artikel 28.2 och 28.3

Artikel 58.2 och 58.3

Artikel 28.4 a och b

Artikel 58.4

Artikel 29

Artikel 59

Artikel 30

Artikel 60

Artikel 31

Artikel 61

Artikel 32

Artikel 62

Artikel 33

Artikel 63

Artikel 34.1

—

Artikel 34.2 a–f

Artikel 64.1 a–f

Artikel 34.2 g och h

Artikel 64.2

Artikel 35.1 och 35.2

Artikel 65.1 och 65.2

Artikel 35.3 a och b

Artikel 65.3

—

Artikel 65.4

Artikel 36.1

Artikel 66.1, 66.2 och 66.3

Artikel 36.2

Artikel 66.4

Artikel 36.3 och 36.4

Artikel 66.5 och 66.6

—

Artikel 66.7

Artikel 36.5

Artikel 66.8

Artikel 37

Artikel 67

Artikel 38

Artikel 68

Artikel 39

Artikel 69

Artikel 40

Artikel 70

Artikel 41

Artikel 71

Artikel 42

Artikel 74

Artikel 43

Artikel 72

Artikel 44

Artikel 73

Artikel 45

Artikel 75

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

—

Bilaga III

—

Bilaga IV
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Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
—
—

III
IV
V
VI
VII
VIII

Denna förordning

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
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BILAGA XIII
ARTER OCH POPULATIONER SOM AVSES I ARTIKEL 57.3a
Ceratotherium simum simum
Hippopotamus amphibius
Loxodonta africana
Ovis ammon
Panthera leo
Ursus maritimus

