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VERORDENING (EG) Nr. 865/2006 VAN DE COMMISSIE 

van 4 mei 2006 

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 
van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en 
plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer 

HOOFDSTUK I 

DEFINITIES 

Artikel 1 

Definities 

Voor de toepassing van deze verordening wordt, naast de definities van 
artikel 2 van Verordening (EG) nr. 338/97, verstaan onder: 

▼M6 
1. „datum van verwerving”: de datum waarop een specimen aan de 

natuur is onttrokken, in gevangenschap is geboren of kunstmatig 
is gekweekt of, indien die datum niet bekend is, de eerste bewijs
bare datum waarop een persoon het in bezit heeft gehad; 

▼B 
2. „nakomelingen van de tweede generatie (F2)” en „nakomelingen 

van latere generaties (F3, F4, enzovoort)”: specimens die in een 
gecontroleerd milieu zijn geteeld uit ouders die zelf in een ge
controleerd milieu zijn geteeld, te onderscheiden van specimens 
die in een gecontroleerd milieu zijn geteeld uit ouders waarvan er 
ten minste één in het wild werd verwekt of aan de vrije natuur 
werd onttrokken (specimens van nakomelingen van de eerste 
generatie (F1); 

3. „fokdierenbestand”: alle dieren die in het kader van een fokpro
gramma voor de reproductie worden gebruikt; 

4. „gecontroleerd milieu”: een door menselijke ingrepen bepaald 
milieu dat is geschapen om dieren van een bepaalde soort te 
fokken, dat op een zodanige wijze is afgesloten dat dieren, eieren 
of gameten van de betrokken soort dat milieu niet kunnen bin
nenkomen of verlaten, en dat in het algemeen met name, maar 
niet uitsluitend, wordt gekenmerkt door kunstmatige behuizing, 
verwijdering van uitwerpselen, gezondheidszorg, bescherming te
gen predatoren en kunstmatige voedselvoorziening; 

▼M2 
4 bis. „kweekmateriaal”: het bestand van onder gecontroleerde omstan

digheden geteelde planten die voor vermeerdering worden ge
bruikt en waarvan ten genoegen van de bevoegde Cites-instanties 
van het uitvoerende land is aangetoond dat: 

i) het bestand werd samengesteld in overeenstemming met de 
bepalingen van Cites en de relevante nationale wetgeving en 
op een wijze die geen nadelige gevolgen heeft voor het voort
bestaan van de soort in het wild, en 

ii) de bestandsomvang wordt gehandhaafd op een niveau dat 
toereikend is voor de vermeerdering, zó dat de noodzaak 
van aanvulling met aan de natuur onttrokken specimens wordt 
geminimaliseerd of geëlimineerd, waarbij zulke aanvullingen 
slechts uitzonderlijk plaatsvinden en beperkt blijven tot de 
hoeveelheid die nodig is om de vitaliteit en de productiviteit 
van het kweekmateriaal te bestendigen; 

▼B
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4 ter. „jachttrofee”: een volledig dier, of een gemakkelijk herkenbaar 
deel of afgeleid product van een dier, zoals vermeld op een 
begeleidende Cites-vergunning of begeleidend Cites-certificaat, 
dat aan de volgende voorwaarden voldoet: 

i) het is onbewerkt, verwerkt of bewerkt; 
ii) het is door de jager legaal door jacht verworven voor per

soonlijk gebruik door de jager; 
iii) het wordt ingevoerd, uitgevoerd of wederuitgevoerd door of 

namens de jager, in het kader van de overbrenging van het 
land van herkomst naar — in laatste instantie — de staat 
waar de jager zijn gewone verblijfplaats heeft; 

▼B 
5. „gewoonlijk in de Gemeenschap verblijvende persoon”: een per

soon die gedurende ten minste 185 dagen per kalenderjaar in de 
Gemeenschap verblijft wegens beroepsmatige bindingen of, voor 
personen zonder beroepsmatige bindingen, wegens persoonlijke 
bindingen waaruit nauwe banden blijken tussen die persoon en 
de plaats waar hij verblijft; 

▼M6 
6. „reizende tentoonstelling”: een monsterverzameling, circus, me

nagerie, plantententoonstelling, orkest of museumtentoonstelling 
die of dat voor commerciële doeleinden aan het publiek wordt 
vertoond; 

▼M1 
7. „transactiespecifieke certificaten”: overeenkomstig artikel 48 af

gegeven certificaten die uitsluitend geldig zijn voor een of meer 
gespecificeerde transacties; 

▼B 
8. „specimenspecifieke certificaten”: andere overeenkomstig arti

kel 48 afgegeven certificaten dan transactiespecifieke certificaten; 
▼M1 

9. „monsterverzameling”: een verzameling rechtmatig verworven 
dode specimens, delen en derivaten daarvan, die voor vertonings
doeleinden over de grenzen worden vervoerd; 

10. „preovereenkomstspecimen”: een specimen dat is verworven 
voordat de betrokken soort voor het eerst in de aanhangsels 
van de Overeenkomst is opgenomen. 

▼B 

HOOFDSTUK II 

FORMULIEREN EN TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 

▼M3 __________ 

▼B 

Artikel 4 

Invullen van de formulieren 

▼M2 
1. De in artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 van 
de Commissie ( 1 ) bedoelde formulieren worden in machineschrift inge
vuld. 

▼M6 
De aanvragen voor invoer- en uitvoervergunningen, wederuitvoercerti
ficaten, de certificaten bedoeld in artikel 5, lid 2, onder b), artikel 5, 
leden 3 en 4, artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2, onder b), van Ver
ordening (EG) nr. 338/97, certificaten van persoonlijke eigendom, cer
tificaten van monsterverzameling, muziekinstrumentencertificaten en 

▼M2 

( 1 ) PB L 242 van 7.9.2012, blz. 13.
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certificaten voor reizende tentoonstellingen alsmede kennisgevingen van 
invoer, vervolgbladen en etiketten mogen evenwel met de hand worden 
ingevuld indien dit op leesbare wijze, in inkt en in blokletters geschiedt. 

▼M2 
2. De formulieren 1 tot en met 4 van bijlage I bij Uitvoeringsver
ordening (EU) nr. 792/2012, de formulieren 1 en 2 van bijlage II bij 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012, de formulieren 1 en 2 van 
bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012, de formulieren 
1 en 2 van bijlage V bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012, de 
in artikel 2, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 be
doelde vervolgbladen en de in artikel 2, lid 6, van Uitvoeringsverorde
ning (EU) nr. 792/2012 bedoelde etiketten mogen geen schrappingen of 
overschrijvingen bevatten, tenzij die schrappingen of overschrijvingen 
met het stempel en de handtekening van de administratieve instantie van 
afgifte zijn gewaarmerkt. Op de in artikel 2, lid 2, van Uitvoeringsver
ordening (EU) nr. 792/2012 bedoelde kennisgevingen van invoer en de 
in artikel 2, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 be
doelde vervolgbladen mogen schrappingen of overschrijvingen ook wor
den gewaarmerkt met het stempel en de handtekening van het dou
anekantoor van invoer. 

▼B 

Artikel 5 

Inhoud van vergunningen, certificaten en aanvragen voor de afgifte 
van deze documenten 

Vergunningen en certificaten, alsook de aanvragen voor de afgifte van 
deze documenten, moeten aan de volgende vereisten voldoen: 

1. de beschrijving van de specimens omvat, voor zover daarin is voor
zien, één van de in bijlage VII vermelde codes; 

2. voor het aangeven van de hoeveelheid en de nettomassa worden de 
in bijlage VII vermelde eenheden gebruikt; 

3. het taxon waartoe de specimens behoren, wordt tot op soortniveau 
aangegeven, behalve wanneer overeenkostig de bijlagen bij Verorde
ning (EG) nr. 338/97 een onderscheid tot op het niveau van de 
ondersoort wordt gemaakt of wanneer de Conferentie der Partijen 
bij de Overeenkomst geoordeeld heeft dat een onderscheid tot op 
een hoger taxonomisch niveau volstaat; 

4. voor het aangeven van de wetenschappelijke naam van de betrokken 
taxa wordt gebruikgemaakt van de in bijlage VIII bij de onderhavige 
verordening vermelde standaardnomenclatuurwerken; 

5. waar nodig wordt het doel van de transactie aangegeven door middel 
van één van de in punt 1 van bijlage IX bij de onderhavige ver
ordening vermelde codes; 

▼M6
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6. de oorsprong van de specimens wordt aangegeven door middel van 
één van de in punt 2 van bijlage IX bij de onderhavige verordening 
vermelde codes. 

Indien ten aanzien van het gebruik van de in punt 6 bedoelde codes aan 
bepaalde in Verordening (EG) nr. 338/97 of in deze verordening ge
noemde criteria moet worden voldaan, moeten zij aan die criteria vol
doen. 

▼M1 

Artikel 5 bis 

Specifieke inhoud van vergunningen, certificaten en aanvragen voor 
specimens van planten 

▼M2 
In het geval van specimens van planten die niet langer in aanmerking 
komen voor een ontheffing van de bepalingen van de overeenkomst of 
van Verordening (EG) nr. 338/97 in overeenstemming met de „Opmer
king over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D” in de bijlage 
daarbij, op grond waarvan zij rechtmatig zijn uitgevoerd en ingevoerd, 
kan het land dat moet worden vermeld in vak 15 van de formulieren in 
de bijlagen I en III bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012, vak 4 
van de formulieren in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 
792/2012 en vak 10 van de formulieren in bijlage V bij Uitvoerings
verordening (EU) nr. 792/2012, het land zijn waar de specimens niet 
langer voor de ontheffing in aanmerking kwamen. 

▼M1 
In die gevallen dient in het vak voor „speciale voorwaarden” in de 
vergunning of het certificaat de vermelding „Rechtmatig ingevoerd 
krachtens een ontheffing van de bepalingen van CITES” te worden 
opgenomen en te worden gespecificeerd welke ontheffing hier wordt 
bedoeld. 

▼M7 

Artikel 5 ter 

Specifieke inhoud van vergunningen en certificaten voor levende 
neushoorns en levende olifanten 

Overeenkomstig artikel 4 of artikel 5 van Verordening (EG) nr. 338/97 
afgegeven vergunningen en certificaten voor invoer of wederuitvoer van 
levende neushoorns of levende olifanten uit populaties die zijn opge
nomen in bijlage B bij die verordening, bevatten een clausule waarin 
wordt verklaard dat hoorn of ivoor van deze dieren of hun nakomelin
gen niet terecht mag komen in de commerciële handel of commerciële 
activiteiten in de Unie. Bovendien worden levende neushoorns of le
vende olifanten van deze populaties niet onderworpen aan de trofeejacht 
buiten hun historische voorkomingsgebied. 

▼M2 

Artikel 6 

Bijlagen bij de formulieren 

1. Indien een bijlage bij een in artikel 2 van Uitvoeringsverordening 
(EU) nr. 792/2012 bedoeld formulier een integrerend deel van dat for
mulier uitmaakt, moeten zowel dit feit als het aantal bladzijden duidelijk 
op de betrokken vergunning of het betrokken certificaat worden vermeld 
en dient elke bladzijde van de bijlage te worden voorzien van: 

a) het nummer van de vergunning of het certificaat en de datum van 
afgifte daarvan; 

b) de handtekening en het stempel of zegel van de administratieve 
instantie die de vergunning of het certificaat heeft afgegeven. 

▼B
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2. Indien de in artikel 2, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 
792/2012 bedoelde formulieren worden gebruikt voor meerdere soorten 
in één zending, dient daaraan een bijlage te worden gehecht die — naast 
de gegevens die zijn vereist krachtens lid 1 van dit artikel — voor elke 
soort die deel uitmaakt van de zending een duplicaat omvat van de 
vakken 8 tot en met 22 van het betrokken formulier alsmede van de 
ruimten in vak 27 van dat formulier waar de „werkelijk ingevoerde of 
(weder)uitgevoerde hoeveelheid/nettomassa” en in voorkomend geval 
het „aantal bij aankomst dode dieren” moeten worden ingevuld. 

3. Indien de in artikel 2, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 
792/2012 bedoelde formulieren worden gebruikt voor meer dan één 
soort, dient daaraan een bijlage te worden gehecht die — naast de 
gegevens die zijn vereist krachtens lid 1 van dit artikel — voor elke 
soort een duplicaat omvat van de vakken 8 tot en met 18 van het 
betrokken formulier. 

4. Indien de in artikel 2, lid 5, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 
792/2012 bedoelde formulieren worden gebruikt voor meer dan één 
soort, dient daaraan een bijlage te worden gehecht die — naast de 
gegevens die zijn vereist krachtens lid 1 van dit artikel — voor elke 
soort een duplicaat omvat van de vakken 4 tot en met 18 van het 
betrokken formulier. 

▼B 

Artikel 7 

Door derde landen afgegeven vergunningen en certificaten 

1. Artikel 4, leden 1 en 2, artikel 5, punten 3, 4 en 5, en artikel 6 zijn 
van toepassing in samenhang met besluiten betreffende de aanvaard
baarheid van vergunningen en certificaten die door derde landen zijn 
afgegeven voor specimens die in de Gemeenschap worden binnen
gebracht. 

2. Indien de in lid 1 bedoelde vergunningen en certificaten betrek
king hebben op specimens van soorten waarop vrijwillig vastgestelde 
uitvoerquota of door de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst 
toegekende uitvoerquota van toepassing zijn, worden zij alleen aanvaard 
indien daarop het totale aantal specimens dat in het lopende jaar reeds is 
uitgevoerd — met inbegrip van die waarop de betrokken vergunning 
betrekking heeft — alsmede het quotum voor de betrokken soort zijn 
vermeld. 

3. Door derde landen afgegeven wederuitvoercertificaten worden 
voorts uitsluitend aanvaard indien daarop het land van herkomst en 
het nummer en de afgiftedatum van de desbetreffende uitvoervergun
ning alsmede, in voorkomend geval, het land van laatste wederuitvoer 
en het nummer en de afgiftedatum van het desbetreffende wederuitvoer
certificaat zijn aangegeven of indien zij een bevredigende rechtvaardi
ging bevatten voor het niet vermelden van deze informatie. 

▼M1 
4. Door derde landen afgegeven vergunningen en certificaten met 
oorsprongscode „O” worden enkel aanvaard als zij betrekking hebben 
op specimens die beantwoorden aan de definitie van preovereenkomst
specimen in artikel 1, lid 10 en of de datum van verwerving van de 
specimens of een vermelding dat de specimens voor een bepaalde datum 
zijn verworven, omvatten. 

▼M2
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5. Uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten worden door een 
ambtenaar van het land van uitvoer of wederuitvoer geviseerd, met 
handtekening, stempel en vermelding van de hoeveelheid, in het voor 
visering bij uitvoer bestemde vak van het document. Indien het uitvoer
document op het tijdstip van uitvoer niet werd geviseerd, dient de 
administratieve instantie van het invoerende land contact op te nemen 
met de administratieve instantie van het uitvoerende land en dient zij bij 
het bepalen van de aanvaardbaarheid van het document eventuele ver
zachtende omstandigheden of documenten in aanmerking te nemen. 

▼M6 
6. Door derde landen afgegeven uitvoervergunningen en wederuit
voercertificaten worden uitsluitend aanvaard wanneer de bevoegde in
stantie van het betrokken derde land desgevraagd informatie verstrekt 
waaruit op afdoende wijze blijkt dat de specimens zijn verkregen over
eenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van de desbetreffende 
soort. 

▼B 

HOOFDSTUK III 

AFGIFTE, GEBRUIK EN GELDIGHEID VAN DOCUMENTEN 

Artikel 8 

Afgifte en gebruik van documenten 

▼M2 
1. De documenten worden afgegeven en gebruikt overeenkomstig de 
bepalingen en voorwaarden van deze verordening en Verordening (EG) 
nr. 338/97, en met name artikel 11, leden 1 tot en met 4, van die 
verordening. Vergunningen en certificaten mogen worden afgegeven 
in papieren vorm of in elektronische vorm. 

▼B 
Om te garanderen dat die verordeningen alsmede de nationaalrechtelijke 
bepalingen ter uitvoering daarvan worden nageleefd, kan de administra
tieve instantie van afgifte voorschriften, voorwaarden en eisen opleggen 
die in de betrokken documenten worden vermeld. 

2. Het gebruik van de documenten doet geen afbreuk aan de overige 
bij de overbrenging van goederen binnen de Gemeenschap, het binnen
brengen van goederen in de Gemeenschap of de uitvoer of wederuitvoer 
daarvan uit de Gemeenschap te vervullen formaliteiten, noch aan de 
afgifte van de bij die formaliteiten gebruikte documenten. 

3. De administratieve instanties treffen een besluit over de afgifte van 
vergunningen en certificaten binnen één maand vanaf de dag waarop 
een volledige aanvraag is ingediend. 

Indien de administratieve instantie van afgifte derden dient te raadple
gen, kan een dergelijk besluit evenwel alleen worden genomen nadat 
deze raadpleging ten genoegen van de instantie is voltooid. De aan
vragers worden van aanzienlijke vertragingen bij de behandeling van 
hun aanvraag in kennis gesteld. 

▼M6 

Artikel 9 

Zendingen van specimens 

Onverminderd de artikelen 31, 38, 44 ter, 44 decies en 44 septdecies 
wordt voor elke zending van specimens die als deel van één vracht 
gezamenlijk wordt verzonden, een afzonderlijke invoervergunning, ken
nisgeving van invoer, uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat af
gegeven. 

▼M2
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Artikel 10 

Geldigheid van invoer- en uitvoervergunningen, wederuitvoercer- 
tificaten, certificaten voor reizende tentoonstellingen, certificaten 
van persoonlijke eigendom, certificaten van monsterverzameling 

en muziekinstrumentencertificaten 

▼B 
1. De geldigheidsduur van overeenkomstig de artikelen 20 en 21 
afgegeven invoervergunningen bedraagt niet meer dan twaalf maanden. 
Een invoervergunning is in ieder geval ongeldig indien een overeen
komstig geldig document van het land van uitvoer of wederuitvoer 
ontbreekt. 

▼M1 
Wat betreft kaviaar van steursoorten (Acipenseriformes spp.) uit ge
deelde bestanden waarvoor uitvoerquota gelden en waarvoor een uit
voervergunning werd afgegeven, mag de geldigheidstermijn van de in 
alinea 1 bedoelde invoervergunningen de laatste dag van het contingent
jaar waarin de kaviaar werd geoogst en verwerkt of, indien deze datum 
vroeger valt, de laatste dag van de in alinea 1 bedoelde periode van 12 
maanden, niet overschrijden. 

Wat betreft kaviaar van steursoorten (Acipenseriformes spp.) waarvoor 
een wederuitvoercertificaat werd afgegeven, mag de geldigheidstermijn 
van de in alinea 1 bedoelde invoervergunningen de laatste dag van de 
periode van 18 maanden na de datum van afgifte van de relevante 
originele uitvoervergunning of, indien deze datum vroeger valt, de laat
ste dag van de in alinea 1 bedoelde periode van 12 maanden, niet 
overschrijden. 

▼B 
2. De geldigheidsduur van overeenkomstig artikel 26 afgegeven uit
voervergunningen en wederuitvoercertificaten bedraagt niet meer dan 
zes maanden. 

▼M1 
Wat betreft kaviaar van steursoorten (Acipenseriformes spp.) uit ge
deelde bestanden waarvoor uitvoerquota gelden, mag de geldigheidster
mijn van de in alinea 1 bedoelde uitvoervergunningen de laatste dag van 
het contingentjaar waarin de kaviaar werd geoogst en verwerkt of, 
indien deze datum vroeger valt, de laatste dag van de in alinea 1 
bedoelde periode van 6 maanden, niet overschrijden. 

Wat betreft kaviaar van steursoorten (Acipenseriformes spp.), mag de 
geldigheidstermijn van de in alinea 1 bedoelde wederuitvoercertificaten 
de laatste dag van de periode van 18 maanden na de datum van afgifte 
van de relevante originele uitvoervergunning of, indien deze datum 
vroeger valt, de laatste dag van de in alinea 1 bedoelde periode van 6 
maanden, niet overschrijden. 

2 bis. Voor de toepassing van lid 1, tweede alinea, en lid 2, tweede 
alinea, geldt als contingentjaar het jaar dat door de Conferentie der 
Partijen bij de Overeenkomst is overeengekomen. 

▼M6 
3. De geldigheidsduur van overeenkomstig artikel 30, artikel 37 of 
artikel 44 nonies afgegeven certificaten voor reizende tentoonstellingen, 
certificaten van persoonlijke eigendom en muziekinstrumentencertifica
ten bedraagt niet meer dan drie jaar. 

▼M6
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3 bis. De geldigheidsduur van in overeenstemming met artikel 44 bis 
afgegeven certificaten van monsterverzameling mag niet meer bedragen 
dan 6 maanden. De datum van afloop van een certificaat van monster
verzameling mag niet later vallen dan die van het carnet ATA dat het 
certificaat begeleidt. 

4. Wanneer de geldigheidsduur van de in de leden 1, 2, 3 en 3 bis 
bedoelde vergunningen en certificaten is verstreken, worden zij nietig 
geacht. 

▼M6 
5. Certificaten voor reizende tentoonstellingen, certificaten van per
soonlijke eigendom en muziekinstrumentencertificaten verliezen hun 
geldigheid als het specimen wordt verkocht, verloren, vernietigd of 
gestolen, indien de eigendom van het specimen op enige andere wijze 
wordt overgedragen, of, in het geval van een levend specimen, indien 
dit sterft, ontsnapt of in de natuur wordt vrijgelaten. 

6. De houder zendt het origineel en alle kopieën van vervallen, on
gebruikte of niet langer geldige invoervergunningen, uitvoervergunnin
gen, wederuitvoercertificaten, certificaten voor reizende tentoonstellin
gen, certificaten van persoonlijke eigendom, certificaten van monster
verzameling of muziekinstrumentencertificaten zonder verwijl aan de 
administratieve instantie van afgifte terug. 

▼B 

Artikel 11 

Geldigheid van gebruikte invoervergunningen en van de in de 
artikelen 47, 48, 49, 60 en 63 bedoelde certificaten 

1. De kopieën voor de houder van gebruikte invoervergunningen 
verliezen hun geldigheid in de volgende gevallen: 

a) indien daarop vermelde levende specimens zijn gestorven; 

b) indien daarop vermelde levende dieren zijn ontsnapt of zijn vrijge
laten; 

▼M6 
c) indien daarop vermelde specimens zijn verloren, vernietigd of gesto

len; 

▼B 
d) indien enig gegeven dat is vermeld in de vakken 3, 6 of 8 niet langer 

met de werkelijkheid overeenstemt. 

2. De in de artikelen 47, 48, 49 en 63 bedoelde certificaten verliezen 
hun geldigheid in de volgende gevallen: 

a) indien daarop vermelde levende specimens zijn gestorven; 

b) indien daarop vermelde levende dieren zijn ontsnapt of zijn vrijge
laten; 

▼M6 
c) indien daarop vermelde specimens zijn verloren, vernietigd of gesto

len; 

▼B 
d) indien enig gegeven dat is vermeld in vak 2 of vak 4 van een 

certificaat niet langer met de werkelijkheid overeenstemt; 

▼M1 
e) voor zover de in vak 20 gespecificeerde speciale voorwaarden niet 

langer worden vervuld. 

▼M1
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3. Overeenkomstig de artikelen 48 en 63 afgegeven certificaten zijn 
transactiespecifiek tenzij de specimens waarop die certificaten betrek
king hebben, van een uniek en permanent merkteken zijn voorzien of, in 
het geval van dode specimens die niet kunnen worden gemerkt, op een 
andere wijze zijn geïdentificeerd. 

▼B 
De administratieve instantie van de lidstaat waar het specimen zich 
bevindt, mag tevens, in overleg met de betrokken wetenschappelijke 
autoriteit, besluiten om een transactiespecifiek certificaat af te geven 
indien zij van oordeel is dat er andere factoren in samenhang met de 
instandhouding van de soort pleiten tegen de afgifte van een specimen
specifiek certificaat. 

▼M1 
Voor zover een transactiespecifiek certificaat wordt afgegeven om ver
schillende transacties mogelijk te maken, is het enkel geldig binnen het 
grondgebied van de lidstaat van afgifte. Voor zover transactiespecifieke 
certificaten moeten worden gebruikt in een andere lidstaat dan de lid
staat van afgifte, worden zij enkel voor één transactie afgegeven en is 
hun geldigheid beperkt tot die transactie. In vak 20 moet worden ver
meld of het certificaat voor één of meer transacties geldt en op het 
grondgebied van welke lidstaat (lidstaten) het geldig is. 

▼B 
4. De in artikel 48, lid 1, onder d), en in artikel 60 bedoelde certi
ficaten verliezen hun geldigheid indien de in vak 1 vermelde informatie 
niet langer met de werkelijkheid overeenstemt. 

▼M1 
5. Documenten die hun geldigheid verliezen overeenkomstig dit ar
tikel dienen zonder verwijl aan de administratieve instantie van afgifte 
te worden teruggezonden die in voorkomend geval overeenkomstig ar
tikel 51 een aan de nieuwe situatie aangepast certificaat kan afgeven. 

▼B 

Artikel 12 

Ongeldig verklaarde, verloren, gestolen of vernietigde documenten 

1. Wanneer een vergunning of certificaat wordt afgegeven ter ver
vanging van een document dat is ongeldig verklaard, verloren, gestolen 
of vernietigd of waarvan — in het geval van een vergunning of weder
uitvoercertificaat — de geldigheidsduur is verstreken, worden daarop 
het nummer van het vervangen document en de reden van de vervan
ging aangegeven in het vak bestemd voor de vermelding van de „bij
zondere voorwaarden”. 

2. Wanneer een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat is on
geldig verklaard, verloren, gestolen of vernietigd, stelt de administra
tieve instantie van afgifte de administratieve instantie van het land van 
bestemming en het secretariaat van de Overeenkomst daarvan in kennis. 

Artikel 13 

Tijdstip van aanvraag van invoer- en (weder)uitvoerdocumenten en 
onderwerping aan een douaneprocedure 

1. De invoervergunningen, uitvoervergunningen en wederuitvoercer
tificaten dienen, rekening houdend met artikel 8, lid 3, tijdig te worden 
aangevraagd zodat zij kunnen worden afgegeven voordat de specimens 
in de Gemeenschap worden binnengebracht c.q. uit de Gemeenschap 
worden uitgevoerd of wederuitgevoerd. 

▼M2
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2. Er wordt pas toestemming verleend om de specimens aan een 
douaneprocedure te onderwerpen, nadat de vereiste documenten zijn 
overgelegd. 

Artikel 14 

Geldigheid van door derde landen afgegeven documenten 

Wanneer specimens in de Gemeenschap worden binnengebracht, wor
den de vereiste van derde landen afkomstige documenten alleen als 
geldig beschouwd, indien zij voor de uitvoer of wederuitvoer van de 
specimens uit het betrokken land zijn afgegeven en voor dat doel zijn 
gebruikt vóór het verstrijken van hun geldigheidsduur en indien zij niet 
later dan zes maanden na de afgiftedatum worden gebruikt voor het 
binnenbrengen van de specimens in de Gemeenschap. 

▼M6 
Certificaten van oorsprong voor specimens van de in bijlage C bij Ver
ordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten mogen evenwel tot twaalf 
maanden na de afgiftedatum ervan worden gebruikt voor het binnen
brengen van de specimens in de Unie, en certificaten voor reizende 
tentoonstellingen, certificaten van persoonlijke eigendom en muziek
instrumentencertificaten mogen tot drie jaar na de afgiftedatum ervan 
worden gebruikt voor het binnenbrengen van de specimens in de Unie 
alsook voor het aanvragen van overeenkomstige certificaten conform de 
artikelen 30, 37 en 44 nonies van deze verordening. 

▼B 
Artikel 15 

Afgifte met terugwerkende kracht van bepaalde documenten 

1. In afwijking van artikel 13, lid 1, en artikel 14 van de onderhavige 
verordening en op voorwaarde dat de invoerder of (weder)uitvoerder de 
bevoegde administratieve instantie bij de aankomst respectievelijk vóór 
het vertrek van de betrokken zending in kennis stelt van de redenen 
waarom de vereiste documenten niet beschikbaar zijn, mogen in uitzon
derlijke gevallen de documenten voor specimens van de in de bijlagen 
B en C bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten alsmede 
voor de in artikel 4, lid 5, van genoemde verordening bedoelde speci
mens van de in bijlage A bij die verordening opgenomen soorten met 
terugwerkende kracht worden afgegeven. 
2. De afwijking waarin lid 1 voorziet, is van toepassing indien ten 
genoegen van de bevoegde administratieve instantie van de lidstaat — 
die daarover zo nodig overleg pleegt met de bevoegde instanties van 
derde landen — is aangetoond dat de invoerder of (weder)uitvoerder 
niet verantwoordelijk is voor de onregelmatigheden die zich eventueel 
hebben voorgedaan, en dat de invoer of (weder)uitvoer van de betrok
ken specimens voor het overige in overeenstemming is met Verordening 
(EG) nr. 338/97, de Overeenkomst en de desbetreffende wetgeving van 
de betrokken derde landen. 

▼M1 
De ontheffing van lid 1 is ook van toepassing voor zover ten aanzien 
van als persoonlijke bezittingen en huisraad ingevoerde of (weder)uit
gevoerde specimens, waarop de bepalingen van hoofdstuk XIV van 
toepassing zijn, en ten aanzien van rechtmatig verworven levende dieren 
die persoonlijke bezittingen zijn en om persoonlijke, niet-commerciële 
redenen worden gehouden de bevoegde administratieve instantie van de 
lidstaat in overleg met de relevante handhavingsinstantie ervan over
tuigd is dat er aanwijzingen zijn dat een echte vergissing is begaan 
en dat er geen poging is gedaan om bedrog te plegen en de invoer of 
(weder)uitvoer van de berokken specimens in overeenstemming is met 
Verordening (EG) nr. 338/97, de Overeenkomst en de relevante wetge
ving van een derde land. 

▼B 
3. Op de krachtens lid 1 afgegeven documenten wordt duidelijk ver
meld dat zij met terugwerkende kracht zijn afgegeven en wordt de reden 
van deze afgifte vermeld. 

▼B
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In het geval van invoervergunningen, uitvoervergunningen en wederuit
voercertificaten van de Gemeenschap wordt deze vermelding aange
bracht in vak 23. 

▼M2 
3 bis. Voor rechtmatig verworven en om persoonlijke, niet-commer
ciële redenen gehouden levende dieren die persoonlijke bezittingen zijn 
en waarvoor ingevolge lid 2, tweede alinea, een invoervergunning wordt 
afgegeven, zijn commerciële activiteiten overeenkomstig artikel 8, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. 338/97 verboden gedurende 2 jaar te rekenen 
vanaf de datum van afgifte van de vergunning; gedurende die periode 
worden geen ontheffingen voor specimens van bijlage A overeenkom
stig artikel 8, lid 3, van die verordening, toegestaan. 

In het geval van ingevolge lid 2, tweede alinea, afgegeven invoerver
gunningen voor bedoelde levende dieren die persoonlijke bezittingen 
zijn en voor specimens van soorten die zijn opgenomen in bijlage A 
bij Verordening (EG) nr. 338/97 en die worden bedoeld in artikel 4, lid 
5, onder b), van die verordening, wordt in vak 23 het beding „in af
wijking van artikel 8, lid 3 of lid 5, van Verordening (EG) nr. 338/97 
zijn commerciële activiteiten overeenkomstig artikel 8, lid 1, van die 
verordening verboden gedurende ten minste 2 jaar te rekenen vanaf de 
datum van afgifte van deze vergunning” opgenomen. 

▼B 
4. Het secretariaat van de Overeenkomst wordt van krachtens de 
leden 1, 2 en 3 afgegeven uitvoervergunningen en wederuitvoercertifi
caten in kennis gesteld. 

Artikel 16 

Doorvoer van specimens via de Gemeenschap 

De artikelen 14 en 15 van de onderhavige verordening zijn van over
eenkomstige toepassing op specimens van in de bijlagen A en B bij 
Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten die via de Gemeen
schap worden doorgevoerd, indien die doorvoer voor het overige in 
overeenstemming is met die verordening. 

Artikel 17 

Fytosanitaire certificaten 

1. In het geval van kunstmatig gekweekte planten van de in de bij
lagen B en C bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten en 
kunstmatig gekweekte hybriden van de in bijlage A bij genoemde ver
ordening opgenomen, niet van een annotatie voorziene soorten, geldt het 
volgende: 

a) de lidstaten mogen bepalen dat een fytosanitair certificaat wordt 
afgegeven in plaats van een uitvoervergunning; 

b) door derde landen afgegeven fytosanitaire certificaten worden in de 
plaats van een uitvoervergunning aanvaard. 

2. Wanneer een in lid 1 bedoeld fytosanitair certificaat wordt afge
geven, wordt daarop de wetenschappelijke naam op soortniveau of, 
indien zulks onmogelijk is in het geval van de taxa die als familie in 
de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97 zijn opgenomen, op ge
slachtsniveau vermeld. 

Kunstmatig gekweekte orchideeën en cactussen van bijlage B bij Ver
ordening (EG) nr. 338/97 mogen evenwel als zodanig worden vermeld. 

Op de fytosanitaire certificaten worden ook het aantal specimens en de 
aard daarvan vermeld en zij worden voorzien van een stempel, zegel of 
andere specifieke vermelding luidens welke „de specimens kunstmatig 
zijn gekweekt overeenkomstig de CITES-definitie”. 

▼B
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Artikel 18 

Vereenvoudigde procedures met betrekking tot bepaalde handel in 
biologische monsters 

1. In het geval van handelsverkeer dat geen effect of slechts een 
verwaarloosbaar effect heeft op de instandhouding van de betrokken 
soorten, mogen vereenvoudigde procedures gebaseerd op van tevoren 
verstrekte vergunningen en certificaten worden toepgepast ten aanzien 
van biologische monsters van de in bijlage XI gespecificeerde aard en 
omvang, indien deze dringend vereist zijn voor de in die bijlage ge
specificeerde toepassingen en mits aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan: 

a) elke lidstaat moet een register instellen en bijhouden van de per
sonen en instanties die de vereenvoudigde procedures mogen gebrui
ken, hierna „de geregistreerde personen en instanties” genoemd, als
ook van de soorten die zij mogen uitwisselen volgens die procedu
res, en moet ervoor zorgen dat dit register iedere vijf jaar door de 
administratieve instantie wordt gecontroleerd; 

b) de lidstaten moeten de geregistreerde personen en instanties gedeel
telijk ingevulde vergunningen en certificaten verstrekken; 

c) de lidstaten moeten de geregistreerde personen of instanties machti
gen om op de voorkant van de vergunning of het certificaat speci
fieke informatie in te vullen wanneer de administratieve instantie van 
de betrokken lidstaat in vak 23 of op een soortgelijke plaats of in een 
bijlage bij de vergunning of het certificaat heeft voorzien in: 

i) een lijst van de vakken die de geregistreerde personen of instan
ties gemachtigd zijn in te vullen voor elke zending; 

ii) een plaats voor de handtekening van de persoon die het docu
ment heeft ingevuld. 

Indien de onder c), i), bedoelde lijst het vak voor de wetenschappelijke 
namen omvat, neemt de administratieve instantie op de voorkant van de 
vergunning of het certificaat of in een bijlage een lijst op van toegelaten 
soorten. 

2. Personen en instanties kunnen alleen voor een bepaalde soort 
worden geregistreerd nadat een bevoegde wetenschappelijke autoriteit 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), artikel 4, lid 2, onder a), 
artikel 5, lid 2, onder a), en artikel 5, lid 4, van Verordening (EG) 
nr. 338/97 heeft vastgesteld dat veelvuldige transacties van de in bijlage 
XI bij de onderhavige verordening genoemde biologische monsters geen 
nadelig effect zullen hebben op de instandhouding van de betrokken 
soorten. 

3. De recipiënt waarin de biologische monsters worden verzonden, 
wordt voorzien van een etiket dat de woorden „Muestras biológicas 
CITES”, „CITES Biological Samples” of „Echantillons biologiques CI
TES” en het nummer van het overeenkomstig de Overeenkomst afge
geven document vermeldt. 

Artikel 19 

Vereenvoudigde procedures met betrekking tot de uitvoer of 
wederuitvoer van dode specimens 

1. In het geval van uitvoer of wederuitvoer van dode specimens van 
de in de bijlagen B en C bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen 
soorten, met inbegrip van delen en afgeleide producten daarvan, mogen 
de lidstaten voorzien in de toepassing van vereenvoudigde procedures 
gebaseerd op van tevoren verstrekte uitvoervergunningen of wederuit
voercertificaten, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a) een bevoegde wetenschappelijke autoriteit moet vaststellen dat be
doelde uitvoer of wederuitvoer geen nadelig effect zal hebben op de 
instandhouding van de betrokken soorten; 

▼B



 

02006R0865 — NL — 27.02.2019 — 005.001 — 14 

b) elke lidstaat moet een register instellen en bijhouden van personen 
en instanties die de vereenvoudigde procedures mogen gebruiken, 
hierna „de geregistreerde personen en instanties” genoemd, alsook 
van de soorten die zij mogen uitwisselen volgens die procedures, en 
moet ervoor zorgen dat dit register iedere vijf jaar door de adminis
tratieve instantie wordt gecontroleerd; 

c) de lidstaten moeten de geregistreerde personen en instanties gedeel
telijk ingevulde uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten ver
strekken; 

d) de lidstaten moeten de geregistreerde personen of instanties machti
gen om specifieke informatie in te vullen in de vakken 3, 5, 8 en 9 
of 10 van de vergunning of het certificaat, mits zij aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

i) zij ondertekenen de ingevulde vergunning of het ingevulde cer
tificaat in vak 23; 

ii) zij zenden onverwijld een kopie van de vergunning of het cer
tificaat toe aan de administratieve instantie van afgifte; 

iii) zij houden een register bij dat op verzoek aan de bevoegde 
administratieve instantie wordt overgelegd en dat nadere gege
vens bevat over de verkochte specimens, met inbegrip van soort
naam, aard van het specimen en oorsprong van het specimen, de 
datum van de verkoop en de naam en het adres van de personen 
aan wie de specimens werden verkocht. 

2. De in lid 1 bedoelde uitvoer of wederuitvoer is voor het overige in 
overeenstemming met artikel 5, leden 4 en 5, van Verordening (EG) nr. 
338/97. 

HOOFDSTUK IV 

INVOERVERGUNNINGEN 

Artikel 20 

Aanvragen 

1. De aanvrager van een invoervergunning vult waar passend de 
vakken 1, 3 tot en met 6 en 8 tot en met 23 van het aanvraagformulier 
en de vakken 1, 3, 4, 5 en 8 tot en met 22 van het origineel en van alle 
kopieën in. De lidstaten kunnen echter bepalen dat alleen een aanvraag
formulier moet worden ingevuld; in een dergelijk geval mag de aan
vraag betrekking hebben op meer dan één zending. 

2. Het naar behoren ingevulde formulier wordt ingediend bij de ad
ministratieve instantie van de lidstaat van bestemming en bevat de 
gegevens en gaat vergezeld van de bewijsstukken welke deze instantie 
noodzakelijk acht om te kunnen vaststellen of krachtens artikel 4 van 
Verordening (EG) nr. 338/97 een vergunning moet worden afgegeven. 

Het niet vermelden van gegevens in de aanvraag wordt gemotiveerd. 

3. Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een invoervergun
ning met betrekking tot specimens waarvoor een dergelijke aanvraag 
eerder werd afgewezen, stelt de aanvrager de administratieve instantie 
daarvan in kennis. 

4. In het geval van invoervergunningen met betrekking tot specimens 
bedoeld in artikel 64, lid 1, onder a) tot en met f), toont de aanvrager 
ten genoegen van de administratieve instantie aan dat aan de voorschrif
ten van artikel 66 betreffende het merken is voldaan. 

▼B
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Artikel 20 bis 

Afwijzing van aanvragen voor een invoervergunning 

De lidstaten wijzen aanvragen af voor invoervergunningen betreffende 
kaviaar en vlees van steursoorten (Acipenseriformes spp.) uit gedeelde 
bestanden, tenzij er voor de soorten uitvoerquota werden vastgesteld 
overeenkomstig de door de Conferentie der Partijen bij de Overeen
komst erkende procedure. 

▼B 

Artikel 21 

Invoervergunningen voor specimens van in bijlage I bij de 
Overeenkomst en in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 

opgenomen soorten 

In het geval van een invoervergunning die is afgegeven voor specimens 
van de in bijlage I bij de Overeenkomst en in bijlage A bij Verordening 
(EG) nr. 338/97 opgenomen soorten, kan de kopie voor het land van 
uitvoer of wederuitvoer aan de aanvrager worden teruggezonden ter 
overlegging aan de administratieve instantie van het land van uitvoer 
of wederuitvoer met het oog op de afgifte van een uitvoervergunning of 
een wederuitvoercertificaat. Het origineel wordt, overeenkomstig arti
kel 4, lid 1, onder b), ii), van die verordening, ingehouden in afwachting 
dat de uitvoervergunning of het wederuitvoercertificaat voor de betrok
ken specimens wordt overgelegd. 

Indien de kopie voor het land van uitvoer of wederuitvoer niet aan de 
aanvrager wordt teruggezonden, wordt aan deze laatste een schriftelijke 
verklaring verstrekt dat een invoervergunning zal worden afgegeven en 
op welke voorwaarden dit zal gebeuren. 

Artikel 22 

Door de invoerder aan het douanekantoor over te leggen 
documenten 

Onverminderd artikel 53 legt de invoerder of zijn gevolmachtigde ver
tegenwoordiger de volgende documenten over aan het grensdouanekan
toor van de overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
338/97 aangewezen plaats van binnenkomst in de Gemeenschap: 

1. de originele invoervergunning (formulier nr. 1); 

2. de „kopie voor de houder” (formulier nr. 2); 

3. voor zover zulks is aangegeven in de invoervergunning, eventuele 
aanvullende documenten van het land van uitvoer of wederuitvoer. 

In voorkomend geval vermeldt de invoerder of zijn gevolmachtigde 
vertegenwoordiger het nummer van de vrachtbrief of de luchtvrachtbrief 
in vak 26. 

Artikel 23 

Procedure in het douanekantoor 

Het douanekantoor bedoeld in artikel 22 — of in artikel 53, lid 1, 
ingeval dit van toepassing is — geeft, na vak 27 van de originele 
invoervergunning (formulier nr. 1) en de „kopie voor de houder” (for
mulier nr. 2) te hebben ingevuld, laatstgenoemd document aan de in
voerder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger terug. 

De originele invoervergunning (formulier nr. 1) en de eventuele aan
vullende documenten van het land van uitvoer of wederuitvoer worden 
doorgezonden overeenkomstig artikel 45. 

▼M1
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HOOFDSTUK V 

KENNISGEVINGEN VAN INVOER 

Artikel 24 

Door de invoerder aan het douanekantoor over te leggen 
documenten 

1. De invoerder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger vult waar 
passend de vakken 1 tot en met 13 van de originele kennisgeving van 
invoer (formulier nr. 1) en van de „kopie voor de invoerder” (formulier 
nr. 2) in en legt deze, onverminderd het bepaalde in artikel 25, samen 
met de eventuele aanvullende documenten van het land van uitvoer of 
wederuitvoer over aan het grensdouanekantoor van de overeenkomstig 
artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 aangewezen plaats 
van binnenkomst in de Gemeenschap. 

2. In het geval van kennisgevingen van invoer die betrekking hebben 
op specimens van in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97 opge
nomen soorten kan het douanekantoor indien nodig de specimens in
houden in afwachting van de verificatie van de geldigheid van de in 
artikel 4, lid 3, onder a) en b), van die verordening bedoelde begelei
dende documenten. 

Artikel 25 

Procedure in het douanekantoor 

Het douanekantoor bedoeld in artikel 24 — of in artikel 53, lid 1, 
ingeval dit van toepassing is — geeft, na vak 14 van de originele 
kennisgeving van invoer (formulier nr. 1) en de „kopie voor de invoer
der” (formulier nr. 2) te hebben ingevuld, laatstgenoemd document aan 
de invoerder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger terug. 

De originele kennisgeving van invoer (formulier nr. 1) en de eventuele 
aanvullende documenten van het land van uitvoer of wederuitvoer wor
den doorgezonden overeenkomstig in artikel 45. 

HOOFDSTUK VI 

UITVOERVERGUNNINGEN EN WEDERUITVOERCERTIFICATEN 

Artikel 26 

Aanvragen 

1. De aanvrager van een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat 
vult waar passend de vakken 1, 3, 4, 5 en 8 tot en met 23 van het 
aanvraagformulier en de vakken 1, 3, 4, 5 en 8 tot en met 22 van het 
origineel en van alle kopieën in. De lidstaten kunnen echter bepalen dat 
alleen een aanvraagformulier moet worden ingevuld; in een dergelijk 
geval mag de aanvraag betrekking hebben op meer dan één zending. 

2. Het naar behoren ingevulde formulier wordt ingediend bij de ad
ministratieve instantie van de lidstaat waar de specimens zich bevinden 
en bevat de gegevens en gaat vergezeld van de bewijsstukken welke die 
instantie noodzakelijk acht om te kunnen vaststellen of krachtens arti
kel 5 van Verordening (EG) nr. 338/97 een vergunning of certificaat 
moet worden afgegeven. 

Het niet vermelden van gegevens in de aanvraag wordt gemotiveerd. 

▼B
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3. Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een uitvoervergun
ning of een wederuitvoercertificaat met betrekking tot specimens waar
voor een dergelijke aanvraag eerder werd afgewezen, stelt de aanvrager 
de administratieve instantie daarvan in kennis. 

4. In het geval van uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten 
met betrekking tot de specimens bedoeld in artikel 65 toont de aan
vrager ten genoegen van de administratieve instantie aan dat aan de 
voorschriften van artikel 66 betreffende het merken is voldaan. 

5. Wanneer ter staving van een aanvraag van een wederuitvoercerti
ficaat een „kopie voor de houder” van een invoervergunning, een „kopie 
voor de invoerder” van een kennisgeving van invoer of een op basis 
daarvan afgegeven certificaat wordt overgelegd, worden deze documen
ten slechts aan de aanvrager teruggegeven na aanpassing van het aantal 
specimens waarvoor het document geldig blijft. 

Een dergelijk document wordt niet aan de aanvrager teruggegeven in
dien het wederuitvoercertificaat wordt afgegeven voor het totale aantal 
specimens waarvoor het document geldig is, of indien het wordt ver
vangen overeenkomstig artikel 51. 

6. De administratieve instantie controleert de geldigheid van de even
tueel ter staving overgelegde documenten, zo nodig in overleg met een 
administratieve instantie van een andere lidstaat. 

7. De leden 5 en 6 zijn van toepassing wanneer een certificaat wordt 
overgelegd ter staving van een aanvraag van een uitvoervergunning. 

8. Wanneer specimens onder toezicht van een administratieve instan
tie van een lidstaat individueel zijn gemerkt teneinde de verwijzing naar 
de in de leden 5 en 7 bedoelde documenten te vergemakkelijken, be
hoeven die documenten niet fysiek tegelijk met de aanvraag te worden 
overgelegd indien het nummer ervan in de aanvraag wordt vermeld. 

9. Ingeval geen documenten zoals bedoeld in de leden 5 tot en met 
8 ter staving worden overgelegd, bepaalt de administratieve instantie, zo 
nodig in overleg met een administratieve instantie van een andere lid
staat, of de voor (weder)uitvoer bestemde specimens wettig in de Ge
meenschap zijn binnengebracht of verworven. 

10. Indien een administratieve instantie om de in de leden 3 tot en 
met 9 bedoelde redenen een administratieve instantie van een andere 
lidstaat raadpleegt, antwoordt deze laatste binnen een termijn van één 
week. 

▼M1 

Artikel 26 bis 

Afwijzing van aanvragen voor uitvoervergunningen 

De lidstaten wijzen aanvragen af voor uitvoervergunningen betreffende 
kaviaar en vlees van steursoorten (Acipenseriformes spp.) uit gedeelde 
bestanden, tenzij er voor de soorten uitvoerquota werden vastgesteld 
overeenkomstig de door de Conferentie der Partijen bij de Overeen
komst erkende procedure. 

▼B 

Artikel 27 

Door de (weder)uitvoerder aan het douanekantoor over te leggen 
documenten 

De (weder)uitvoerder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger legt de 
originele uitvoervergunning of het originele wederuitvoercertificaat (for
mulier nr. 1), de „kopie voor de houder” (formulier nr. 2) en de „kopie 
voor terugzending aan de instantie van afgifte” (formulier nr. 3) over 
aan een overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
338/97 aangewezen douanekantoor. 

▼B
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In voorkomend geval vermeldt de (weder)uitvoerder of zijn gevolmach
tigde vertegenwoordiger het nummer van de vrachtbrief of de lucht
vrachtbrief in vak 26. 

Artikel 28 

Procedure in het douanekantoor 

Het in artikel 27 bedoelde douanekantoor geeft, na vak 27 te hebben 
ingevuld, de originele uitvoervergunning of het originele wederuitvoer
certificaat (formulier nr. 1) en de „kopie voor de houder” (formulier nr. 
2) aan de (weder)uitvoerder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger 
terug. 

De „kopie voor terugzending aan de instantie van afgifte” (formulier nr. 
3) van de uitvoervergunning of het wederuitvoercertificaat wordt door
gezonden overeenkomstig artikel 45. 

Artikel 29 

Van tevoren aan kwekerijen verstrekte vergunningen 

Wanneer een lidstaat, overeenkomstig de door de Conferentie der Par
tijen bij de Overeenkomst vastgestelde richtsnoeren, de kwekerijen re
gistreert die kunstmatig gekweekte specimens van de in bijlage A bij 
Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten uitvoeren, mag hij de 
betrokken kwekerijen van tevoren uitvoervergunningen voor in bijlage 
A of B bij die verordening opgenomen soorten verstrekken. 

In vak 23 van die van tevoren verstrekte uitvoervergunningen wordt het 
registratienummer van de kwekerij aangebracht met de volgende ver
melding: 

„Vergunning uitsluitend geldig voor kunstmatig gekweekte planten zo
als omschreven in Resolutie 11.11 van de Conferentie der Partijen bij 
CITES (Rev. CoP13), uitsluitend geldig voor de volgende taxa: …”. 

HOOFDSTUK VII 

CERTIFICATEN VOOR REIZENDE TENTOONSTELLINGEN 

Artikel 30 

Afgifte 

1. De lidstaten kunnen certificaten voor reizende tentoonstellingen 
afgeven voor wettig verworven specimens die deel uitmaken van een 
reizende tentoonstelling en aan één van de volgende voorwaarden vol
doen: 

a) zij zijn in gevangenschap geboren en gefokt overeenkomstig de 
artikelen 54 en 55 of die kunstmatig zijn gekweekt overeenkomstig 
artikel 56; 

b) zij zijn in de Gemeenschap verworven of binnengebracht voordat de 
bepalingen betreffende de soorten die zijn opgenomen in de bijlagen 
I, II en III bij de Overeenkomst of bijlage C bij Verordening (EEG) 
nr. 3626/82 of de bijlagen A, B en C bij Verordening (EG) nr. 
338/97 op hen van toepassing werden. 

2. In het geval van levende dieren geldt een certificaat voor een 
reizende tentoonstelling slechts voor één specimen. 

3. Aan certificaten voor reizende tentoonstellingen wordt een ver
volgblad gehecht voor gebruik overeenkomstig artikel 35. 

▼B
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4. In het geval van specimens die geen levende dieren zijn, wordt 
door de administratieve instantie aan het certificaat voor de reizende 
tentoonstelling een inventarisblad gehecht waarop voor elk specimen 
alle informatie is opgenomen die is vereist in de vakken 8 tot en met 
18 van het modelformulier van bijlage III bij Uitvoeringsverordening 
(EU) nr. 792/2012. 

▼B 

Artikel 31 

Gebruik 

Een certificaat voor een reizende tentoonstelling kan worden gebruikt 
als: 
1. een invoervergunning overeenkomstig artikel 4 van Verordening 

(EG) nr. 338/97; 
2. een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat overeenkomstig ar

tikel 5 van Verordening (EG) nr. 338/97; 
▼M1 

3. een certificaat overeenkomstig artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) 
nr. 338/97, uitsluitend om de vertoning van de specimens aan het 
publiek voor commerciële doeleinden mogelijk te maken. 

▼B 

Artikel 32 

Instantie van afgifte 

1. Als de reizende tentoonstelling haar oorsprong heeft in de Ge
meenschap, is de instantie van afgifte van certificaten voor de reizende 
tentoonstelling de administratieve instantie van de lidstaat van oor
sprong van de reizende tentoonstelling. 
2. Als de reizende tentoonstelling haar oorsprong heeft in een derde 
land, is de instantie van afgifte van certificaten voor de reizende ten
toonstelling de administratieve instantie van de lidstaat van eerste be
stemming, en geschiedt de afgifte van die certificaten op basis van de 
overlegging van een soortgelijk certificaat van het derde land. 
3. Wanneer een dier waarop een certificaat voor een reizende ten
toonstelling betrekking heeft, gedurende het verblijf in een lidstaat jon
gen krijgt, wordt de administratieve instantie van die lidstaat daarvan in 
kennis gesteld en geeft deze een passende vergunning of certificaat af. 

Artikel 33 

Vereisten met betrekking tot specimens 

1. Ten aanzien van een specimen waarvoor een certificaat voor een 
reizende tentoonstelling wordt afgegeven, moet aan alle onderstaande 
vereisten zijn voldaan: 
a) het specimen moet door de administratieve instantie van afgifte zijn 

geregistreerd; 
b) het specimen moet vóór het verstrijken van de geldigheid van het 

certificaat worden teruggebracht naar de lidstaat waar het is geregis
treerd; 

c) het specimen moet van een uniek en permanent merkteken zijn voor
zien overeenkomstig artikel 66 in het geval van levende dieren, of 
anderszins op zodanige wijze zijn geïdentificeerd dat de instanties 
van elke lidstaat waar het specimen wordt binnengebracht, kunnen 
verifiëren dat het certificaat overeenstemt met het specimen dat 
wordt in- of uitgevoerd. 

2. In het geval van certificaten voor reizende tentoonstellingen die 
overeenkomstig artikel 32, lid 2, worden afgegeven, is het bepaalde in 
lid 1, onder a) en b), van dit artikel niet van toepassing. In dergelijke 
gevallen wordt in vak 20 van het certificaat de volgende vermelding 
aangebracht: 

▼M2



 

02006R0865 — NL — 27.02.2019 — 005.001 — 20 

„Dit certificaat is alleen geldig indien het vergezeld gaat van een ori
gineel certificaat voor een reizende tentoonstelling, afgegeven door een 
derde land.”. 

Artikel 34 

Aanvragen 

1. De aanvrager van een certificaat voor een reizende tentoonstelling 
vult waar passend de vakken 3 en 9 tot en met 18 van het aanvraag
formulier (formulier nr. 3) en de vakken 3 en 9 tot en met 18 van het 
origineel en van alle kopieën in. 
De lidstaten kunnen echter bepalen dat alleen een aanvraagformulier 
moet worden ingevuld; in een dergelijk geval mag de aanvraag betrek
king hebben op meer dan één certificaat. 
2. Het naar behoren ingevulde formulier wordt ingediend bij een 
administratieve instantie van de lidstaat waar de specimens zich bevin
den of, in het in artikel 32, lid 2, bedoelde geval, bij de administratieve 
instantie van de lidstaat van eerste bestemming, en bevat de gegevens 
en gaat vergezeld van de bewijsstukken welke deze instantie noodzake
lijk acht om te kunnen vaststellen of een certificaat moet worden af
gegeven. 
Het niet vermelden van gegevens in de aanvraag wordt gemotiveerd. 
3. Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een certificaat met 
betrekking tot specimens waarvoor een dergelijke aanvraag eerder is 
afgewezen, stelt de aanvrager de administratieve instantie daarvan in 
kennis. 

Artikel 35 

Door de houder aan het douanekantoor over te leggen documenten 

1. In het geval van een certificaat voor een reizende tentoonstelling 
dat overeenkomstig artikel 32, lid 1, is afgegeven, legt de houder of zijn 
gevolmachtigde vertegenwoordiger het origineel van dat certificaat (for
mulier nr. 1) en het origineel en een kopie van het vervolgblad ter 
verificatie over aan een overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verorde
ning (EG) nr. 338/97 aangewezen douanekantoor. 
Het douanekantoor geeft, na het vervolgblad te hebben ingevuld, de 
originele documenten terug aan de houder of zijn gevolmachtigde ver
tegenwoordiger, viseert de kopie van het vervolgblad en zendt overeen
komstig artikel 45 die geviseerde kopie door naar de betrokken admi
nistratieve instantie. 
2. In het geval van een certificaat voor een reizende tentoonstelling 
dat overeenkomstig artikel 32, lid 2, is afgegeven, is lid 1 van dit artikel 
van toepassing maar legt de houder of zijn gevolmachtigde vertegen
woordiger ook het door het derde land afgegeven originele certificaat en 
vervolgblad ter verificatie over. 
Het douanekantoor geeft, na beide vervolgbladen te hebben ingevuld, de 
originele certificaten voor de reizende tentoonstelling en de originele 
vervolgbladen terug aan de invoerder of zijn gevolmachtigde vertegen
woordiger en zendt overeenkomstig artikel 45 een geviseerde kopie van 
het vervolgblad van het door de administratieve instantie van de lidstaat 
afgegeven certificaat door naar die instantie. 

Artikel 36 

Vervanging 

Een verloren, gestolen of vernietigd certificaat voor een reizende ten
toonstelling kan alleen worden vervangen door de instantie die het heeft 
afgegeven. 

▼B
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Op het duplicaat worden indien mogelijk hetzelfde nummer en dezelfde 
geldigheidstermijn aangebracht als op het oorspronkelijke document, 
alsook, in vak 20, een van de volgende vermeldingen: 

„Dit certificaat is een eensluidend afschrift van het origineel”, of „Dit 
certificaat annuleert en vervangt het origineel met nummer xxxx, afge
geven op xx/xx/xxxx”. 

▼B 

HOOFDSTUK VIII 

CERTIFICATEN VAN PERSOONLIJKE EIGENDOM 

Artikel 37 

Afgifte 

▼M2 
1. De lidstaten kunnen een certificaat van persoonlijke eigendom 
afgeven aan de rechtmatige eigenaar van rechtmatig verworven levende 
dieren die voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden ge
houden. 

▼B 
2. Een certificaat van persoonlijke eigendom geldt slechts voor één 
specimen. 

3. Aan het certificaat wordt een vervolgblad gehecht voor gebruik 
overeenkomstig artikel 42. 

Artikel 38 

Gebruik 

Op voorwaarde dat het specimen waarop dit certificaat betrekking heeft, 
door zijn rechtmatige eigenaar wordt vergezeld, kan het certificaat wor
den gebruikt als: 

1. een invoervergunning overeenkomstig artikel 4 van Verordening 
(EG) nr. 338/97; 

2. een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat overeenkomstig ar
tikel 5 van Verordening (EG) nr. 338/97, als het land van bestem
ming daarmee instemt. 

Artikel 39 

Instantie van afgifte 

1. Als het specimen zijn oorsprong heeft in de Gemeenschap, is de 
instantie van afgifte van een certificaat van persoonlijke eigendom de 
administratieve instantie van de lidstaat op wiens grondgebied het spe
cimen zich bevindt. 

2. Als het specimen wordt ingevoerd vanuit een derde land, is de 
instantie van afgifte van een certificaat van persoonlijke eigendom de 
administratieve instantie van de lidstaat van eerste bestemming, en ge
schiedt de afgifte van het certificaat op basis van de overlegging van 
een soortgelijk document van het derde land. 

▼M1
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3. In vak 23 van het certificaat van persoonlijke eigendom of in een 
passende bijlage bij het certificaat wordt de volgende vermelding aange
bracht: 
„Geldig voor meerdere grensoverschrijdende overbrengingen, op voor
waarde dat het specimen vergezeld wordt door zijn eigenaar. De wettige 
eigenaar bewaart het originele formulier. 
Het specimen waarop dit certificaat betrekking heeft, mag niet worden 
verkocht of op enige andere wijze overgedragen dan in overeenstem
ming met artikel 43 van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Com
missie. Dit certificaat is niet overdraagbaar. Indien het specimen sterft, 
wordt gestolen, vernietigd of verloren, of indien het wordt verkocht of 
op enige andere wijze wordt vervreemd, dient dit certificaat onverwijld 
aan de administratieve instantie van afgifte te worden terugggezonden. 
Dit certificaat is alleen geldig indien het vergezeld gaat van een ver
volgblad, dat bij elke grensoverschrijding door een douanebeambte moet 
worden afgestempeld en ondertekend. 
Dit certificaat doet geen afbreuk aan het recht om strengere nationale 
maatregelen vast te stellen inzake restricties of voorwaarden ten aanzien 
van het houden of in bezit hebben van levende dieren.”. 
4. Wanneer een dier waarop een certificaat van persoonlijke eigen
dom betrekking heeft, gedurende het verblijf in een lidstaat jongen 
krijgt, wordt de administratieve instantie van die staat daarvan in kennis 
gesteld en geeft deze een passende vergunning of certificaat af. 

Artikel 40 

Vereisten met betrekking tot specimens 

1. Ten aanzien van een specimen waarvoor een certificaat van per
soonlijke eigendom wordt afgegeven, moet aan de volgende vereisten 
zijn voldaan: 
a) het specimen moet zijn geregistreerd door de administratieve instan

tie van de lidstaat waar de eigenaar zijn gewone verblijfplaats heeft; 
b) het specimen moet vóór het verstrijken van de geldigheid van het 

desbetreffende certificaat worden teruggebracht naar de lidstaat waar 
het specimen is geregistreerd; 

c) het specimen mag niet voor commerciële doeleinden worden ge
bruikt, tenzij op de in artikel 43 genoemde voorwaarden; 

d) het specimen moet van een uniek en permanent merkteken zijn voor
zien overeenkomstig artikel 66. 

2. In het geval van certificaten van persoonlijke eigendom die over
eenkomstig artikel 39, lid 2, worden afgegeven, is het bepaalde in lid 1, 
onder a) en b), van dit artikel niet van toepassing. 
In dergelijke gevallen wordt in vak 23 van het certificaat de volgende 
vermelding aangebracht: 
„Dit certificaat is alleen geldig indien het vergezeld gaat van een ori
gineel certificaat van persoonlijke eigendom, afgegeven door een derde 
land, en indien het specimen waarop het betrekking heeft, wordt ver
gezeld door zijn eigenaar.”. 

Artikel 41 

Aanvragen 

1. De aanvrager van een certificaat van persoonlijke eigendom vult 
waar passend de vakken 1, 4 en 6 tot en met 23 van het aanvraagfor
mulier en de vakken 1, 4 en 6 tot en met 22 van het origineel en van 
alle kopieën in. 
De lidstaten kunnen echter bepalen dat alleen een aanvraagformulier 
moet worden ingevuld; in een dergelijk geval mag de aanvraag betrek
king hebben op meer dan één certificaat. 

▼B
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2. Het naar behoren ingevulde formulier wordt ingediend bij een 
administratieve instantie van de lidstaat waar de specimens zich bevin
den of, in het in artikel 39, lid 2, bedoelde geval, bij de administratieve 
instantie van de lidstaat van eerste bestemming, en moet de gegevens 
bevatten en vergezeld gaan van de bewijsstukken welke deze instantie 
noodzakelijk acht om te kunnen vaststellen of een certificaat moet wor
den afgegeven. 

Het niet vermelden van gegevens in de aanvraag wordt gemotiveerd. 

Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een certificaat met betrek
king tot specimens waarvoor een dergelijke aanvraag eerder is afgewe
zen, stelt de aanvrager de administratieve instantie daarvan in kennis. 

Artikel 42 

Door de houder aan het douanekantoor over te leggen documenten 

1. In het geval van invoer, uitvoer of wederuitvoer van een specimen 
waarvoor overeenkomstig artikel 39, lid 1, een certificaat van persoon
lijke eigendom is afgegeven, legt de houder van het certificaat het 
origineel van dat certificaat (formulier nr. 1) en het origineel en een 
kopie van het vervolgblad ter verificatie over aan een overeenkomstig 
artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 aangewezen dou
anekantoor. 

Het douanekantoor geeft, na het vervolgblad te hebben ingevuld, de 
originele documenten terug aan de houder, viseert de kopie van het 
vervolgblad en zendt overeenkomstig artikel 45 van de onderhavige 
verordening die geviseerde kopie door naar de betrokken administra
tieve instantie. 

2. In het geval van een certificaat van persoonlijke eigendom dat 
overeenkomstig artikel 39, lid 2, is afgegeven, is lid 1 van dit artikel 
van toepassing maar legt de houder ook het door het derde land afge
geven originele certificaat ter verificatie over. 

Het douanekantoor geeft, na beide vervolgbladen te hebben ingevuld, de 
originele documenten terug aan de houder en zendt overeenkomstig 
artikel 45 een geviseerde kopie van het vervolgblad van het door de 
administratieve instantie van de lidstaat afgegeven certificaat door naar 
die instantie. 

Artikel 43 

Verkoop van specimens 

Wanneer de houder van een overeenkomstig artikel 39, lid 1, van de 
onderhavige verordening afgegeven certificaat van persoonlijke eigen
dom het betrokken specimen wenst te verkopen, dient hij eerst het 
certificaat bij de administratieve instantie van afgifte in te leveren en, 
indien het specimen behoort tot een in bijlage A bij Verordening (EG) 
nr. 338/97 opgenomen soort, bij de bevoegde instantie een certificaat 
aan te vragen overeenkomstig artikel 8, lid 3, van die verordening. 

Artikel 44 

Vervanging 

Een verloren, gestolen of vernietigd certificaat van persoonlijke eigen
dom kan alleen worden vervangen door de instantie die het heeft af
gegeven. 

▼B
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Op het duplicaat worden indien mogelijk hetzelfde nummer en dezelfde 
geldigheidstermijn aangebracht als op het oorspronkelijke document, 
alsook, in vak 23, een van de volgende vermeldingen: 

„Dit certificaat is een eensluidend afschrift van het origineel”, of „Dit 
certificaat annuleert en vervangt het origineel met nummer xxxx, afge
geven op xx/xx/xxxx”. 

HOOFDSTUK VIII BIS 

CERTIFICATEN VAN MONSTERVERZAMELING 

Artikel 44 bis 

Afgifte 

De lidstaten kunnen met betrekking tot monsterverzamelingen certifica
ten van monsterverzameling afgeven op voorwaarde dat de verzameling 
onder een geldig carnet ATA valt en specimens, delen of derivaten 
omvat van in de bijlagen A, B of C van Verordening (EG) nr. 338/97 
opgenomen soorten. 

Voor de toepassing van de eerste alinea moeten specimens, delen of 
derivaten van in bijlage A opgenomen soorten voldoen aan hoofdstuk 
XIII van deze verordening. 

Artikel 44 ter 

Gebruik 

Op voorwaarde dat een monsterverzameling die onder een certificaat 
van monsterverzameling valt door een geldig carnet ATA begeleid 
wordt, kan een in overeenstemming met artikel 44 bis afgegeven certi
ficaat worden gebruikt als volgt: 

1) als een invoervergunning overeenkomstig artikel 4 van Verordening 
(EG) nr. 338/97; 

2) als een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 338/97, voor zover het land van 
bestemming het gebruik van carnets ATA erkent en toestaat; 

3) als een certificaat overeenkomstig artikel 8, lid 3, van Verordening 
(EG) nr. 338/97, uitsluitend om de vertoning van de specimens aan 
het publiek voor commerciële doeleinden mogelijk te maken. 

Artikel 44 quater 

Instantie van afgifte 

1. Voor zover de monsterverzameling haar oorsprong heeft in de 
Gemeenschap is de instantie van afgifte van een certificaat van mon
sterverzameling de administratieve instantie van de lidstaat van oor
sprong van de monsterverzameling. 

2. Voor zover de monsterverzameling haar oorsprong heeft in een 
derde land is de instantie van afgifte van een certificaat van monster
verzameling de administratieve instantie van de lidstaat van eerste be
stemming, en gebeurt de afgifte van dat certificaat op basis van de 
overlegging van een door dat derde land afgegeven equivalent docu
ment. 
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Artikel 44 quinquies 

Eisen 

1. Een monsterverzameling die onder een certificaat van monsterver
zameling valt, moet voor de datum van afloop van het certificaat in de 
Gemeenschap worden wederingevoerd. 

2. De specimens die onder een certificaat van monsterverzameling 
vallen, mogen niet worden verkocht of op een andere wijze over
gebracht terwijl zij zich buiten het grondgebied bevinden van de staat 
die het certificaat heeft afgegeven. 

3. Een certificaat van monsterverzameling is niet overdraagbaar. In
dien de specimens die onder een certificaat van monsterverzameling 
vallen worden gestolen, vernield of verloren, dienen de administratieve 
instantie van afgifte en de administratieve instantie van het land waarin 
dit zich heeft voorgedaan onmiddellijk te worden geïnformeerd. 

4. Op een certificaat van monsterverzameling dient te worden aange
geven dat het document betrekking heeft op „OVERIGE: monsterver
zameling” en moet in vak 23 het nummer van het begeleidende carnet 
ATA worden vermeld. 

De volgende tekst dient in vak 23 of in een passende bijlage bij het 
certificaat te worden opgenomen: 

„Voor monsterverzameling begeleid door carnet ATA nr.: xxx 

Dit certificaat heeft betrekking op een monsterverzameling en is niet 
geldig tenzij begeleid door een geldig carnet ATA. Dit certificaat is niet 
overdraagbaar. De specimens die onder dit certificaat vallen mogen niet 
worden verkocht of op een andere wijze overgebracht terwijl zij zich 
buiten het grondgebied bevinden van de staat die dit document heeft 
afgegeven. Dit certificaat mag worden gebruikt voor (weder)uitvoer uit 
[land van (weder)uitvoer vermelden] via [landen die worden bezocht 
vermelden] voor vertoningsdoeleinden en invoer terug in [land van 
(weder)uitvoer vermelden].”. 

5. In het geval van certificaten van monsterverzameling die overeen
komstig artikel 44 quater, lid 2, worden afgegeven, zijn de leden 1 en 4 
van dit artikel niet van toepassing. In dergelijke gevallen dient in vak 23 
van het certificaat de volgende tekst te worden opgenomen: 

„Dit certificaat is niet geldig tenzij begeleid door een origineel CITES- 
document, door een derde land afgegeven in overeenstemming met de 
door de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst vastgestelde be
palingen.”. 

Artikel 44 sexies 

Aanvragen 

1. De aanvrager van een certificaat van monsterverzameling vult voor 
zover passend de vakken 1, 3, 4 en 7 tot 23 van het aanvraagformulier 
en de vakken 1, 3, 4 en 7 tot 22 van het origineel en van alle kopieën 
in. In vak 1 en 3 moet hetzelfde worden ingevuld. De lijst van te 
bezoeken landen moet in vak 23 worden vermeld. 

De lidstaten kunnen echter bepalen dat enkel een aanvraagformulier 
moet worden ingevuld. 
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2. Het naar behoren ingevulde formulier wordt ingediend bij een 
administratieve instantie van de lidstaat waar de specimens zich bevin
den of, in het in artikel 44 quater, lid 2, bedoelde geval, bij de adminis
tratieve instantie van de lidstaat van eerste bestemming, en moet de 
gegevens bevatten en vergezeld gaan van de bewijsstukken die deze 
instantie noodzakelijk acht om te kunnen vaststellen of een certificaat 
moet worden afgegeven. 

Het niet vermelden van gegevens in de aanvraag wordt gemotiveerd. 

3. Voor zover een aanvraag wordt ingediend voor een certificaat met 
betrekking tot specimens waarvoor een dergelijke aanvraag eerder is 
afgewezen, stelt de aanvrager de administratieve instantie daarvan in 
kennis. 

Artikel 44 septies 

Door de houder aan het douanekantoor over te leggen documenten 

1. In het geval van een certificaat van monsterverzameling dat over
eenkomstig artikel 44 quater, lid 1, is afgegeven, legt de houder of zijn 
gevolmachtigde vertegenwoordiger het origineel (formulier 1) en een 
afschrift van dat certificaat en voor zover passend het afschrift voor 
de houder (formulier 2) en het afschrift voor terugzending aan de ad
ministratieve instantie van afgifte (formulier 3) alsmede het origineel 
van het geldige carnet ATA ter verificatie over aan een overeenkomstig 
artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 aangewezen dou
anekantoor. 

Het douanekantoor geeft, na het carnet ATA te hebben verwerkt in 
overeenstemming met de douaneregels in Verordening (EG) nr. 2454/93 
en indien nodig het nummer van het begeleidende carnet ATA op het 
origineel en het afschrift van het certificaat van monsterverzameling te 
hebben ingevuld, de originele documenten terug aan de houder of zijn 
gevolmachtigde vertegenwoordiger, viseert het afschrift van het certifi
caat van monsterverzameling en zendt overeenkomstig artikel 45 die 
geviseerde kopie door naar de betrokken administratieve instantie. 

Op het moment van de eerste uitvoer uit de Gemeenschap zendt het 
douanekantoor echter, na het invullen van vak 27, het originele certifi
caat van monsterverzameling (formulier 1) en het afschrijft voor de 
houder (formulier 2) aan de houder of zijn gevolmachtigde vertegen
woordiger terug en zendt het kantoor in overeenstemming met artikel 45 
het afschrift voor terugzending aan de administratieve instantie van 
afgifte (formulier 3) door. 

2. In het geval van een certificaat van monsterverzameling dat over
eenkomstig artikel 44 quater, lid 2, is afgegeven, is lid 1 van dit artikel 
van toepassing maar legt de houder of zijn gevolmachtigde vertegen
woordiger ook het door het derde land afgegeven originele certificaat ter 
verificatie over. 

Artikel 44 octies 

Vervanging 

Een verloren, gestolen of vernietigd certificaat van monsterverzameling 
kan alleen worden vervangen door de instantie die het heeft afgegeven. 

Op het duplicaat worden indien mogelijk hetzelfde nummer en dezelfde 
geldigheidstermijn aangebracht als op het oorspronkelijke document, 
alsook, in vak 23, een van de volgende vermeldingen: 

„Dit certificaat is een eensluidend afschrift van het origineel”, of „Dit 
certificaat annuleert en vervangt het origineel met nummer xxxx, afge
geven op xx/xx/xxxx”. 
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HOOFDSTUK VIII ter 

MUZIEKINSTRUMENTENCERTIFICAT EN 

Artikel 44 nonies 

Afgifte 

1. De lidstaten kunnen muziekinstrumentencertificaten afgeven voor 
de niet-commerciële grensoverschrijdende overbrenging van muziek
instrumenten met het oog op onder meer — maar niet uitsluitend — 
persoonlijk gebruik, optredens, producties (opnames), uitzendingen, on
derwijs, tentoonstellingen of wedstrijden, indien de instrumenten in 
kwestie voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a) zij zijn afkomstig van soorten die zijn opgenomen in de bijlagen A, 
B of C bij Verordening (EG) nr. 338/97, met uitzondering van 
specimens van in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 opge
nomen soorten die verworven zijn na de opname van de soort in een 
aanhangsel bij de overeenkomst; 

b) het voor de vervaardiging van het muziekinstrument gebruikte spe
cimen is legaal verworven; 

c) het muziekinstrument is naar behoren geïdentificeerd. 

2. Aan het certificaat wordt een vervolgblad gehecht voor gebruik 
overeenkomstig artikel 44 quaterdecies. 

Artikel 44 decies 

Gebruik 

Het certificaat mag worden gebruikt: 

a) als een invoervergunning overeenkomstig artikel 4 van Verordening 
(EG) nr. 338/97, of 

b) als een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 338/97. 

Artikel 44 undecies 

Instantie van afgifte 

1. De instantie van afgifte van een muziekinstrumentencertificaat is 
de administratieve instantie van het land waar de aanvrager zijn gewone 
verblijfplaats heeft. 

2. In vak 23 van het muziekinstrumentencertificaat of in een pas
sende bijlage bij het certificaat wordt de volgende vermelding aange
bracht: 

„Geldig voor meerdere grensoverschrijdende overbrengingen. De 
eigenaar bewaart het origineel. 

Het muziekinstrument waarop dit certificaat, dat meerdere grens
overschrijdende overbrengingen toelaat, betrekking heeft, is be
stemd voor niet-commercieel gebruik, onder meer — maar niet 
uitsluitend — persoonlijk gebruik, optredens, producties (opna
mes), uitzendingen, onderwijs, tentoonstellingen of wedstrijden. 
Het muziekinstrument waarop dit certificaat betrekking heeft, 
mag niet worden verkocht noch mag het bezit ervan worden over
gedragen terwijl het zich bevindt buiten het land waar het certifi
caat is afgegeven. 
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Dit certificaat moet vóór het verstrijken van de geldigheid ervan 
worden teruggezonden aan de administratieve instantie van het 
land waar het is afgegeven. 

Dit certificaat is alleen geldig indien het vergezeld gaat van een 
vervolgblad dat bij elke grensoverschrijding door een douanebe
ambte moet worden afgestempeld en ondertekend.”. 

Artikel 44 duodecies 

Vereisten met betrekking tot specimens 

Ten aanzien van een specimen waarvoor een muziekinstrumentencerti
ficaat wordt afgegeven, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan: 

a) het muziekinstrument moet door de administratieve instantie van 
afgifte zijn geregistreerd; 

b) het muziekinstrument moet vóór het verstrijken van de geldigheid 
van het desbetreffende certificaat worden teruggebracht naar de lid
staat waar het is geregistreerd; 

c) het muziekinstrument mag niet worden verkocht noch mag het bezit 
ervan worden overgedragen terwijl het zich buiten het land van de 
gewone verblijfplaats van de aanvrager bevindt, behalve onder de in 
artikel 44 quindecies genoemde voorwaarden; 

d) het muziekinstrument moet naar behoren zijn geïdentificeerd. 

Artikel 44 terdecies 

Aanvragen 

1. De aanvrager van een muziekinstrumentencertificaat verstrekt de 
in artikelen 44 nonies en 44 duodecies genoemde informatie en vult 
waar passend de vakken 1, 4 en 7 tot en met 23 van het aanvraagfor
mulier alsook de vakken 1, 4 en 7 tot en met 22 van het origineel en 
van alle kopieën van het certificaat in. 

De lidstaten kunnen bepalen dat alleen een aanvraagformulier moet 
worden ingevuld; in een dergelijk geval mag de aanvraag betrekking 
hebben op meer dan één certificaat. 

2. Het naar behoren ingevulde aanvraagformulier wordt ingediend bij 
een administratieve instantie van de lidstaat waar de aanvrager zijn 
gewone verblijfplaats heeft, en moet de gegevens bevatten en vergezeld 
gaan van de bewijsstukken die deze instantie noodzakelijk acht om te 
kunnen vaststellen of een certificaat moet worden afgegeven. 

Het niet vermelden van gegevens in de aanvraag wordt gemotiveerd. 

3. Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een certificaat met 
betrekking tot specimens waarvoor een dergelijke aanvraag eerder is 
afgewezen, stelt de aanvrager de administratieve instantie daarvan in 
kennis. 
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Artikel 44 quaterdecies 

Door de houder aan het douanekantoor over te leggen documenten 

Wanneer een specimen waarvoor overeenkomstig artikel 44 undecies 
een muziekinstrumentencertificaat is afgegeven, in de Unie wordt bin
nengebracht of wordt uitgevoerd of wederuitgevoerd, legt de houder van 
het certificaat het origineel van dat certificaat en het origineel evenals 
een kopie van het vervolgblad ter verificatie over aan een overeenkom
stig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 aangewezen 
douanekantoor. 

Het douanekantoor geeft, na het vervolgblad te hebben ingevuld, de 
originele documenten terug aan de houder, viseert de kopie van het 
vervolgblad en zendt die geviseerde kopie overeenkomstig artikel 45 
door naar de betrokken administratieve instantie. 

Artikel 44 quindecies 

Verkoop van specimens 

Wanneer de houder van een overeenkomstig artikel 44 undecies van 
deze verordening afgegeven muziekinstrumentencertificaat het betrok
ken specimen wenst te verkopen, levert hij eerst het certificaat bij de 
administratieve instantie van afgifte in en, indien het specimen tot een in 
bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soort behoort, 
vraagt hij bij de bevoegde instantie een certificaat aan overeenkomstig 
artikel 8, lid 3, van die verordening. 

Artikel 44 sexdecies 

Vervanging 

Een verloren, gestolen of vernietigd muziekinstrumentencertificaat kan 
alleen worden vervangen door de instantie die het heeft afgegeven. 

Op het duplicaat worden, indien mogelijk, hetzelfde nummer en de
zelfde geldigheidstermijn aangebracht als op het oorspronkelijke docu
ment, alsook in vak 23 één van de volgende vermeldingen: 

„Dit certificaat is een eensluidend afschrift van het origineel.” of „Dit 
certificaat annuleert en vervangt het op xx/xx/xxxx afgegeven origineel 
met het nummer xxxx.”. 

Artikel 44 septdecies 

Binnenbrengen in de Unie van muziekinstrumenten met door derde 
landen afgegeven certificaten 

Voor het binnenbrengen in de Unie van een muziekinstrument behoeft 
geen uitvoerdocument of invoervergunning te worden overgelegd indien 
een derde land voor het instrument een muziekinstrumentencertificaat 
heeft afgegeven volgens voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van 
artikelen 44 nonies en undecies. Voor de wederuitvoer van dat muziek
instrument moet geen wederuitvoercertificaat worden overgelegd. 
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HOOFDSTUK IX 

DOUANEPROCEDURE 

Artikel 45 

Doorzending van aan douanekantoren overgelegde documenten 

1. De douanekantoren zenden alle documenten die hun overeenkom
stig Verordening (EG) nr. 338/97 en de onderhavige verordening zijn 
overgelegd, onverwijld door naar de bevoegde administratieve instantie 
van hun lidstaat. 

▼M2 
De administratieve instanties die deze documenten ontvangen, zenden 
de documenten welke door andere lidstaten zijn afgegeven, samen met 
eventuele ingevolge de overeenkomst afgegeven aanvullende documen
ten onverwijld door naar de betrokken administratieve instanties. Ten 
behoeve van de verslaglegging wordt het origineel van kennisgevingen 
ook doorgezonden naar de administratieve instanties van het land van 
invoer, indien dit verschilt van het land waar het specimen in de Unie is 
binnengebracht. 

▼B 
2. In afwijking van lid 1 mogen de douanekantoren de overlegging 
van documenten die door de administratieve instantie van hun eigen 
lidstaat zijn afgegeven, elektronisch bevestigen. 

HOOFDSTUK X 

IN ARTIKEL 5, LID 2, ONDER B), ARTIKEL 5, LEDEN 3 EN 4, 
ARTIKEL 8, LID 3, EN ARTIKEL 9, LID 2, ONDER B), VAN 

VERORDENING (EG) Nr. 338/97 BEDOELDE CERTIFICATEN 

Artikel 46 

Instantie van afgifte 

De in artikel 5, lid 2, onder b), artikel 5, leden 3 en 4, artikel 8, lid 3, 
en artikel 9, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde 
certificaten kunnen door de administratieve instantie van de lidstaat 
waar de specimens zich bevinden, worden afgegeven na ontvangst 
van een aanvraag overeenkomstig artikel 50 van de onderhavige ver
ordening. 

Artikel 47 

In artikel 5, lid 2, onder b), en artikel 5, leden 3 en 4, van 
Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde certificaten (voor uitvoer of 

wederuitvoer vereiste certificaten) 

In de in artikel 5, lid 2, onder b), en artikel 5, leden 3 en 4, van 
Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde certificaten wordt vermeld welke 
van de volgende omstandigheden op de specimens van toepassing is: 
1. het betreft specimens die aan de natuur zijn onttrokken overeenkom

stig de wetgeving van de lidstaat van oorsprong; 
2. het betreft achtergelaten of ontsnapte specimens die werden terugge

vangen overeenkomstig de in de lidstaat van terugvangst geldende 
wetgeving; 

3. het betreft specimens die in de Gemeenschap zijn verworven of 
binnengebracht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 338/97; 

4. het betreft specimens die vóór 1 juni 1997 in de Gemeenschap zijn 
verworven of binnengebracht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 
3626/82; 

5. het betreft specimens die vóór 1 januari 1984 in de Gemeenschap 
zijn verworven of binnengebracht overeenkomstig de Overeenkomst; 
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6. het betreft specimens die op het grondgebied van een lidstaat werden 
verworven of daar werden binnengebracht voordat de in punt 3 of 
punt 4 genoemde verordeningen of de Overeenkomst daarop van 
toepassing werden of in die lidstaat van toepassing werden. 

Artikel 48 

In artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoeld 
certificaat (certificaat voor commercieel gebruik) 

1. In een certificaat voor de in artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) 
nr. 338/97 genoemde doeleinden wordt bevestigd dat de betrokken spe
cimens van een in bijlage A bij die verordening opgenomen soort om 
een van de volgende redenen zijn vrijgesteld van één of meer verbods
bepalingen van artikel 8, lid 1, van die verordening: 

a) de specimens zijn in de Gemeenschap verworven of binnengebracht 
voordat de bepalingen betreffende de soorten die in bijlage A bij 
Verordening (EG) nr. 338/97, in bijlage I bij de Overeenkomst of in 
bijlage C1 bij Verordening (EEG) nr. 3626/82 zijn opgenomen, op 
deze specimens van toepassing werden; 

b) de specimens zijn van oorsprong uit een lidstaat en overeenkomstig 
de wetgeving van die lidstaat aan de natuur onttrokken; 

c) het betreft in gevangenschap geboren en gefokte dieren of delen 
daarvan of afgeleide producten daarvan; 

d) de specimens mogen worden gebruikt voor één van de in artikel 8, 
lid 3, onder c) en onder e), f) en g), van Verordening (EG) nr. 
338/97 genoemde doeleinden. 

2. De bevoegde administratieve instantie van een lidstaat kan een 
invoervergunning aanvaarden als een certificaat voor de in artikel 8, 
lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde doeleinden mits de 
„kopie voor de houder” (formulier nr. 2) van dat formulier wordt over
gelegd waarop staat vermeld, overeenkomstig artikel 8, lid 3, van die 
verordening, dat de specimens van een of meer verbodsbepalingen van 
artikel 8, lid 1, van die verordening zijn vrijgesteld. 

Artikel 49 

In artikel 9, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 338/97 
bedoeld certificaat (certificaat voor het vervoer van levende 

specimens) 

In een certificaat voor de in artikel 9, lid 2, onder b), van Verordening 
(EG) nr. 338/97 genoemde doeleinden wordt bevestigd dat de overbren
ging van de betrokken levende specimens van een in bijlage A bij die 
verordening opgenomen soort vanaf de voorgeschreven plaats zoals ver
meld in de invoervergunning of in een eerder afgegeven certificaat, is 
toegestaan. 

Artikel 50 

Aanvraag van in artikel 5, lid 2, onder b), artikel 5, leden 3 en 4, 
artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2, onder b), van Verordening (EG) 

nr. 338/97 bedoelde certificaten 

1. De aanvrager van een in artikel 5, lid 2, onder b), artikel 5, leden 
3 en 4, artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2, onder b), van Verordening 
(EG) nr. 338/97 bedoeld certificaat vult waar passend de vakken 1, 2 en 
4 tot en met 19 van het aanvraagformulier en de vakken 1 en 4 tot en 
met 18 van het origineel en van alle kopieën in. 
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De lidstaten kunnen echter bepalen dat alleen een aanvraagformulier 
moet worden ingevuld; in een dergelijk geval mag de aanvraag betrek
king hebben op meer dan één certificaat. 

2. Het naar behoren ingevulde formulier wordt ingediend bij een 
administratieve instantie van de lidstaat waar de specimens zich bevin
den en moet de gegevens bevatten en vergezeld gaan van de bewijs
stukken welke deze instantie noodzakelijk acht om te kunnen vaststellen 
of een certificaat moet worden afgegeven. 

Het niet vermelden van gegevens in de aanvraag wordt gemotiveerd. 

Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een certificaat met betrek
king tot specimens waarvoor een dergelijke aanvraag eerder is afgewe
zen, stelt de aanvrager de administratieve instantie daarvan in kennis. 

Artikel 51 

Wijziging van vergunningen, kennisgevingen en certificaten 

1. Wanneer een zending die door een „kopie voor de houder” (for
mulier nr. 2) van een invoervergunning, een „kopie voor de invoerder” 
(formulier nr. 2) van een kennisgeving van invoer of een certificaat 
wordt gedekt, wordt gesplitst of wanneer om andere redenen de op 
een dergelijk document vermelde gegevens niet langer met de werke
lijkheid overeenstemmen, kan de administratieve instantie één van de 
volgende maatregelen treffen: 

a) de nodige wijzigingen in die documenten aanbrengen overeenkom
stig artikel 4, lid 2; 

b) één of meer overeenkomstige certificaten afgeven voor de artikelen 
47 en 48 genoemde doeleinden. 

Voor de toepassing van punt b) kan de administratieve instantie zich 
eerst van de geldigheid van het te vervangen document vergewissen, zo 
nodig in overleg met de administratieve instantie van een andere lid
staat. 

2. Wanneer een certificaat wordt afgegeven ter vervanging van een 
„kopie voor de houder” (formulier nr. 2) van een invoervergunning, een 
„kopie voor de invoerder” (formulier nr. 2) van een kennisgeving van 
invoer of een eerder afgegeven certificaat, wordt het betrokken docu
ment bewaard door de administratieve instantie die het certificaat af
geeft. 

3. Een verloren, gestolen of vernietigde vergunning, kennisgeving of 
certificaat kan alleen worden vervangen door de instantie die het be
trokken document heeft afgegeven. 

4. Indien een administratieve instantie om de in lid 1 bedoelde rede
nen een administratieve instantie van een andere lidstaat raadpleegt, 
dient deze laatste binnen een termijn van één week te antwoorden. 

HOOFDSTUK XI 

ETIKETTEN 

Artikel 52 

Gebruik van etiketten 

▼M2 
1. De in artikel 2, lid 6, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 
792/2012 bedoelde etiketten mogen uitsluitend worden gebruikt voor 
de overbrenging van herbariumspecimens, geconserveerde, gedroogde 
of ingesloten museumspecimens of levend plantenmateriaal in het kader 
van niet-commerciële uitleningen, schenkingen en uitwisselingen tussen 
naar behoren geregistreerde wetenschappers en wetenschappelijke instel
lingen met het oog op wetenschappelijk onderzoek. 

▼B
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2. Aan de in lid 1 bedoelde wetenschappers en wetenschappelijke 
instellingen wordt door de administratieve instantie van de lidstaat 
waar zij zijn gevestigd, een registratienummer toegekend. 
Het registratienummer bestaat uit vijf tekens, waarvan de eerste twee de 
tweeletterige ISO-landencode voor de betrokken lidstaat vormen en de 
laatste drie een uniek nummer dat door de bevoegde administratieve 
instantie aan iedere instelling wordt toegekend. 
3. De betrokken wetenschappers en wetenschappelijke instellingen 
vullen de vakken 1 tot en met 5 van het etiket in en verstrekken, 
door de toezending van het daarvoor bestemde deel van het etiket, de 
administratieve instantie waarbij zij zijn geregistreerd onverwijld vol
ledige inlichtingen inzake het gebruik van ieder etiket. 

HOOFDSTUK XII 

IN ARTIKEL 4, LID 7, VAN VERORDENING (EG) Nr. 338/97 
BEDOELDE AFWIJKINGEN VAN DE DOUANEPROCEDURES 

Artikel 53 

Andere douanekantoren dan het grensdouanekantoor op de plaats 
van binnenkomst 

1. Wanneer een in de Gemeenschap binnen te brengen zending over 
zee, via de lucht of per spoor in een grensdouanekantoor aankomt en 
bestemd is om met hetzelfde vervoer en zonder tussentijdse opslag te 
worden verzonden naar een ander, overeenkomstig artikel 12, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 338/97 aangewezen communautair douanekan
toor, vinden de definitieve controle en de overlegging van de invoerdo
cumenten in laatstgenoemd kantoor plaats. 
2. Wanneer een zending in een overeenkomstig artikel 12, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 338/97 aangewezen douanekantoor is gecontro
leerd en met het oog op latere douaneprocedures naar een ander dou
anekantoor wordt verzonden, verlangt laatstgenoemd kantoor de over
legging van de „kopie voor de houder” (formulier nr. 2) van de invoer
vergunning, ingevuld overeenkomstig artikel 23 van de onderhavige 
verordening, of de „kopie voor de invoerder” (formulier nr. 2) van de 
kennisgeving van invoer, ingevuld overeenkomstig artikel 24 van de 
onderhavige verordening, en mag het alle controles uitvoeren die het 
nodig acht om te kunnen vaststellen of Verordening (EG) nr. 338/97 en 
de onderhavige verordening zijn nageleefd. 

HOOFDSTUK XIII 

IN GEVANGENSCHAP GEBOREN EN GEFOKTE SPECIMENS EN 
KUNSTMATIG GEKWEEKTE SPECIMENS 

Artikel 54 

In gevangenschap geboren en gefokte specimens van diersoorten 

Onverminderd het bepaalde in artikel 55 wordt een specimen van een 
diersoort uitsluitend beschouwd als zijnde in gevangenschap geboren en 
gefokt indien ten genoegen van een bevoegde administratieve instantie, 
welke overleg pleegt met een bevoegde wetenschappelijke autoriteit van 
de betrokken lidstaat, is aangetoond dat aan de volgende vereisten is 
voldaan: 
1. het betreft een nakomeling of een afgeleid product van een nakome

ling, die in een gecontroleerd milieu is geboren of anderszins op één 
van de volgende wijzen is geteeld: 
a) als gevolg van de paring of een andere vorm van gametenover

dracht tussen ouderdieren in een gecontroleerd milieu, in het 
geval van geslachtelijke voortplanting; 

b) uit ouderdieren die zich bij het begin van de ontwikkeling van de 
nakomeling in een gecontroleerd milieu bevonden, in het geval 
van ongeslachtelijke voortplanting; 

▼B
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2. het fokdierenbestand is in overeenstemming met de op het moment 
van verwerving daarop toepasselijke wettelijke bepalingen op een 
zodanige wijze gevormd dat het voortbestaan van de betrokken soort 
in het wild daardoor geen schade heeft ondervonden; 

3. het fokdierenbestand wordt zonder toevoeging van aan de natuur 
onttrokken specimens in stand gehouden, afgezien van de occasio
nele aanvulling met dieren, eieren of gameten in overeenstemming 
met de toepasselijke wettelijke bepalingen en op een zodanige wijze 
dat het voortbestaan van de betrokken soort in het wild daardoor 
geen schade ondervindt, en zulks uitsluitend voor één of meer van 
de volgende doeleinden: 

a) om schadelijke inteelt te voorkomen of te matigen, waarbij de 
omvang van de aanvulling door de behoefte aan nieuw genetisch 
materiaal wordt bepaald; 

b) teneinde een bestemming te geven aan verbeurdverklaarde dieren, 
overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EG) nr. 
338/97; 

c) in uitzonderlijke gevallen, om zich daarvan als fokdieren te be
dienen; 

4. het fokdierenbestand heeft zelf in een gecontroleerd milieu nakome
lingen van de tweede of een latere generatie opgeleverd (F2, F3 
enzovoort), dan wel wordt beheerd op een wijze waarvan is aange
toond dat daarbij de productie van nakomelingen van de tweede 
generatie in een gecontroleerd milieu is gewaarborgd. 

Artikel 55 

Vaststelling van de afstamming 

Wanneer een bevoegde instantie het met het oog op de toepassing van 
artikel 54, artikel 62, lid 1, of artikel 63, lid 1, noodzakelijk acht de 
afstamming van een dier vast te stellen via een typering van het bloed 
of een ander weefsel, dient deze typering of dienen de daartoe nood
zakelijke monsters op de door die instantie vastgestelde wijze beschik
baar te worden gesteld. 

Artikel 56 

Kunstmatig gekweekte specimens van plantensoorten 

1. Een specimen van een plantensoort wordt uitsluitend beschouwd 
als zijnde kunstmatig gekweekt als ten genoegen van een bevoegde 
administratieve instantie, welke overleg pleegt met een bevoegde we
tenschappelijke autoriteit van de betrokken lidstaat, is aangetoond dat 
aan de volgende vereisten is voldaan: 

a) het betreft een plant of een afgeleid product van een plant, die in 
gecontroleerde omstandigheden is opgekweekt uit een zaad, stek, 
fragment, weefselcallus of ander plantenweefsel, spore of ander ver
meerderingsstadium; 

▼M2 
b) het kweekmateriaal werd samengesteld en wordt in stand gehouden 

overeenkomstig de definitie in artikel 1, punt 4 bis; 

__________ 

d) zowel de onderstam als de ent zijn kunstmatig gekweekt zoals be
paald onder a) en b), indien het geënte planten betreft. 

▼M6 
Voor de toepassing van a) gelden als gecontroleerde omstandigheden: 
een niet-natuurlijk, in sterke mate door menselijke ingrepen bepaald 
milieu, waarbij onder meer, maar niet uitsluitend, kan worden gebruik
gemaakt van grondbewerking, bemesting, onkruidbestrijding, bevloeiing 
of op aankweek gerichte handelingen zoals verpotting, verspening en 
bescherming tegen ongunstige weersomstandigheden. Voor agarhout le
verende taxa, die worden geteeld via marcotteren (lucht-afleggen) of uit 

▼B
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zaden, stekken, enten, fragmenten, weefselcallussen of ander planten
weefsel, sporen en andere vermeerderingsstadia, verwijst de zinsnede 
„onder gecontroleerde omstandigheden” naar een boomplantage, met 
inbegrip van andere niet-natuurlijke omgevingen die door menselijke 
ingrepen worden bepaald met als doel planten of plantendelen en -de
rivaten te produceren. 

▼M2 
2. Hout en andere delen of afgeleide producten van bomen afkomstig 
uit monocultuuraanplantingen worden beschouwd als zijnde kunstmatig 
gekweekt in de zin van lid 1. 

▼M6 
3. Bomen van agarhout leverende taxa die zijn geteeld in bijvoor
beeld: 
a) tuinen (privétuinen en/of gemeenschappelijke tuinen); 
b) teeltplantages van de overheid, privépersonen of gemeenschappen, 

hetzij in monocultuur, hetzij als gemengde aanplant, 
worden beschouwd als kunstmatig gekweekt in de zin van lid 1. 

▼B 

HOOFDSTUK XIV 

PERSOONLIJKE BEZITTINGEN EN HUISRAAD 

Artikel 57 

Binnenbrengen en opnieuw binnenbrengen van persoonlijke 
bezittingen en huisraad in de Gemeenschap 

1. De in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde 
afwijking van artikel 4 van die verordening voor persoonlijke bezittin
gen en huisraad geldt niet voor specimens die met winstoogmerk wor
den gebruikt, worden verkocht, voor commerciële doeleinden worden 
tentoongesteld, ten verkoop worden gehouden, te koop worden aange
boden of met het oog op verkoop worden vervoerd. 
Bedoelde afwijking geldt alleen voor specimens, met inbegrip van jacht
trofeeën, die aan één van de volgende voorwaarden voldoen: 
a) zij maken deel uit van de persoonlijke bagage van reizigers afkom

stig uit derde landen, 
b) zij maken deel uit van de persoonlijke bezittingen van natuurlijke 

personen die, komende vanuit een derde land, hun gewone verblijf
plaats kiezen in de Gemeenschap; 

c) het betreft jachttrofeeën die door een reiziger zijn verworven en op 
een latere datum worden ingevoerd. 

2. De in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde 
afwijking van artikel 4 van die verordening voor persoonlijke bezittin
gen en huisraad geldt niet voor specimens van in bijlage A bij die 
verordening opgenomen soorten die voor het eerst de Gemeenschap 
worden binnengebracht door een normaal in de Gemeenschap verblij
vende persoon of een persoon die daar zijn verblijfplaats vestigt. 
3. Vóór het voor de eerste keer binnenbrengen in de Gemeenschap, 
door een gewoonlijk in de Gemeenschap verblijvende persoon, van 
persoonlijke bezittingen of huisraad, met inbegrip van jachttrofeeën, 
die specimens zijn van in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 
opgenomen soorten, is de overlegging van een invoervergunning aan de 
douane niet vereist indien het origineel van een (weder)uitvoerdocument 
en een kopie daarvan worden overgelegd. 
De douanediensten zenden het origineel door zoals bepaald in artikel 45 
van de onderhavige verordening en geven de afgestempelde kopie aan 
de houder terug. 

▼M6 
3 bis. In afwijking van het bepaalde in lid 3 is voor het voor het eerst 
binnenbrengen in de Unie van jachttrofeeën afkomstig van specimens 
van de soorten of populaties die zijn opgenomen in bijlage B bij Ver
ordening (EG) nr. 338/97 en in bijlage XIII bij deze verordening, ar
tikel 4 van Verordening (EG) nr. 338/97 van toepassing. 

▼M6
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4. Voor het opnieuw binnenbrengen in de Gemeenschap, door een 
gewoonlijk in de Gemeenschap verblijvende persoon, van persoonlijke 
bezittingen of huisraad, met inbegrip van jachttrofeeën, die specimens 
zijn van in bijlage A of B bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen 
soorten, is de overlegging van een invoervergunning aan de douane niet 
vereist indien één van de volgende documenten wordt overgelegd: 

a) de door de douane geviseerde „kopie voor de houder” (formulier nr. 
2) van een eerder gebruikte communautaire invoer- of uitvoerver
gunning; 

b) de in lid 3 bedoelde kopie van het (weder)uitvoerdocument; 

c) een bewijs dat de specimens in de Gemeenschap werden verworven. 

▼M1 
5. In afwijking van de leden 3 en 4 is voor het binnenbrengen of 
opnieuw binnenbrengen in de Gemeenschap van de volgende in bijlage 
B bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen producten de overleg
ging van een (weder)uitvoerdocument of invoervergunning niet vereist: 

a) kaviaar van steursoorten (Acipenseriformes spp.), tot maximaal 125 
gram per persoon, in recipiënten die individueel zijn gemerkt in 
overeenstemming met artikel 66, lid 6; 

b) ten hoogste drie „rainsticks” van Cactaceae spp. per persoon; 

c) ten hoogste vier dode, bewerkte specimens van Crocodylia spp. per 
persoon (met uitzondering van vlees en jachttrofeeën); 

d) ten hoogste drie schelpen van Strombus gigas per persoon; 

e) ten hoogste vier dode specimens van Hippocampus spp. per persoon; 

f) ten hoogste drie specimens schelpen van Tridacnidae per persoon, in 
totaal niet meer dan drie kg, waarbij een specimen één intacte schelp 
of twee bij elkaar passende helften kan omvatten; 

▼M6 
g) specimens van agarhout (Aquilaria spp. en Gyrinops spp.): ten hoog

ste één kg houtspaanders, 24 ml olie en twee reeksen kralen of 
gebedskettingen (of twee halskettingen of armbanden) per persoon. 

▼B 

Artikel 58 

Uitvoer en wederuitvoer van persoonlijke bezittingen en huisraad 
uit de Gemeenschap 

1. De in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde 
afwijking van artikel 5 van die verordening voor persoonlijke bezittin
gen en huisraad geldt niet voor specimens die met winstoogmerk wor
den gebruikt, worden verkocht, voor commerciële doeleinden worden 
tentoongesteld, ten verkoop worden gehouden, te koop worden aange
boden of met het oog op verkoop worden vervoerd. 

Bedoelde afwijking geldt alleen voor specimens die aan één van de 
volgende voorwaarden voldoen: 

a) zij maken deel uit van de persoonlijke bagage van reizigers die naar 
een derde land gaan; 

b) zij maken deel uit van de persoonlijke bezittingen van natuurlijke 
personen die, komende vanuit de Gemeenschap, hun gewone ver
blijfplaats kiezen in een derde land. 

2. Bij uitvoer geldt de in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 
338/97 bedoelde afwijking van artikel 5 van die verordening voor per
soonlijke bezittingen en huisraad niet voor specimens van in bijlage A 
of B bij die verordening opgenomen soorten. 

▼B



 

02006R0865 — NL — 27.02.2019 — 005.001 — 37 

3. Voor de wederuitvoer, door een gewoonlijk in de Gemeenschap 
verblijvende persoon, van persoonlijke bezittingen of huisraad, met in
begrip van persoonlijke jachttrofeeën, die specimens zijn van in bijlage 
A of B bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten, is de 
overlegging van een wederuitvoercertificaat aan de douane niet vereist 
indien één van de volgende documenten wordt overgelegd: 

a) de door de douane geviseerde „kopie voor de houder” (formulier nr. 
2) van een eerder gebruikte communautaire invoer- of uitvoerver
gunning; 

b) de in artikel 57, lid 3, van de onderhavige verordening bedoelde 
kopie; 

c) een bewijs dat de specimens in de Gemeenschap werden verworven. 

▼M6 
De vorige alinea is niet van toepassing bij de wederuitvoer van hoorn 
van neushoorns of olifantenivoor in persoonlijke bezittingen of huisraad; 
voor deze specimens is de overlegging van een wederuitvoercertificaat 
aan de douane vereist. 

3 bis. Voor de wederuitvoer door een niet gewoonlijk in de Unie 
verblijvende persoon van persoonlijke bezittingen of huisraad, met in
begrip van persoonlijke jachttrofeeën die deze persoon heeft verkregen 
buiten de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft en die speci
mens zijn van de in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 opge
nomen soorten, is de overlegging van een wederuitvoercertificaat aan de 
douane vereist. Hetzelfde geldt voor de wederuitvoer in de vorm van 
persoonlijke bezittingen of huisraad van hoorn van neushoorns of oli
fantenivoor afkomstig van specimens van de in bijlage B bij Verorde
ning (EG) nr. 338/97 opgenomen populaties. 

4. In afwijking van het bepaalde in de leden 2 en 3 is voor de uitvoer 
of wederuitvoer van de in artikel 57, lid 5, onder a) tot en met g), 
bedoelde producten de overlegging van een (weder)uitvoerdocument 
niet vereist. 

▼M2 

Artikel 58 bis 

Commercieel gebruik van persoonlijke bezittingen en huisraad in de 
Unie 

▼M6 
1. Commerciële activiteiten met specimens van de in bijlage B bij 
Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten die in de Unie worden 
binnengebracht overeenkomstig artikel 7, lid 3, van die verordening, 
mogen door de administratieve instanties van de lidstaten alleen onder 
de volgende voorwaarden worden toegestaan: 

▼M2 
a) de aanvrager moet aantonen dat het specimen ten minste twee jaar 

vóór het voor commerciële doeleinden kan worden gebruikt, in de 
Unie is binnengebracht, en 

▼B
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b) de administratieve instantie van de betrokken lidstaat heeft geverifi
eerd dat het specimen in kwestie overeenkomstig artikel 4, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 338/97 voor commerciële doeleinden had kun
nen worden ingevoerd op het tijdstip waarop het in de Unie is 
binnengebracht. 

Zodra aan die voorwaarden is voldaan, geeft de administratieve instantie 
een schriftelijke verklaring af waaruit blijkt dat het specimen voor com
merciële doeleinden mag worden gebruikt. 

▼M6 
2. Commerciële activiteiten met specimens van de in bijlage A bij 
Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde soorten die in de Unie zijn 
binnengebracht overeenkomstig artikel 7, lid 3, van die verordening, 
of met specimens van de in aanhangsel I bij de overeenkomst of bij
lage C1 bij Verordening (EEG) nr. 3626/82 opgenomen soorten die in 
de Unie worden binnengebracht in de vorm van persoonlijke bezittingen 
en huisraad, zijn verboden. 

▼B 
HOOFDSTUK XV 

ONTHEFFINGEN EN AFWIJKINGEN 

Artikel 59 

Ontheffingen van artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 
overeenkomstig artikel 8, lid 3, van die verordening 

1. De ontheffing voor de in artikel 8, lid 3, onder a), b) en c), van 
Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde specimens wordt slechts ver
leend indien de aanvrager ten genoegen van de bevoegde administra
tieve instantie aantoont dat aan de daar en in artikel 48 van de onder
havige verordening genoemde voorwaarden is voldaan. 

▼M2 
1 bis. De ontheffing voor de in artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) 
nr. 338/97 bedoelde specimens wordt slechts verleend indien de aan
vrager ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie aantoont 
dat de betrokken specimens zijn verkregen conform de vigerende wet
geving inzake het behoud van de wilde fauna en flora. 

▼B 
2. De ontheffing voor de in artikel 8, lid 3, onder d), van Verorde
ning (EG) nr. 338/97 bedoelde specimens wordt slechts verleend indien 
de aanvrager ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie, 
welke overleg pleegt met een bevoegde wetenschappelijke autoriteit, 
aantoont dat aan de voorwaarden van artikel 48 van de onderhavige 
verordening is voldaan en dat de betrokken specimens overeenkomstig 
de artikelen 54, 55 en 56 van de onderhavige verordening in gevan
genschap zijn geboren en gefokt of kunstmatig zijn gekweekt. 

3. De ontheffing voor de in artikel 8, lid 3, onder e), f) en g), van 
Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde specimens wordt slechts ver
leend indien de aanvrager ten genoegen van de bevoegde administra
tieve instantie, welke overleg pleegt met een bevoegde wetenschappe
lijke autoriteit, aantoont dat aan de daar en in artikel 48 van de onder
havige verordening genoemde voorwaarden is voldaan. 

▼M2
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4. De ontheffing voor de in artikel 8, lid 3, onder h), van Verorde
ning (EG) nr. 338/97 bedoelde specimens wordt slechts verleend indien 
de aanvrager ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie 
aantoont dat de betrokken specimens in een lidstaat aan de natuur zijn 
onttrokken overeenkomstig de wetgeving van die lidstaat. 

5. Voor levende gewervelde dieren wordt een ontheffing uit hoofde 
van artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 slechts verleend 
indien de aanvrager ten genoegen van de bevoegde administratieve 
instantie aantoont dat aan de relevante bepalingen van artikel 66 van 
deze verordening is voldaan. 

Artikel 60 

Afwijking van artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 ten 
behoeve van wetenschappelijke instellingen 

Onverminderd artikel 9 van Verordening (EG) nr. 338/97 kan aan we
tenschappelijke instellingen die met het oog op het onderhavige artikel 
door een administratieve instantie in overleg met een wetenschappelijke 
autoriteit zijn erkend, een afwijking van de verbodsbepalingen van ar
tikel 8, lid 1, van genoemde verordening worden toegestaan door de 
afgifte van een certificaat dat betrekking heeft op alle specimens in hun 
collectie van in bijlage A bij die verordening opgenomen soorten die 
bestemd zijn voor één van de volgende doeleinden: 

1. het fokken in gevangenschap of voor de kunstmatige kweek ter 
bevordering van de instandhouding van de betrokken soorten; 

2. onderzoek of opleiding met het oog op het behoud of de instand
houding van de betrokken soorten. 

Verkoop van specimens waarop het certificaat betrekking heeft mag 
uitsluitend geschieden aan andere wetenschappelijke instellingen waar
aan een dergelijk certificaat is verleend. 

Artikel 61 

Ontheffingen van artikel 8, leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr. 
338/97 

Onverminderd artikel 9 van Verordening (EG) nr. 338/97 zijn noch het 
verbod van artikel 8, lid 1, van die verordening om specimens van de in 
bijlage A bij die verordening opgenomen soorten voor commerciële 
doeleinden aan te kopen, te koop aan te bieden of te verwerven, noch 
de bepaling in artikel 8, lid 3, van die verordening dat ontheffingen van 
deze verbodsbepalingen per geval worden verleend door de afgifte van 
een certificaat, van toepassing indien aan één van de volgende voor
waarden wordt voldaan: 

1. de specimens zijn gedekt door een van de in artikel 48 van de 
onderhavige verordening bedoelde specimenspecifieke certificaten; 

2. de specimens vallen onder één van de algemene ontheffingen waarin 
artikel 62 van de onderhavige verordening voorziet. 

Artikel 62 

Algemene ontheffingen van artikel 8, leden 1 en 3, van Verordening 
(EG) nr. 338/97 

De bepaling van artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 dat 
ontheffingen van de verbodsbepalingen van artikel 8, lid 1, van die 
verordening per geval worden verleend door de afgifte van een certifi
caat, is niet van toepassing op de volgende specimens, waarvoor geen 
certificaat is vereist: 

▼B
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1. in gevangenschap geboren en gefokte specimens van de in bijlage X 
genoemde diersoorten en de hybriden daarvan, voor zover de speci
mens behorend tot soorten die van een annotatie zijn voorzien, over
eenkomstig artikel 66, lid 1, van de onderhavige verordening zijn 
gemerkt; 

2. kunstmatig gekweekte specimens van plantensoorten; 

3. meer dan 50 jaar geleden verworven bewerkte specimens als om
schreven in artikel 2, onder w), van Verordening (EG) nr. 338/97; 

▼M2 
4. dode specimens van krokodilachtigen van bijlage A met oorsprongs

code D, mits zij zijn gemerkt of op een andere wijze zijn geïdenti
ficeerd in overeenstemming met deze verordening; 

5. kaviaar van Acipenser brevirostrum en de hybriden daarvan, met 
oorsprongscode D, mits de specimens zich bevinden in een recipiënt 
dat in overeenstemming met deze verordening is gemerkt. 

▼B 

Artikel 63 

Van tevoren verstrekte certificaten uit hoofde van artikel 8, lid 3, 
van Verordening (EG) nr. 338/97 

1. Met het oog op artikel 8, lid 3, onder d), van Verordening (EG) 
nr. 338/97 mogen de lidstaten aan fokkers die daartoe door een admi
nistratieve instantie zijn geaccrediteerd, van tevoren certificaten ver
strekken op voorwaarde dat de betrokkenen een fokregister bijhouden 
dat op verzoek aan de bevoegde administratieve instantie wordt over
gelegd. 

Op dergelijke certificaten wordt in vak 20 de volgende vermelding 
aangebracht: 

„Certificaat uitsluitend geldig voor het (de) volgende taxon (taxa): …”. 

2. Met het oog op artikel 8, lid 3, onder d) en h), van Verordening 
(EG) nr. 338/97 mogen de lidstaten van tevoren certificaten verstrekken 
aan personen aan wie door een administratieve instantie toestemming is 
verleend om op basis van dergelijke certificaten dode, in gevangenschap 
gefokte specimens en/of kleine aantallen dode, in de Gemeenschap 
legaal aan de natuur onttrokken specimens te verkopen, op voorwaarde 
dat deze personen: aan de volgende vereisten voldoen: 

a) zij houden een register bij dat op verzoek aan de bevoegde adminis
tratieve instantie wordt overgelegd en dat gedetailleerde gegevens 
bevat betreffende de verkochte specimens en soorten, de doodsoor
zaak — indien bekend, de personen van wie de specimens werden 
verkregen en de personen aan wie zij werden verkocht; 

b) zij dienen bij de bevoegde administratieve instantie jaarlijks een 
verslag in dat gedetailleerde gegevens bevat betreffende de omzet 
over het betrokken jaar, het aantal specimens en de aard daarvan, de 
betrokken soorten en de manier waarop de specimens werden ver
kregen. 

▼M2 
3. Van tevoren verstrekte certificaten zijn slechts geldig nadat zij zijn 
ingevuld en nadat een afschrift van het certificaat door de aanvrager aan 
de administratieve instantie van afgifte is toegestuurd. 

▼B
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HOOFDSTUK XVI 

EISEN INZAKE HET MERKEN VAN SPECIMENS 

Artikel 64 

Merken van specimens met het oog op invoer en commerciële 
activiteiten in de Gemeenschap 

1. Voor de volgende specimens of voorwerpen worden invoervergun
ningen slechts afgegeven indien de aanvrager ten genoegen van de 
bevoegde administratieve instantie aantoont dat de specimens overeen
komstig artikel 66, lid 6, individueel zijn gemerkt: 

a) specimens die afkomstig zijn van een door de Conferentie der Par
tijen bij de Overeenkomst erkend programma voor fok in gevangen
schap; 

b) specimens die afkomstig zijn van een door de Conferentie der Par
tijen bij de Overeenkomst erkend ranching-programma; 

c) specimens van een populatie van een in bijlage I bij de Overeen
komst opgenomen soort waarvoor door de Conferentie der Partijen 
bij de Overeenkomst een uitvoerquotum is goedgekeurd; 

d) onbewerkte slagtanden van de Afrikaanse olifant alsmede stukken 
daarvan die zowel ten minste 20 cm lang als ten minste 1 kg zwaar 
zijn; 

e) ongelooide, gelooide en/of geheel bewerkte huiden, flanken, staarten, 
kelen, poten alsmede repen van de rughuid en andere delen van 
krokodilachtigen die naar de Gemeenschap worden uitgevoerd als
mede volledige ongelooide, gelooide of geheel bewerkte huiden en 
flanken van krokodilachtigen die naar de Gemeenschap worden we
deruitgevoerd; 

f) levende gewervelde dieren behorend tot de in bijlage A bij Ver
ordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten die deel uitmaken 
van een reizende tentoonstelling; 

g) recipiënten die kaviaar van Acipenseriformes spp. bevatten, met in
begrip van blikken, potjes of dozen waarin kaviaar rechtstreeks is 
verpakt. 

2. Voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van Verordening (EG) nr. 
338/97 worden alle recipiënten met kaviaar als bedoeld in lid 1, onder 
g), van dit artikel gemerkt overeenkomstig artikel 66, lid 6, van de 
onderhavige verordening, met inachtneming van de aanvullende vereis
ten van artikel 66, lid 7, van deze verordening. 

Artikel 65 

Merken van specimens met het oog op uitvoer en wederuitvoer 

1. Wederuitvoercertificaten voor de in artikel 64, lid 1, onder a) tot 
en met d) en f), bedoelde specimens die niet ingrijpend zijn gewijzigd, 
worden alleen afgegeven wanneer de aanvrager ten genoegen van de 
administratieve instantie aantoont dat de oorspronkelijke merktekens 
intact zijn. 

2. Wederuitvoercertificaten voor volledige ongelooide, gelooide en/of 
geheel bewerkte huiden en flanken van krokodilachtigen worden alleen 
afgegeven wanneer de aanvrager ten genoegen van de administratieve 
instantie aantoont dat de oorspronkelijke labels intact zijn of dat, wan
neer de oorspronkelijke labels zijn verloren gegaan of verwijderd, de 
specimens met een wederuitvoerlabel zijn gemerkt. 

3. Uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten voor recipiënten 
met kaviaar als bedoeld in artikel 64, lid 1, onder g), worden alleen 
afgegeven indien de recipiënt overeenkomstig artikel 66, lid 6, is ge
merkt. 

▼B



 

02006R0865 — NL — 27.02.2019 — 005.001 — 42 

4. Voor levende gewervelde dieren behorend tot soorten die zijn 
opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt een 
uitvoervergunning alleen afgegeven indien de aanvrager ten genoegen 
van de bevoegde administratieve instantie aantoont dat aan de desbetref
fende vereisten van artikel 66 van deze verordening is voldaan. 
►M2 Dit geldt niet voor specimens van de in bijlage X opgenomen 
soorten, tenzij het merken daarvan is voorgeschreven middels een an
notatie in bijlage X. ◄ 

Artikel 66 

Merkingsmethoden 

1. Met het oog op het bepaalde in artikel 33, lid 1, artikel 40, lid 1, 
artikel 59, lid 5, en artikel 65, lid 4, zijn de leden 2 en 3 van dit artikel 
van toepassing. 
2. In gevangenschap geboren en gefokte vogels worden gemerkt 
overeenkomstig lid 8 of, wanneer ten genoegen van de bevoegde admi
nistratieve instantie is aangetoond dat deze methode wegens de licha
melijke of gedragskenmerken van het betrokken dier niet geschikt is, 
door middel van een fraudebestendige microchiptransponder met een 
uniek nummer, die voldoet aan de ISO-normen 11784:1996 (E) en 
11785:1996 (E). 
3. Levende gewervelde dieren die geen in gevangenschap geboren en 
gefokte vogels zijn, worden gemerkt met behulp van een fraudebesten
dige microchiptransponder met een uniek nummer, die voldoet aan de 
ISO-normen 11784:1996 (E) en 11785:1996 (E), of de betrokken spe
cimens worden, wanneer ten genoegen van de bevoegde administratieve 
instantie is aangetoond dat voornoemde methode wegens de lichame
lijke of gedragskenmerken van de betrokken specimens c.q. soorten niet 
geschikt is, gemerkt met behulp van een ring, manchet, label, tatoeage 
of soortgelijk identificatiemiddel met een uniek nummer, of zij worden 
op een andere passende wijze herkenbaar gemaakt. 
4. Artikel 33, lid 1, artikel 40, lid 1, artikel 48, lid 2, artikel 59, lid 5, 
en artikel 65, lid 4, zijn niet van toepassing wanneer ten genoegen van 
de bevoegde administratieve instantie wordt aangetoond dat de lichame
lijke kenmerken van de betrokken specimens van dien aard zijn dat op 
het moment van de afgifte van het desbetreffende certificaat geen enkele 
merkingsmethode veilig kan worden toegepast. 
In dit geval geeft de betrokken administratieve instantie een transactie
specifiek certificaat af en vermeldt zij dit feit in vak 20 van het certi
ficaat of vermeldt zij daar — wanneer op een later tijdstip een mer
kingsmethode veilig kan worden toegepast — de passende voorschrif
ten. 

▼M2 
Specimenspecifieke certificaten, certificaten voor reizende tentoonstel
lingen en certificaten van persoonlijke eigendom worden niet afgegeven 
voor onder dit lid vallende levende specimens. 

▼B 
5. Specimens die vóór 1 januari 2002 met een niet aan de ISO- 
normen 11784:1996 (E) en 11785:1996 (E) beantwoordende microchip
transponder werden gemerkt, of die vóór 1 juni 1997 volgens één van 
de in lid 3 genoemde methoden werden gemerkt, of die overeenkomstig 
lid 6 werden gemerkt voordat zij de Gemeenschap werden binnen
gebracht, worden geacht overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 
en 3 te zijn gemerkt. 

▼M1 
6. De in de artikelen 64 en 65 bedoelde specimens worden gemerkt 
volgens de methode die door de Conferentie der Partijen bij de Over
eenkomst voor de betrokken specimens is goedgekeurd of aanbevolen; 
meer bepaald worden de in artikel 57, lid 5, onder a), artikel 64, lid 1, 
onder g), artikel 64, lid 2, en artikel 65, lid 3, bedoelde recipiënten met 
kaviaar afzonderlijk gemerkt met niet-herbruikbare etiketten die op elke 
primaire recipiënt worden aangebracht. Voor zover de niet-herbruikbare 
etiketten de primaire recipiënt niet verzegelen, moet de kaviaar zodanig 
worden verpakt dat als de recipiënt werd geopend, dit zichtbaar is. 

▼B
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Kaviaar van verschillende soorten steurachtigen (Acipenseriformes) mag 
niet in een primair recipiënt worden gemengd, behalve in het geval van 
geperste kaviaar (d.w.z. kaviaar bestaande uit de niet-bevruchte eieren 
(kuit) van één of meer soorten steuren of lepelsteuren die overblijven na 
de verwerking en bereiding van hoogwaardigere kaviaar). 

▼M1 
7. Alleen verwerkings- en (her)verpakkingsbedrijven die van de ad
ministratieve instantie van een lidstaat daartoe een vergunning hebben 
verkregen, zijn gerechtigd kaviaar te verwerken en te verpakken of te 
herverpakken met het oog op uitvoer, wederuitvoer of intracommunau
taire handel. 

Verwerkings- en (her)verpakkingsbedrijven die over een vergunning 
beschikken, zijn verplicht een adequaat register bij te houden van de 
hoeveelheden kaviaar die, naar gelang van het geval, worden ingevoerd, 
uitgevoerd, wederuitgevoerd, in situ geproduceerd of opgeslagen. Dit 
register moet beschikbaar worden gemaakt voor controle door de admi
nistratieve instantie van de betrokken lidstaat. 

Aan elk van deze verwerkings- of (her)verpakkingsbedrijven wordt door 
die administratieve instantie een unieke registratiecode toegekend. 

De lijst van installaties die overeenkomstig dit artikel over een vergun
ning beschikken, alsook elke wijziging hiervan, moet aan het secretari
aat van de Overeenkomst en aan de Commissie worden meegedeeld. 

Voor de toepassing van dit lid worden ook kaviaarproducerende aqua
cultuurbedrijven als verwerkingsbedrijven beschouwd. 

▼B 
8. In gevangenschap geboren en gefokte vogels alsook andere in een 
gecontroleerd milieu geboren vogels worden gemerkt met behulp van 
een individueel gemerkte naadloze, gesloten pootring. 

Als naadloze, gesloten pootring geldt een ononderbroken ring of man
chet, zonder enige naad of las, waarmee op geen enkele wijze is ge
knoeid en waarvan het formaat zodanig is dat hij, nadat hij in de eerste 
levensdagen van de vogel is aangebracht, niet meer kan worden ver
wijderd wanneer de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft 
bereikt, en die commercieel voor dat doel is vervaardigd. 

Artikel 67 

Humane merkingsmethoden 

Wanneer op het grondgebied van de Gemeenschap voor het merken van 
levende dieren het vasthechten van een identificatieplaatje, manchet, 
ring of ander voorwerp, het aanbrengen van een merkteken op enig 
lichaamsdeel of het inplanten van een microchiptransponder noodzake
lijk is, geschiedt dit met de gepaste zorgen, rekening houdend met het 
welzijn en het natuurlijke gedrag van het betrokken specimen. 

Artikel 68 

Wederzijdse erkenning van merkingsmethoden 

1. De bevoegde instanties van de lidstaten erkennen de door de 
bevoegde instanties van de andere lidstaten goedgekeurde merkings
methoden die aan artikel 66 voldoen. 

2. Indien krachtens deze verordening een vergunning of certificaat is 
vereist, worden op dat document alle gegevens betreffende de merking 
van het specimen vermeld. 

▼M6
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HOOFDSTUK XVII 

INFORMATIE EN RAPPORTAGE 

Artikel 69 

Rapporten over invoer, uitvoer en wederuitvoer 

1. De lidstaten vergaren gegevens over de invoer in en de uitvoer en 
wederuitvoer uit de Gemeenschap die plaatsvindt op basis van de door 
hun administratieve instanties afgegeven vergunningen en certificaten, 
ongeacht de feitelijke plaats van binnenkomst of (weder)uitvoer. 
Overeenkomstig artikel 15, lid 4, onder a), van Verordening (EG) nr. 
338/97 delen de lidstaten deze informatie met betrekking tot de soorten 
van de bijlagen A, B en C bij genoemde verordening per kalenderjaar 
volgens het in lid 4 van dit artikel genoemde tijdschema aan de Com
missie mee in gecomputeriseerde vorm en overeenkomstig de door het 
secretariaat van de Overeenkomst gepubliceerde richtsnoeren voor het 
opstellen en indienen van de CITES-jaarverslagen. 
Deze verslagen bevatten de gegevens over de in beslag genomen en 
verbeurdverklaarde zendingen. 
2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt overgelegd in twee afzon
derlijke delen: 
a) een deel betreffende de invoer, uitvoer en wederuitvoer van speci

mens van de in de bijlagen bij de Overeenkomst opgenomen soorten; 
b) een deel betreffende de invoer, uitvoer en wederuitvoer van speci

mens van de andere in de bijlagen A, B en C bij Verordening (EG) 
nr. 338/97 opgenomen soorten alsmede het binnenbrengen in de 
Gemeenschap van specimens van de in bijlage D bij die verordening 
opgenomen soorten. 

3. Met betrekking tot de invoer van zendingen die levende dieren 
omvatten, leggen de lidstaten — zo mogelijk — statistieken aan van het 
percentage specimens van de in de bijlagen A en B bij Verordening 
(EG) nr. 338/97 opgenomen soorten dat dood was op het moment van 
het binnenbrengen in de Gemeenschap. 
4. De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde informatie wordt voor ieder 
kalenderjaar vóór 15 juni van het daaropvolgende jaar aan de Com
missie meegedeeld, opgesplitst naar soort en naar land van (weder)uit
voer. 
5. De in artikel 15, lid 4, onder c), van Verordening (EG) nr. 338/97 
bedoelde informatie omvat nauwkeurige gegevens betreffende de wette
lijke en bestuursrechtelijke maatregelen die zijn genomen met het oog 
op de uitvoering en het toezicht op de naleving van Verordening (EG) 
nr. 338/97 en van deze verordening. 
Daarnaast rapporteren de lidstaten over de volgende aspecten: 
a) de overeenkomstig de artikelen 18 en 19 van de onderhavige ver

ordening geregistreerde personen en instanties; 
b) de overeenkomstig artikel 60 van de onderhavige verordening ge

registreerde wetenschappelijke instellingen; 
c) de overeenkomstig artikel 63 van de onderhavige verordening ge

accrediteerde fokkers; 
d) de kaviaar(her)verpakkingsbedrijven waaraan overeenkomstig arti

kel 66, lid 7, van de onderhavige verordening een vergunning is 
verleend; 

e) het gebruik dat zij overeenkomstig artikel 17 van de onderhavige 
verordening maken van fytosanitaire certificaten; 

▼M1 
f) gevallen waarin uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten re

troactief zijn afgegeven in overeenstemming met artikel 15 van de 
verordening. 

▼B
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6. De in lid 5 bedoelde informatie wordt vóór 15 juni van elk tweede 
jaar voor de tweejarige periode eindigend op 31 december van het 
vorige jaar in gecomputeriseerde vorm ingediend overeenkomstig het 
door het secretariaat van de Overeenkomst uitgevaardigde formaat 
voor het tweejaarlijkse verslag als gewijzigd door de Commissie. 

▼B 

Artikel 70 

Wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97 

1. Met het oog op de voorbereiding van wijzigingen van Verordening 
(EG) nr. 338/97 overeenkomstig artikel 15, lid 5, van die verordening 
delen de lidstaten met betrekking tot de reeds in de bijlagen bij die 
verordening opgenomen soorten en de voor opneming in aanmerking 
komende soorten, de Commissie alle relevante informatie mee betref
fende de volgende aspecten: 

a) de biologische situatie van deze soorten en de situatie ten aanzien 
van de handel daarin; 

b) het gebruik dat van specimens van deze soorten wordt gemaakt; 

c) de methoden om toe te zien op de in de handel gebrachte specimens. 

2. Elk ontwerp voor een wijziging van bijlage B of D bij Verorde
ning (EG) nr. 338/97 overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder c) of d), of 
artikel 3, lid 4, onder a), van die verordening wordt door de Commissie 
aan de in artikel 17 van die verordening bedoelde wetenschappelijke 
studiegroep ter beoordeling voorgelegd voordat het bij het comité wordt 
ingediend. 

HOOFDSTUK XVIII 

SLOTBEPALINGEN 

▼M1 

Artikel 71 

Afwijzing van aanvragen voor een invoervergunning volgend op de 
invoering van beperkingen. 

▼B 
1. Zodra overeenkomstig artikel 4, lid 6, van Verordening (EG) nr. 
338/97 een beperking is opgelegd en totdat deze beperking wordt opge
heven, wijzen de lidstaten aanvragen van invoervergunningen voor uit 
het (de) betrokken land(en) van herkomst uitgevoerde specimens af. 

2. In afwijking van lid 1 mag een invoervergunning worden afgege
ven wanneer de aanvraag voor een invoervergunning was ingediend 
voordat de beperking werd opgelegd, en ten genoegen van de bevoegde 
administratieve instantie van de lidstaat het bestaan wordt aangetoond 
van een contract of bestelling waarvoor de betaling is verricht of als 
gevolg waarvan de specimens reeds zijn verzonden. 

3. De geldigheidsduur van een invoervergunning die krachtens de in 
lid 2 bedoelde afwijking wordt verleend, bedraagt ten hoogste één 
maand. 

4. De in lid 1 bedoelde beperkingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders 
is bepaald, niet van toepassing op de volgende specimens: 

a) overeenkomstig de artikelen 54 en 55 in gevangenschap geboren en 
gefokte of overeenkomstig artikel 56 kunstmatig gekweekte speci
mens; 

▼M1



 

02006R0865 — NL — 27.02.2019 — 005.001 — 46 

b) specimens die worden ingevoerd voor de in artikel 8, lid 3, onder e), 
f) of g), van Verordening (EG) nr. 338/97 omschreven doeleinden; 

c) levende of dode specimens die deel uitmaken van het huisraad van 
personen die de Gemeenschap binnenkomen om zich daar te vesti
gen. 

Artikel 72 

Overgangsmaatregelen 

1. Overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 3626/82 en 
artikel 22 van Verordening (EEG) nr. 3418/83 van de Commissie ( 1 ) 
afgegeven certificaten mogen verder worden gebruikt voor de in arti
kel 5, lid 2, onder b), artikel 5, lid 3, onder b), c) en d), artikel 5, lid 4, 
en artikel 8, lid 3, onder a) en d) tot en met h), van Verordening (EG) 
nr. 338/97 omschreven doeleinden. 

2. Toegestane afwijkingen van de verbodsbepalingen van artikel 6, 
lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3626/82 blijven geldig tot de laatste 
dag van hun geldigheidstermijn voor zover deze is gespecificeerd. 

▼M6 
3. De lidstaten mogen tot één jaar na de inwerkingtreding van Uit
voeringsverordening (EU) 2015/57 van de Commissie ( 2 ) doorgaan met 
de afgifte van invoer- en uitvoervergunningen, wederuitvoercertificaten, 
certificaten voor reizende tentoonstellingen en certificaten van persoon
lijke eigendom in de vorm als vastgesteld in de bijlagen I, III en IV, 
kennisgevingen van invoer in de vorm als vastgesteld in bijlage II, en 
EU-certificaten in de vorm als vastgesteld in bijlage V bij Uitvoerings
verordening (EU) nr. 792/2012. 

▼B 

Artikel 73 

Kennisgeving van uitvoeringsbepalingen 

De lidstaten stellen de Commissie en het secretariaat van de Overeen
komst in kennis van de specifieke bepalingen die zij ter uitvoering van 
deze verordening invoeren alsmede van alle rechtsinstrumenten die zij 
toepassen en alle maatregelen die zij treffen voor de uitvoering en het 
toezicht op de naleving van deze verordening. De Commissie stelt de 
andere lidstaten daarvan in kennis. 

Artikel 74 

Intrekking 

Verordening (EG) nr. 1808/2001 wordt ingetrokken. 

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen 
naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de in 
bijlage XII opgenomen concordantietabel. 

▼B 

( 1 ) PB L 344 van 7.12.1983, blz. 1. 
( 2 ) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/57 van de Commissie van 15 januari 2015 

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 van de Com
missie wat betreft de voorschriften voor het ontwerp van de vergunningen, 
certificaten en andere documenten in Verordening (EG) nr. 338/97 van de 
Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten 
door controle op het desbetreffende handelsverkeer en Verordening (EG) nr. 
865/2006 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van Verorde
ning (EG) nr. 338/97 van de Raad (PB L 10 van 16.1.2015, blz. 19).
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Artikel 75 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op 
die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. 
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks 
toepasselijk in elke lidstaat. 

▼B
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__________ 

▼M7 
BIJLAGE VII 

Codes ter omschrijving van de specimens en eenheden die overeenkomstig ar
tikel 5, punten 1 en 2, in de vergunningen en certificaten moeten worden ge
bruikt 

Omschrijving 
Code van 

de handels
term 

Bij voor
keur te ge

bruiken 
eenheid 

Alterna
tieve een

heid 
Toelichting 

balein BAL kg aantal walvisbaarden 

bast BAR kg boomschors (vers, gedroogd 
of in poedervorm; niet ver
werkt) 

lichamen BOD aantal kg in essentie complete dode 
dieren, met inbegrip van 
verse of verwerkte vissen, 
opgezette schildpadden, ge
conserveerde vlinders, reptie
len op alcohol, complete op
gezette jachttrofeeën enz. 

been BON kg aantal beenderen, met inbegrip van 
kaken 

calipee CAL kg calipee of calipash (kraak
been van soepschildpadden) 

schildpad
pantsers 

CAP aantal kg onbewerkte, complete schild
padpantsers (Testudinata 
spp.) 

snijwerk CAR kg aantal ander snijwerk dan dat van 
ivoor, been of hoorn — bij
voorbeeld koraal en hout 
(met inbegrip van handwerk). 

NB: Snijwerk van ivoor moet 
als zodanig worden aange
merkt (zie hieronder — 
„IVC”). Daarnaast moet de 
code van de handelsterm 
voor soorten die voor meer 
dan één type product voor 
snijwerk kunnen worden ge
bruikt (bv. hoorn en been), 
het type van het handelspro
duct aangeven (bv. snijwerk 
van been „BOC” of snijwerk 
van hoorn „HOC”). 

snijwerk — 
been 

BOC kg aantal snijwerk van been 

snijwerk — 
hoorn 

HOC kg aantal snijwerk van hoorn 

snijwerk — 
ivoor 

IVC kg aantal snijwerk van ivoor, met in
begrip van bv. kleinere be
werkte stukken van ivoor 
(messenheften, schaakspel
len, mahjongsets enz.). NB: 
Snijwerk van hele slag- of 

▼M3
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Omschrijving 
Code van 

de handels
term 

Bij voor
keur te ge

bruiken 
eenheid 

Alterna
tieve een

heid 
Toelichting 

stoottanden moet worden op
gegeven als slag- of stoottan
den (zie „TUS” hieronder). 
Sieraden die zijn gemaakt 
van snijwerk van ivoor, moe
ten worden gerapporteerd als 
„sieraden — ivoor” (zie IJW 
hieronder). 

kaviaar CAV kg onbevruchte, dode, verwerkte 
eieren van alle soorten Aci
penseriformes; ook kuit ge
noemd 

houtspaanders CHP kg houtspaanders, met name van 
Aquilaria spp., Gyrinops spp. 
en Pterocarpus santalinus 

klauwen CLA aantal kg klauwen — bv. van Felidae, 
Ursidae of Crocodylia (NB: 
„Schildpadklauwen” zijn 
meestal schubben en geen 
echte klauwen) 

textiel CLO m 
2 kg textiel — indien een weefsel 

niet uitsluitend van het haar 
van een onder Cites vallende 
soort is vervaardigd, verdient 
het de voorkeur de hoeveel
heid (massa) haar van de 
desbetreffende soort onder 
„HAI” te registreren 

koraal (onbe
werkt) 

COR aantal kg ruw(e) of onbewerkt(e) ko
raal en koraalrots (met in
begrip van levend steen en 
substraat) [zoals gedefinieerd 
in Resolutie 11.11 van de 
Conferentie der Partijen bij 
Cites (Rev. CoP15)]. Koraal
rots moet worden geregis
treerd als „Scleractinia spp.” 

NB: De omvang van een par
tij wordt alleen in aantal 
stuks geregistreerd indien de 
koraalspecimens in water 
worden vervoerd. 
Levend steen (vochtig ver
voerd in dozen) moet worden 
opgegeven in kg; koraalsub
straat moet worden opge
geven in aantal stuks (aange
zien dit in water wordt ver
voerd als substraat waaraan 
non-Cites-koraal wordt toe
gevoegd). 

cosmetische 
producten 

COS g ml cosmetische producten die 
extracten bevatten van in de 
Cites-lijst opgenomen soor
ten. De hoeveelheid moet 
het aantal aanwezige onder 
Cites vallende soorten weer
geven. 

▼M7
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Omschrijving 
Code van 

de handels
term 

Bij voor
keur te ge

bruiken 
eenheid 

Alterna
tieve een

heid 
Toelichting 

culturen CUL aantal kol
ven enz. 

culturen van kunstmatig ge
kweekte planten 

afgeleide pro
ducten 

DER kg/l niet elders in deze tabel ge
noemde afgeleide producten 

gedroogde 
planten 

DPL aantal gedroogde planten — bv. 
herbariumspecimens 

oren EAR aantal oren, gewoonlijk van olifan
ten 

eieren EGG aantal kg complete dode of leeggebla
zen eieren (zie ook „kavi
aar”) 

eieren (le
vend) 

EGL aantal kg levende bevruchte eieren, ge
woonlijk van vogels of rep
tielen, maar in voorkomend 
geval ook van vissen of on
gewervelde dieren 

eierschalen ESH g/kg onbewerkte eierschalen (geen 
complete eieren) 

extracten EXT kg l extracten, gewoonlijk van 
planten 

veren FEA kg/aantal 
vleugels 

aantal veren — indien de veren in 
voorwerpen (bv. prenten) 
zijn verwerkt, dient het aan
tal voorwerpen te worden ge
registreerd 

vezels FIB kg m vezels, bv. plantenvezels, 
maar met inbegrip van sna
ren voor tennisrackets 

vinnen FIN kg verse, ingevroren of ge
droogde vinnen en delen 
van vinnen (met inbegrip 
van zwemvliezen) 

visbroed FIG kg aantal jonge (een- of tweejarige) 
vissen voor de aquariumhan
del, voor kwekerijen of be
stemd om te worden uitgezet 

bloemen FLO kg bloemen 

bloempotten FPT aantal van plantendelen (bv. boom
varenvezels) vervaardigde 
bloempotten. (NB: Levende 
planten die als zogenaamde 
„mini-tuintjes” worden ver
kocht, moeten niet als 
„bloempotten” maar als „le
vende planten” worden ge
registreerd) 

kikkerbillen LEG kg kikkerbillen 

vruchten FRU kg vruchten 

poten FOO aantal poten, bv. van olifanten, 
neushoorns, nijlpaarden, 
leeuwen, krokodillen enz. 

bontproducten 
(groot) 

FPL aantal grote vervaardigde producten 
van bont — bv. bontdekens 
van beer of lynx of andere 
bontproducten met een aan
zienlijke omvang. 

▼M7
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Omschrijving 
Code van 

de handels
term 

Bij voor
keur te ge

bruiken 
eenheid 

Alterna
tieve een

heid 
Toelichting 

bontproducten 
(klein) 

FPS aantal kleine van bont vervaardigde 
producten, met inbegrip van 
handtassen, sleuteletuis, por
temonnees, kussens, versie
ring enz. 

gal GAL kg gal 

galblazen GAB aantal kg galblazen 

kledingstuk
ken 

GAR aantal kledingstukken, met inbegrip 
van handschoenen en hoeden 
maar niet van schoenen, met 
inbegrip van versieringen of 
decoraties op kledingstukken 

genitalia GEN kg aantal testikels en gedroogde penis
sen 

kieuwbogen GIL aantal kieuwbogen (bv. van haaien) 

onderstam
men 

GRS aantal onderstammen (zonder de 
ent) 

haar HAI kg g haar van alle diersoorten, bv. 
van olifanten, jaks, vicuña's, 
guanaco's 

haarproducten HAP aantal g producten gemaakt van haar 
(bv. armbanden van olifan
tenhaar) 

hoorns HOR aantal kg hoorns, met inbegrip van ge
weitakken 

sieraden JWL aantal g sieraden — met inbegrip van 
armbanden, halssnoeren en 
ander sieraden die zijn ge
maakt van andere producten 
dan ivoor (bv. hout, koraal 
enz.) 

sieraden — 
ivoor 

IJW aantal g van ivoor gemaakte sieraden 

lederproduc
ten (groot) 

LPL aantal grote van leder vervaardigde 
producten zoals aktetassen, 
meubels, valiezen, reiskoffers 

lederproduc
ten (klein) 

LPS aantal kleine van leder vervaardigde 
producten zoals gordels, bre
tels, fietszadels, houders voor 
chequeboekjes of betaalkaar
ten, handtassen, sleuteletuis, 
notitieboekjes, portemonnees, 
schoenen, tabaksbuiltjes, por
tefeuilles, horlogebandjes en 
versiering 

levende speci
mens 

LIV aantal kg levende dieren en planten 

bladeren LVS kg aantal bladeren 

▼M7
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Omschrijving 
Code van 

de handels
term 

Bij voor
keur te ge

bruiken 
eenheid 

Alterna
tieve een

heid 
Toelichting 

stammen LOG m 
3 alle soorten onbewerkt hout, 

al dan niet ontdaan van 
schors en/of bast, eventueel 
vierkant bezaagd, met name 
bestemd om tot planken, 
houtpulp of bladen fineer te 
worden verwerkt. NB: De 
omvang van partijen stam
men van bijzondere hout
soorten die per gewicht wor
den verhandeld (bv. lignum 
vitae, Guaiacum spp.) moet 
in kg worden geregistreerd 

vlees MEA kg vlees, met inbegrip van vis
vlees maar geen hele vissen 
(zie „lichamen”), zowel vers 
of onverwerkt vlees als ver
werkt vlees (bv. gerookt, 
rauw, gedroogd, bevroren of 
ingeblikt) 

geneesmidde
len 

MED kg/l geneesmiddelen 

muskus MUS g muskus 

olie OIL kg l olie, bv. van schildpadden, 
zeehonden of robben, walvis
sen, vissen, diverse planten 

parels PRL aantal parels (bv. voor Strombus gi
gas) 

pianotoetsen KEY aantal ivoren pianotoetsen (bv. voor 
één normale piano zouden 52 
ivoren pianotoetsen nodig 
zijn) 

stukken been BOP kg onbewerkte stukken been 

stukken hoorn HOP kg onbewerkte stukken hoorn, 
met inbegrip van snijafval 

stukken ivoor IVP kg onbewerkte stukken ivoor, 
met inbegrip van snijafval 

samenvoeg
sels van vel
len 

PLA m 
2 tot banen samengevoegde 

pelterijen, met inbegrip van 
vloerkleedjes indien deze 
van meerdere huiden zijn 
vervaardigd 

triplex- en 
multiplexhout 

PLY m 
2 m 

3 materiaal bestaande uit drie 
of meer platen van verlijmd 
hout die op elkaar zijn ge
perst en in het algemeen zo 
zijn aangebracht dat de ve
zels van de opeenvolgende 
lagen in een hoek ten op
zichte van elkaar liggen 

poeders POW kg poeders 

poppen PUP aantal vlinderpoppen 

wortels ROO aantal kg wortels, bollen, wortelstok
ken, stengel- of wortelknol
len 

NB: Voor de agarhout le
verende taxa Aquilaria spp. 
en Gyrinops spp. is de bij 
voorkeur te gebruiken een
heid „kilogram”. De alterna
tieve eenheid is „aantal”. 

▼M7
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Omschrijving 
Code van 

de handels
term 

Bij voor
keur te ge

bruiken 
eenheid 

Alterna
tieve een

heid 
Toelichting 

vloerkleden RUG aantal vloerkleden 

rostrums van 
zaagvissen 

ROS aantal kg rostrums van zaagvissen 

verzaagd hout SAW m 
3 hout dat gewoon in de leng

terichting is verzaagd of tot 
profielhout is verwerkt; 
meestal meer dan 6 mm dik. 
NB: De omvang van partijen 
verzaagd hout van bijzondere 
houtsoorten die per gewicht 
worden verhandeld (bv. lig
num vitae, Guaiacum spp.) 
moet in kg worden geregis
treerd 

schubben SCA kg schubben, bv. van schildpad
den, andere reptielen, vissen, 
schubdieren 

zaden SEE kg zaden 

schelpen SHE aantal kg ruwe of onbewerkte schelpen 
van weekdieren 

flanken SID aantal flankgedeelten van huiden 
(géén „Tinga frames” van 
krokodilachtigen — zie daar
voor onder „huiden”) 

skeletten SKE aantal in essentie complete skeletten 

huiden SKI aantal in essentie complete huiden, 
ongelooid of gelooid, met in
begrip van „Tinga frames” 
van krokodilachtigen, buiten
laag van het lichaam, met of 
zonder schubben 

huidstukken SKP kg huidstukken, met inbegrip 
van snijdsels, ongelooid of 
gelooid 

schedels SKU aantal schedels 

soep SOU kg l soep, bv. van schildpad 

specimen 
(wetenschap
pelijk) 

SPE kg/l/ml/ 
aantal 

wetenschappelijke speci
mens, met inbegrip van 
bloed en weefsels (bv. nie
ren, milten enz.), weefselpre
paraten, geconserveerde mu
seumspecimens enz. 

stengels STE aantal kg plantenstengels 

NB: Voor de agarhout le
verende taxa Aquilaria spp. 
en Gyrinops spp. is de bij 
voorkeur te gebruiken een
heid „kilogram”. De alterna
tieve eenheid is „aantal”. 

zwemblazen SWI kg hydrostatisch orgaan; met in
begrip van vislijm/steurlijm 

staarten TAI aantal kg staarten, bv. van kaaimannen 
(voor het leer) of vossen (als 
decoratie van kledingstuk
ken, kragen, boa's enz.), met 
inbegrip van staartvinnen van 
walvisachtigen. 

▼M7
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Omschrijving 
Code van 

de handels
term 

Bij voor
keur te ge

bruiken 
eenheid 

Alterna
tieve een

heid 
Toelichting 

tanden TEE aantal kg tanden, bv. van walvissen, 
leeuwen, nijlpaarden, kroko
dillen enz. 

hout TIM m 
3 kg onbewerkt hout in een andere 

vorm dan stammen of ver
zaagd hout 

trofeeën TRO aantal trofeeën — als één trofee 
gelden alle daartoe in aan
merking komende delen van 
één dier voor zover zij samen 
worden uitgevoerd: zo vor
men twee hoorns, de schedel, 
het nekvel, het rugvel, de 
staart en de vier poten (sa
men tien specimens) één tro
fee. Indien echter bijvoor
beeld de schedel en de 
hoorns de enige specimens 
van een dier zijn die worden 
uitgevoerd, dan worden deze 
delen als één trofee geregis
treerd. In de andere gevallen 
wordt ieder stuk afzonderlijk 
geregistreerd. Een compleet 
opgezet lichaam wordt gere
gistreerd onder „BOD”. Een 
huid alléén wordt onder 
„SKI” geregistreerd. De han
del in opgezette dieren, 
schoudertaxidermiehouders 
en opgezette delen van die
ren die samen met de bij
behorende delen van het
zelfde dier met dezelfde ver
gunning wordt uitgevoerd, 
moet worden aangegeven als 
„1 TRO” 

slurf TRU aantal kg olifantenslurf. NB: Een oli
fantenslurf die als onderdeel 
van een jachttrofee samen 
met andere trofeeproducten 
van hetzelfde dier met de
zelfde vergunning wordt uit
gevoerd, moet worden aange
geven als „TRO”. 

slag- of stoot
tanden 

TUS aantal kg in essentie complete slag- of 
stoottanden, al dan niet be
werkt, met inbegrip van oli
fant-, nijlpaard-, walrus- en 
narwalstoottanden maar niet 
van andere tanden 

fineerbladen 

— geschild 
fineer 

VEN m 
3 kg hout in dunne platen of bla

den van uniforme dikte (ge
woonlijk niet meer dan 
6 mm), meestal verkregen 
door schillen (geschild fi
neer) of snijden (gesneden fi
neer), bestemd voor de fabri
cage van triplex/multiplex, 
gefineerde meubels en dozen 
enz. 

— gesneden 
fineer 

VEN m 
2 kg 

was WAX kg Was 
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Omschrijving 
Code van 

de handels
term 

Bij voor
keur te ge

bruiken 
eenheid 

Alterna
tieve een

heid 
Toelichting 

houtproduct WPR aantal kg vervaardigde houtproducten 
met inbegrip van afgewerkte 
houtproducten zoals meubels 
en muziekinstrumenten. 

Lijst van meeteenheden 

Meeteenheid Code van de eenheid 

gram g 

kilogram kg 

liter l 

kubieke centimeter cm 
3 

milliliter ml 

meter m 

vierkante meter m 
2 

kubieke meter m 
3 

aantal specimens aantal 

NB: Indien er geen meeteenheid is aangegeven, wordt aangenomen dat het aantal 
(bv. het aantal levende dieren) als eenheid is gebruikt. 

▼M7
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BIJLAGE VIII 

Standaardnomenclatuurwerken die krachtens artikel 5, punt 4, moeten worden 
gevolgd bij het aangeven van de wetenschappelijke naam van de soorten op 
vergunningen en certificaten 

FAUNA 

Desbetreffende taxon Taxonomische referentie 

MAMMALIA 

alle taxa van MAMMA
LIA 
— met uitzondering 

van de erkenning 
van de volgende na
men voor de wilde 
vormen van be
paalde soorten, die 
de voorkeur krijgen 
boven de naam van 
de gedomesticeerde 
vorm: 
Bos gaurus, Bos mu
tus, Bubalus arnee, 
Equus africanus, 
Equus przewalskii 
en 

— met uitzondering 
van de hieronder on
der de verschillende 
Mammalia-ordes 
vermelde taxa 

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 
(red.) (2005): Mammal Species of 
the World. A Taxonomic and Geo
graphic Reference. Derde, Vol. 1-2, 
xxxv + 2142 blz. Baltimore (John 
Hopkins University Press). 

ARTIODAC
TYLA 

Camelidae Lama guanicoe Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 
(1993): Mammal Species of the 
World: a Taxonomic and Geogra
phic Reference. Tweede editie. 
xviii + 1207 blz., Washington 
(Smithsonian Institution Press). 

CETACEA Balaenopteri
dae 

Balaenoptera omurai Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. 
K. (2003): A newly discovered 
species of living baleen whales. 
— Nature, 426: 278-281. 

Delphinidae Orcaella heinsohni Beasly, I., Robertson, K. M. & Ar
nold, P. W. (2005): Description of 
a new dolphin, the Australian 
Snubfin Dolphin, Orcaella hein
sohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). 
– Marine Mammal Science, 21(3): 
365-400. 

Delphinidae Sotalia fluviatilis 
Sotalia guianensis 

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, 
J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, 
M. G., Beltrán-Pedreros, S., Mar
montel, M., Santos, M. C., Rossi- 
Santos, M. R. & Baker, C. S. 
(2007). Taxonomic status of the 
genus Sotalia: species level ranking 
for „tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and 
„costero” (Sotalia guianensis) dol
phins. — Marine Mammal Science, 
23: 358-386. 

Delphinidae Sousa plumbea 
Sousa sahulensis 

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. 
C. (2014): Taxonomic revision of 
the humpback dolphins (Sousa 
spp.), and description of a new spe
cies from Australia. — Marine 
Mammal Science, 30(4): 1494- 
1541. 
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Desbetreffende taxon Taxonomische referentie 

Delphinidae Tursiops australis Charlton-Robb, K., Gershwin, L.- 
A., Thompson, R., Austin, J., 
Owen, K. & McKechnie, S. 
(2011): A new dolphin species, 
the Burrunan Dolphin Tursiops 
australis sp. nov., endemic to sou
thern Australian coastal waters. — 
PLoS ONE, 6 (9): e24047. 

Iniidae Inia araguaiaensis Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Du
tra, N., Gravena, W., Martin, A. R. 
& Farias, I. P. (2014): A new spe
cies of river dolphin from Brazil 
or: How little do we know our bio
diversity. — PLoS ONE 83623: 1- 
12. 

Phocoenidae Neophocaena asiaeori
entalis 

Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. 
(2011): Revision of the taxonomy 
of finless porpoises (genus Neo
phocaena): The existence of two 
species. — Journal of Marine 
Animals and their Ecology, 4 (1): 
3-16. 

Physeteridae Physeter macrocephalus Rice, D. W., (1998): Marine 
Mammals of the World: Systema
tics and Distribution — Society of 
Marine Mammalogy Special Publi
cation Number 4, The Society for 
Marine Mammalogy, Lawrence, 
Kansas. 

Platanistidae Platanista gangetica Rice, D. W., (1998): Marine 
Mammals of the World: Systema
tics and Distribution — Society of 
Marine Mammalogy Special Publi
cation Number 4, The Society for 
Marine Mammalogy, Lawrence, 
Kansas. 

Ziphiidae Mesoplodon hotaula Dalebout, M. L., Scott Baker, C., 
Steel, D., Thompson, K., Robert
son, K. M., Chivers, S. J., Perrin, 
W. F., Goonatilake, M., Anderson, 
C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., 
Thompson, L., Jupiter, D. and Ya
mada, T. K. (2014): Resurrection 
of Mesoplodon hotaula Deraniy
agala 1963: A new species of be
aked whale in the tropical Indo-Pa
cific. — Marine Mammal Science, 
30 (3): 10811108. 

PRIMATES Atelidae Ateles geoffroyi Rylands, A. B., Groves, C. P., Mit
termeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & 
Hines, J. J. (2006): Taxonomy and 
distributions of Mesoamerican pri
mates. — In: A. Estrada, P. Garber, 
M. Pavelka and L. Luecke (eds), 
New Perspectives in the Study of 
Mesoamerican Primates: Distributi
on, Ecology, Behavior and Conser
vation, blz. 29-79. Springer, New 
York, VS. 

Aotidae Aotus jorgehernandezi Defler, T. R. & Bueno, M. L. 
(2007): Aotus diversity and the spe
cies problem. — Primate Conserva
tion, 22: 55-70. 
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Desbetreffende taxon Taxonomische referentie 

Cebidae Callithrix manicorensis Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): 
The taxonomic status of Mico mar
cai (Alperin 1993) and Mico mani
corensis (van Roosmalen et al. 
2000) (Cebidae, Callitrichinae) 
from Southwestern Brazilian Ama
zonia. — International Journal of 
Primatology, 35 (2): 529-546. 
(voor Mico marcai onder één noe
mer gebracht met Mico manicoren
sis, die in het kader van Cites moet 
worden behandeld als Callithrix 
manicorensis] 

Cebidae Cebus flavius Oliveira, M. M. de & Langguth, A. 
(2006): Rediscovery of Marcgrave's 
Capuchin Monkey and designation 
of a neotype for Simia flava Schre
ber, 1774 (Primates, Cebidae). — 
Boletim do Museu Nacional do 
Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 
523: 1-16. 

Cebidae Mico rondoni Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, 
M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): 
Rondon's Marmoset, Mico rondoni 
sp. n., from southwestern Brazilian 
Amazonia. — International Journal 
of Primatology, 31: 693-714. 

Cebidae Saguinus ursulus Gregorin, R. & de Vivo, M. 
(2013): Revalidation of Saguinus 
ursula Hoffmannsegg (Primates: 
Cebidae: Callitrichinae). — Zoot
axa, 3721 (2): 172-182. 

Cebidae Saimiri collinsi Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., 
Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. 
& Júnior, J. S. S. (2015): Morpho
logy and mitochondrial phylogene
tics reveal that the Amazon River 
separates two eastern squirrel mon
key species: Saimiri sciureus and 
S. collinsi. — Molecular Phyloge
netics and Evolution, 82: 426-435. 

Cercopitheci
dae 

Cercopithecus loma
miensis 

Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, 
C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., 
Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, 
A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. 
(2012): Lesula: A new species of 
Cercopithecus monkey endemic to 
the Democratic Republic of Congo 
and implications for conservation 
of Congo's Central Basin. — 
PLoS ONE, 7 (9): e44271. 

Cercopitheci
dae 

Macaca munzala Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, 
M. D. & Mishra, C. (2005): Ma
caca munzala: A new species from 
western Arunachal Pradesh, northe
astern India. — International Jour
nal of Primatology, 26(4): 977-989: 
doi: 10.1007/s10764-005-5333-3. 
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Cercopitheci
dae 

Rhinopithecus strykeri 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 Rhinopithe
cus Milne-Edwards, 1872 (Prima
tes, Colobinae), from Northern Ka
chin State, Northeastern Myanmar. 
— Amer. J. Primatology, 73: 96- 
107. 

Cercopitheci
dae 

Rungwecebus kipunji 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 molecu
lar phylogenetics. — Science, 
312: 1378-1381. 

Cercopitheci
dae 

Trachypithecus villosus Brandon- Jones, d., Eudey, A. A., 
Geissmann, t., Groves, C. p., Mel
nick, D. j., Morales J. C., Shekelle, 
M. & Steward, C.-B. (2004): Asian 
primate classification. — Inter
national Journal of Primatology, 
25: 97-163. 

Cercopitheci
dae 

Cheirogaleus lavasoen
sis 

Thiele, d., Razafimahatratra, E. & 
Hapke, A. (2013): Discrepant par
titioning of genetic diversity in 
mouse lemurs and dwarf lemurs 
— biological reality or taxonomic 
bias? — Molecular Phylogenetics 
and Evolution, 69: 593-609. 

Cercopitheci
dae 

Microcebus gerpi Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., 
Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., 
Andriaholinirina, N., Rakotondra
vony, R., Randrianarison, R. M. 
& Randrianambinina, B. (2012): 
First indications of a highland spe
cialist among mouse lemurs (Mi
crocebus spp.) and evidence for a 
new mouse lemur species from eas
tern Madagascar. — Primates, 53: 
157-170. 

Cercopitheci
dae 

Microcebus marohita 
Microcebus tanosi 

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. 
W., Yoder, A. D., Rakotondravony, 
D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two 
new species of mouse lemurs 
(Cheirogaleidae: Microcebus) from 
Eastern Madagascar. International 
Journal of Primatology, 34: 455- 
469. 

Hylobatidae Nomascus annamensis Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., 
Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & 
Roos, C. (2010): A new species 
of crested gibbon from the central 
Annamite mountain range. — Viet
namese Journal of Primatology, 4: 
1-12. 
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Lorisidae Nycticebus kayan Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & 
Ford, S.M. (2013): Taxonomy of 
the bornean slow loris, with new 
species Nycticebus kayan (Prima
tes, Lorisidae). — American Jour
nal of Primatology, 75: 46-56. 

Pitheciidae Cacajao melanocephalus 
Cacajao oukary 

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figu
eiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, 
A. A. (2014): Reconsidering the 
taxonomy of the Black-faced Uaca
ris, Cacajao melanocephalus group 
(Mammalia: Pitheciidae), from the 
northern Amazon Basin. — Zoot
axa, 3866 (3): 353-370. 

Pitheciidae Callicebus aureipalatii Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, 
A. & Felton, A. (2006): On a new 
species of titi monkey, genus Cal
licebus Thomas (Primates, Pithecii
dae), from western Bolivia with 
preliminary notes on distribution 
and abundance. — Primate Conser
vation, 20: 29-39. 

Pitheciidae Callicebus caquetensis Defler, T. R., Bueno, M. L. & Gar
cía, J. (2010): Callicebus caqueten
sis: a new and Critically Endange
red titi monkey from southern Ca
quetá, Colombia. — Primate Con
servation, 25: 1-9. 

Pitheciidae Callicebus vieira Gualda-Barros, J., Nascimento, F. 
O. & Amaral, M. K. (2012): A 
new species of Callicebus Thomas, 
1903 (Primates, Pitheciidae) from 
the states of Mato Grosso and Pará, 
Brazil. — Papéis Avulsos de Zool
ogia (São Paulo), 52: 261-279. 

Pitheciidae Callicebus miltoni Dalponte, J. C., Silva, F. E. & 
Silva Júnior, J. S. (2014): New spe
cies of titi monkey, genus Callice
bus Thomas, 1903 (Primates, Pithe
ciidae), from Southern Amazonia, 
Brazil. — Papéis Avulsos de Zool
ogia, São Paulo, 54: 457-472. 

Pitheciidae Pithecia cazuzai 
Pithecia chrysocephala 
Pithecia hirsuta 
Pithecia inusta 
Pithecia isabela 
Pithecia milleri 
Pithecia mittermeieri 
Pithecia napensis 
Pithecia pissinattii 
Pithecia rylandsi 
Pithecia vanzolinii 

Marsh, L.K. (2014): A taxonomic 
revision of the saki monkeys, Pi
thecia Desmarest, 1804. — Neotro
pical Primates, 21: 1-163. 

Tarsiidae Tarsius lariang Merker, S. & Groves, C.P. (2006): 
Tarsius lariang: A new primate 
species from Western Central Sula
wesi. — International Journal of 
Primatology, 27(2): 465-485. 
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Tarsiidae Tarsius tumpara 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. 

PROBOSCIDEA Elephantidae Loxodonta africana Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 
(1993): Mammal Species of the 
World: a Taxonomic and Geogra
phic Reference. Tweede editie. 
xviii + 1207 blz., Washington 
(Smithsonian Institution Press). 

SCANDENTIA Tupaiidae Tupaia everetti Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sar
gis, E. J. & Olson, L. E. (2011): 
Molecular phylogeny of treeshrews 
(Mammalia: Scandentia) and the ti
mescale of diversification in Sou
theast Asia. — Molecular Phyloge
netics and Evolution, 60 (3): 358- 
372. 

Tupaiidae Tupaia palawanensis Sargis, E. J., Campbell, K. K. & 
Olson, L. E.(2014): Taxonomic 
boundaries and craniometric varia
tion in the treeshrews (Scandentia, 
Tupaiidae) from the Palawan faunal 
region. — Journal of Mammalian 
Evolution, 21 (1): 111-123. 

AVES 

APODIFOR
MES 

namen van de vogelor
des en -families 

Morony, J. J., Bock, W. J. & Far
rand, J., Jr. (1975): Reference List 
of the Birds of the World. Ameri
can Museum of Natural History. 
207 blz. 

alle vogelsoorten met 
uitzondering van de 
hierna genoemde taxa 

Dickinson, E.C. (red.) (2003): The 
Howard and Moore Complete 
Checklist of the Birds of the 
World. Herziene en uitgebreide 
derde editie. 1039 blz. Londen 
(Christopher Helm). 
in combinatie met 
Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 
4 (02.06.2005) to Howard & 
Moore Edition 3 (2003). http:// 
www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/ 
contents/i000764/corrigen
da%204_final.pdf (beschikbaar op 
de website van Cites) 

Trochilidae Chlorostilbon lucidus Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. 
(2006): Mandatory changes to the 
scientific names of three Neotropi
cal birds. — Bull. Brit. Orn. Club, 
126: 242-244. 

Trochilidae Eriocnemis isabellae Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., 
Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, 
A.-A. (2007): A new species of 
Eriocnemis (Trochilidae) from 
southwest Colombia. — Ornitolo
gia Neotropical, 18:161-170. 
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Trochilidae Phaethornis aethopyga Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Sil
veira, L. F. (2009): Hybrid, subspe
cies or species? The validity and 
taxonomic status of Phaethornis 
longuemareus aethopyga Zimmer, 
1950 (Trochilidae). — Auk, 126: 
604-612. 

FALCONIFOR
MES 

Accipitridae Aquila hastata Parry, S. J., Clark, W. S. & Pra
kash, V. (2002): On the taxonomic 
status of the Indian Spotted Eagle 
Aquila hastata. — Ibis, 144: 665- 
675. 

Accipitridae Buteo socotraensis Porter, R. F. & Kirwan, G. M. 
(2010): Studies of Socotran birds 
VI. The taxonomic status of the 
Socotra Buzzard. — Bulletin of 
the British Ornithologists” Club, 
130 (2): 116-131. 

Falconidae Micrastur mintoni Whittaker, A. (2002): A new spe
cies of forest-falcon (Falconidae: 
Micrastur) from southeastern Ama
zonia and the Atlantic rainforests of 
Brazil. — Wilson Bulletin, 114: 
421-445. 

PASSERIFOR
MES 

Muscicapidae Garrulax taewanus Collar, N. J. (2006): A partial revi
sion of the Asian babblers (Timali
idae). — Forktail, 22: 85-112. 

PSITTACIFOR
MES 

Cacatuidae Cacatua goffiniana Roselaar, C. S. & Michels, J. P. 
(2004): Nomenclatural chaos un
tangled, resulting in the naming of 
the formally undescribed Cacatua 
species from the Tanimbar Islands, 
Indonesia (Psittaciformes: Cacatui
dae). – Zoologische Verhandelin
gen, 350: 183-196. 

Loriidae Trichoglossus haemato
dus 

Collar, N. J. (1997) Family Psitta
cidae (Parrots). In del Hoyo, J., El
liot, A. and Sargatal, J. (red.), 
Handbook of the Birds of the 
World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 
280-477. Barcelona (Lynx Edici
ons). 

Psittacidae Aratinga maculata Nemesio, A. & Rasmussen, C. 
(2009): The rediscovery of Buf
fon's „Guarouba” or „Perriche jau
ne”: two senior synonyms of Ara
tinga pintoi Silveira, Lima & Hö
fling, 2005 (Aves: Psittaciformes). 
— Zootaxa, 2013: 1-16. 

Psittacidae Forpus modestus Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. 
(2006): Mandatory changes to the 
scientific names of three Neotropi
cal birds. — Bull. Brit. Orn. Club, 
126: 242-244. 

Psittacidae Pionopsitta aurantiocep
hala 

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & 
Höfling, E. (2002): Description of 
a new species of Pionopsitta 
(Aves: Psittacidae) endemic to Bra
zil. — Auk, 119: 815-819. 
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Psittacidae Poicephalus robustus 
Poicephalus fuscicollis 

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Per
rin, M.R. & Willows-Munro, S. 
(2015): Molecular Systematics of 
the Cape Parrot (Poicephalus ro
bustus). Implications for Taxonomy 
and Conservation. — PLoS ONE, 
10(8):e0133376. doi: 10.1371/jour
nal.pone.0133376. 

Psittacidae Psittacula intermedia Collar, N. J. (1997) Family Psitta
cidae (Parrots). In del Hoyo, J., El
liot, A. and Sargatal, J. (red.), 
Handbook of the Birds of the 
World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 
280-477. Barcelona (Lynx Edici
ons). 

Psittacidae Pyrrhura griseipectus Olmos, F., Silva, W. A. G. & Al
bano, C. (2005: Grey-breasted Co
nure Pyrrhura griseipectus, an 
overlooked endangered species. — 
Cotinga, 24: 77-83. 

Psittacidae Pyrrhura parvifrons Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu 
einigen Pyrrhura-Formen mit der 
Beschreibung einer neuen Art und 
zweier neuer Unterarten. — Papa
geien, 8: 278-286. 

STRIGIFOR
MES 

Strigidae Glaucidium mooreorum Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & 
Gonzaga, P. (2002): Discovered on 
the brink of extinction: a new spe
cies of pygmy owl (Strigidae: 
Glaucidium) from Atlantic forest 
of northeastern Brazil. — Araraju
ba, 10(2): 123-130. 

Strigidae Ninox burhani Indrawan, M. & Somadikarta, S. 
(2004): A new hawk-owl from the 
Togian Islands, Gulf of Tomini, 
central Sulawesi, Indonesia. — 
Bulletin of the British Ornitholo
gists” Club, 124: 160-171. 

Strigidae Otus thilohoffmanni Warakagoda, D. H. & Rasmussen, 
P. C. (2004): A new species of 
scops-owl from Sri Lanka. — Bul
letin of the British Ornithologists” 
Club, 124(2): 85-105. 

REPTILIA 

CROCODYLIA 
& RHYNCHO
CEPHALIA 

Crocodylia & Rhyncho
cephalia met uitzon
dering van de hierna ge
noemde taxa 

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) 
(reprint): Schildkröte, Krokodile, 
Brückenechsen. xvii + 506 blz. Jena 
(Gustav Fischer Verlag). 

Crocodylidae Crocodylus johnstoni Tucker, A. D. (2010): The correct 
name to be applied to the Austra
lian freshwater crocodile, Crocody
lus johnstoni [Krefft, 1873]. — 
Australian Zoologist, 35(2): 432- 
434. 

Sphenodonti
dae 

Sphenodon spp. Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, 
D. m., Allendorf, F. W. & Daug
herty, C. H. (2010): Genetic diver
sity and taxonomy: a reassessment 
of species designation in tuatara 
(Sphenodon: Reptilia). — Conser
vation Genetics, 11 (93): 1063- 
1081. 
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SAURIA voor de afbakening van 
de families binnen het 
taxon Sauria 

Pough, F. H., Andrews, R. M., 
Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitz
ky, A. H. & Wells, K. D. (1998): 
Herpetology. Upper Saddle River/ 
New Jersey (Prentice Hall). 

Agamidae Saara spp. 
Uromastyx spp. 

Wilms, T. M., Böhme, W., Wag
ner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, 
A. (2009): On the phylogeny and 
taxonomy of the genus Uromastyx 
Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: 
Agamidae: Uromastycinae) — re
surrection of the genus Saara Gray, 
1845. — Bonner zool. Beiträge, 
56(1-2): 55-99. 

Chamaeleoni
dae 

Chamaleonidae spp. Glaw, F. (2015): Taxonomic 
checklist of chamaeleons (Squama
ta: Chamaeleonidae). – Vertebrate 
Zoology, 65(2): 167-246. 
(http://www.senckenberg.de/files/ 
content/forschung/publikationen/ 
vertebratezoology/vz65-2/01_ver
tebrate_zoology_65-2_glaw_167- 
246.pdf) 

Cordylidae Cordylidae spp., met uit
zondering van het hierna 
genoemde taxon 

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jack
man, T. R., Branch, W. R. & P. le 
F. N. (2011): Between a rock and a 
hard polytomy: rapid radiation in 
the rupicolous girdled lizards 
(Squamata: Cordylidae). — Mole
cular Phylogenetics and Evolution, 
58(1): 53-70. 

Cordylidae Cordylus marunguensis Greenbaum, E., Stanley, E. L., Ku
samba, C., Moninga, W. M., Gold
berg, S. R. & Cha (2012): A new 
species of Cordylus (Squamata: 
Cordylidae) from the Marungu Pla
teau of south-eastern Democratic 
Republic of the Congo. — African 
Journal of Herpetology, 61 (1): 14- 
39. 

Gekkonidae Dactylonemis spp. 
Hoplodactylus spp. 
Mokopirirakau spp. 

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jack
man, T. R., Hitchmough, R. A. & 
Daugherty, C. H. (2011): New Zea
land geckos (Diplodactylidae): 
Cryptic diversity in a post-Gond
wanan lineage with trans-Tasman 
affinities. — Molecular Phylogene
tics and Evolution, 59 (1): 1-22. 

Gekkonidae Nactus serpensinsula Kluge, A.G. (1983): Cladistic rela
tionships among gekkonid lizards. 
— Copeia, 1983 (nr. 2): 465-475. 

Gekkonidae Naultinus spp. Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jack
man, T. R., Hitchmough, R. A. & 
Daugherty, C. H. (2011): New Zea
land geckos (Diplodactylidae): 
Cryptic diversity in a post-Gond
wanan lineage with trans-Tasman 
affinities. — Molecular Phylogene
tics and Evolution, 59 (1): 1-22. 
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Gekkonidae Phelsuma spp. 
Rhoptropella spp. 

Glaw, F. & Rösler, H. (2015): 
Taxonomic checklist of the day 
geckos of the genera Phelsuma 
Gray, 1825 and Rhoptropella He
witt, 1937 (Squamata: Gekkoni
dae). — Vertebrate Zoology, 65(2): 
167-246) 
(http://www.senckenberg.de/files/ 
content/forschung/publikationen/ 
vertebratezoology/vz65-2/02_ver
tebrate_zoology_65-2_glaw-roe
sler_247-283.pdf) 

Gekkonidae Toropuku spp. 
Tukutuku spp. 
Woodworthia spp. 

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jack
man, T. R., Hitchmough, R. A. & 
Daugherty, C. H. (2011): New Zea
land geckos (Diplodactylidae): 
Cryptic diversity in a post-Gond
wanan lineage with trans-Tasman 
affinities. — Molecular Phylogene
tics and Evolution, 59 (1): 1-22. 

Gekkonidae Uroplatus spp., met uit
zondering van de hierna 
genoemde taxa 

Raxworthy, C.J. (2003): Introduc
tion to the reptiles. — In: Good
man, S.M. & Bernstead, J.P. (red.), 
The natural history of Madagascar: 
934-949. Chicago. 

Gekkonidae Uroplatus finiavana Ratsoavina, F.M., Louis jr., E.E., 
Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., 
Glaw, F. & Vences, M. (2011): A 
new leaf tailed gecko species from 
northern Madagascar with a preli
minary assessment of molecular 
and morphological variability in 
the Uroplatus ebenaui group. — 
Zootaxa, 3022: 39-57. 

Gekkonidae Uroplatus giganteus Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. 
F., Sound, P. en Böhme, W. 
(2006): Genetic and morphological 
variation of the leaf-tailed gecko 
Uroplatus fimbriatus from Madag
ascar, with description of a new 
giant species. — Salamandra, 42: 
129-144. 

Gekkonidae Uroplatus pietschmanni Böhle, A. & Schönecker, P. 
(2003): Eine neue Art der Gattung 
Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- 
Madagaskar (Reptilia: Squamata: 
Gekkonidae). — Salamandra, 
39(3/4): 129-138. 

Gekkonidae Uroplatus sameiti Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., 
Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, 
A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, 
C.M. (2008): Continental specia
tion in the tropics: contrasting bio
geographic patterns of divergence 
in the Uroplatus leaf-tailed gecko 
radiation of Madagascar. — Jour
nal of Zoology, 275: 423-440. 
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Iguanidae Iguanidae spp., met uit
zondering van de hierna 
genoemde taxa 

Hollingsworth, B. D. (2004): The 
Evolution of Iguanas: An Overview 
of Relationships and a Checklist of 
Species. blz. 19-44. In: Alberts, A. 
C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & 
Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Bio
logy and Conservation. Berkeley 
(University of California Press). 

Iguanidae Brachylophus bulabula Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fis
her, R. N. & Harlow, P. S. (2008): 
Molecular and morphological ana
lysis of the critically endangered 
Fijian iguanas reveals cryptic diver
sity and a complex biogeographic 
history. — Phil. Trans. R. Soc. B, 
363(1508): 3413-3426. 

Iguanidae Conolophus marthae Gentile, G. & Snell, H. (2009): Co
nolophus marthae sp. nov. (Squa
mata, Iguanidae), a new species of 
land iguana from the Galápagos ar
chipelago. — Zootaxa, 2201: 1-10. 

Iguanidae Cyclura lewisi Burton, F. J. (2004): Revision to 
Species Cvclura nubila lewisi, the 
Grand Cayman Blue Iguana - Ca
ribbean Journal of Science, 40(2): 
198-203. 

Iguanidae Phrynosoma blainvillii 
Phrynosoma cerroense 
Phrynosoma wigginsi 

Montanucci, R.R. (2004): Geogra
phic variation in Phrynosoma coro
natum (Lacertilia, Phrynosomati
dae): further evidence for a penin
sular archipelago. — Herpetologi
ca, 60: 117. 

Teiidae Teiidae spp. Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & 
Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review 
of teiid morphology with a revised 
taxonomy and phylogeny of the 
Teiidae (Lepidosauria: Squamata). 
— Zootaxa, 3459: 1-156. 

Varanidae Varanidae spp. 
met uitzondering van de 
hierna genoemde taxa 

Böhme, W. (2003): Checklist of 
the living monitor lizards of the 
world (family Varanidae) — Zool
ogische Verhandelingen. Leiden, 
341: 1-43. 
in combinatie met 
Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. 
(2010): Updated Checklist of the 
living monitor lizards of the world 
(Squamata: Varanidae). — Bonn 
zool. Bull., 57(2): 127-136. 

Varanidae Varanus bangonorum 
Varanus dalubhasa 

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, 
C. D. & Brown, R. M. (2014): In
tegrative taxonomy and phylogeny- 
based species delimitation of Phi
lippine water monitor lizards (Va
ranus salvator complex) with de
scriptions of two new cryptic spe
cies. — Zootaxa, 3881 (3): 201- 
227. 
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Varanidae Varanus hamersleyensis Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, 
A. J. & O'Connell, M. (2014): Mo
lecular and morphological assess
ment of Varanus pilbarensis (Squa
mata: Varanidae), with a descrip
tion of a new species from the sou
thern Pilbara, Western Australia. — 
Zootaxa, 3768 (2): 139-158. 

Varanidae Varanus nesterovi Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. 
D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): 
A new species of desert monitor 
lizard (Varanidae: Varanus: Psam
mosaurus) from the western Zagros 
region (Iraq, Iran). — Russian 
Journal of Herpetology, 22 
(1): 41-52. 

Varanidae Varanus samarensis Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, 
W. (2010): Unravelling the unde
restimated diversity of Philippine 
water monitor lizards (Squamata: 
Varanus salvator complex), with 
the description of two new species 
and a new subspecies. — Zootaxa, 
2446: 1-54. 

Varanidae Varanus sparnus Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. 
& Donnellan, S. C. (2014): A new 
diminutive species of Varanus 
from the Dampier Peninsula, wes
tern Kimberley region, Western 
Australia. — Records of the Wes
tern Australian Museum, 29: 128- 
140. 

SERPENTES Loxocemidae spp. 
Pythonidae spp. 
Boidae spp. 
Bolyeriidae spp. 
Tropidophiidae spp. 
Viperidae spp. 
met uitzondering van het 
behoud van de genera 
Acrantophis, Sanzinia, 
Calabaria, Lichanura, en 
de erkenning van Epi
crates maurus als gel
dige soort en met uitzon
dering van de hierna ge
noemde soorten 

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. 
& Touré, T. A. (1999): Snake Spe
cies of the World. A Taxonomic 
and Geographic Reference. Volume 
1, Washington, DC. (The Herpeto
logists” League). 

Boidae Candoia paulsoni 
Candoia superciliosa 

Smith, H. M., Chiszar, d., Tepede
len, K. & van Breukelen, F. 
(2001): A revision of the bevelno
sed boas (Candoia carinata com
plex) (Reptilia: Serpentes). — Ha
madryad, 26(2): 283-315. 

Boidae Corallus batesii Henderson, R. W., Passos, P. & 
Feitosa, D. (2009); Geographic va
riation in the Emerald Treeboa, Co
rallus caninus (Squamata: Boidae). 
— Copeia, 2009 (3): 572-582. 

Boidae Epicrates crassus 
Epicrates assisi 
Epicrates alvarezi 

Passos, P. & Fernandes, R. (2008): 
Revision of the Epicrates cenchria 
complex (Serpentes: Boidae). — 
Herpetol. Monographs, 22: 1-30. 
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Boidae Eryx borrii Lanza, B. & Nistri, A. (2005): So
mali Boidae (genus Eryx Daudin 
1803) and Pythonidae (genus 
Python Daudin 1803) (Reptilia Ser
pentes). — Tropical Zoology, 
18(1): 67-136. 

Boidae Eunectes beniensis Dirksen, L. (2002): Anakondas. 
NTV Wissenschaft. 

Colubridae Xenochrophis piscator 
Xenochrophis schnurren
bergeri 
Xenochrophis tytleri 

Vogel, G. & David, P. (2012): A 
revision of the species group of Xe
nochrophis piscator (Schneider, 
1799) (Squamata: Natricidae). — 
Zootaxa, 3473: 1-60. 

Elapidae Micrurus ruatanus McCranie, J. R. (2015): A checklist 
of the amphibians and reptiles of 
Honduras, with additions, com
ments on taxonomy, some recent 
taxonomic decisions, and areas of 
further studies needed. — Zootaxa, 
3931 (3): 352-386. 

Elapidae Naja atra 
Naja kaouthia 

Wüster, W. (1996): Taxonomic 
change and toxinology: systematic 
revisions of the Asiatic cobras 
(Naja naja species complex) — 
Toxicon, 34: 339-406. 

Elapidae Naja mandalayensis Slowinski, J. B. & Wüster, W. 
(2000.): A new cobra (Elapidae: 
Naia) from Myanmar (Burma) - 
Herpetologica, 56: 257-270. 

Elapidae Naja oxiana 
Naja philippinensis 
Naja sagittifera 
Naja samarensis 
Naja siamensis 
Naja sputatrix 
Naja sumatrana 

Wüster, W. (1996): Taxonomic 
change and toxinology: systematic 
revisions of the Asiatic cobras 
(Naja naja species complex) — 
Toxicon, 34: 339-406. 

Pythonidae Leiopython bennettorum 
Leiopython biakensis 
Leiopython fredparkeri 
Leiopython huonensis 
Leiopython hoserae 

Schleip, W. D. (2008): Revision of 
the genus Leiopython Hubrecht 
1879 (Serpentes: Pythonidae) with 
the redescription of taxa recently 
described by Hoser (2000) and the 
description of new species. — 
Journal of Herpetology, 42(4): 
645-667. 

Pythonidae Morelia clastolepis 
Morelia kinghorni 
Morelia nauta 
Morelia tracyae 

Harvey, M. B., Barker, D. B., Am
merman, L. K. & Chippindale, P. 
T. (2000): Systematics of pythons 
of the Morelia amethistina com
plex (Serpentes: Boidae) with the 
description of three new species 
— Herpetological Monographs, l4: 
139-185. 

Pythonidae Python bivittatus Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böh
me, W. (2009): Zur Taxonomie des 
Dunklen Tigerpythons, Python mo
lurus bivittatus KUHL, 1820, spe
ziell der Population von Sulawesi. 
— Sauria, 31: 5-16. 
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Pythonidae Python breitensteini 
Python brongersmai 

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shi
ne, R. 2001. Heavily exploited but 
poorly known: systematics and bio
geography of commercially harves
ted pythons (Python curtus group) 
in Southeast Asia — Biological 
Journal of the Linnean Society, 
73: 113-129. 

Pythonidae Python kyaiktiyo Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, 
J. F. (2011): Pythons in Burma: 
Short-tailed python (Reptilia: Squa
mata). — Proc. biol. Soc. Washing
ton, 124(2): 112-136. 

Pythonidae Python natalensis Broadley, D. G. (1999): The sou
thern African python, Python nata
lensis A. Smith 1840, is a valid 
species. — African Herp News, 
29: 31-32. 

Tropidophii
dae 

Tropidophis spp. 
met uitzondering van de 
hierna genoemde taxa 

Hedges, S.B. (2002): Morphologi
cal variation and the definition of 
species in the snake genus Tropid
ophis (Serpentes, Tropidophiidae). 
— Bulletin of the Natural History 
Museum, London (Zoology), 68 
(2): 83-90. 

Tropidophii
dae 

Tropidophis celiae Hedges, B. S., Estrada, A. R. & 
Diaz, L. M. (1999): New snake 
(Tropidophis) from western Cuba 
- Copeia, 1999(2): 376-381. 

Tropidophii
dae 

Tropidophis grapiuna Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., 
Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & 
Rodrigues, M. T. (2012): Taxo
nomy of the South American dwarf 
boas of the genus Tropidophis Bi
bron, 1840, with the description of 
two new species from the Atlantic 
forest (Serpentes: Tropidophiidae). 
— Herpetological Monographs, 26 
(1): 80-121. 

Tropidophii
dae 

Tropidophis hendersoni Hedges, B. S. & Garrido, O. 
(2002): A new snake of the genus 
Tropidophis (Tropidophiidae) from 
Eastern Cuba - Journal of Herpeto
logy, 36:157-161. 

Tropidophii
dae 

Tropidophis morenoi Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, 
L. M. (2001): A new banded snake 
of the genus Tropidophis (Tropid
ophiidae) from north-central Cuba - 
Journal of Herpetology,35: 615- 
617. 

Tropidophii
dae 

Tropidophis preciosus Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., 
Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & 
Rodrigues, M. T. (2012): Taxo
nomy of the South American dwarf 
boas of the genus Tropidophis Bi
bron, 1840, with the description of 
two new species from the Atlantic 
forest (Serpentes: Tropidophiidae). 
— Herpetological Monographs, 26 
(1): 80-121. 
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Tropidophii
dae 

Tropidophis spiritus Hedges, B. S. & Garrido, O. 
(1999): A new snake of the genus 
Tropidophis (Tropidophiidae) from 
central Cuba - Journal of Herpeto
logy, 33: 436-441. 

Tropidophii
dae 

Tropidophis xanthogas
ter 

Domínguez, M., Moreno, L. V. & 
Hedges, S. B. (2006): A new snake 
of the genus Tropidophis (Tropid
ophiidae) from the Guanahacabibes 
Peninsula of Western Cuba. — 
Amphibia-Reptilia, 27(3): 427-432. 

TESTUDINES Testudines (namen van 
de ordes) 

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) 
(reprint): Schildkröte, Krokodile, 
Brückenechsen. xvii + 506 blz. Jena 
(Gustav Fischer Verlag). 

namen van soorten en 
families met uitzon
dering van het behoud 
van de volgende namen: 
Mauremys iversoni, 
Mauremys pritchardi, 
Ocadia glyphistoma, 
Ocadia philippeni en Sa
calia pseudocellata en 
met uitzondering van de 
hieronder genoemde taxa 

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): 
Checklist of Chelonians of the 
World. — Vertebrate Zoology, 
57(2): 149-368. Dresden. ISSN 
1864-5755 [zonder het aanhangsel 
ervan] 

Emydidae Graptemys pearlensis Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, 
B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. 
(2010): Genetic and morphological 
variation between populations of 
the Pascagoula Map Turtle (Grap
temys gibbonsi) in the Pearl and 
Pascagoula Rivers with description 
of a new species. — Chelonian 
Conservation and Biology, 9(1): 
98-113. 

Geoemydidae Batagur affinis Praschag, P., Sommer, R. S., 
McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, 
U. (2008): Naming one of the 
world's rarest chelonians, the sou
thern Batagur. — Zootaxa, 1758: 
61-68. 

Geoemydidae Batagur borneoensis, 
Batagur dhongoka, 
Batagur kachuga, 
Batagur trivittata 

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & 
Fritz, U. (2007): Phylogeny and 
taxonomy of endangered South 
and South-east Asian freshwater 
turtles elucidates by mtDNA se
quence variation (Testudines: Ge
oemydidae: Batagur, Callagur, 
Hardella, Kachuga, Pangshura). 
— Zoologica Scripta, 36: 429-442. 

Geoemydidae Cuora bourreti 
Cuora picturata 

Spinks, P.Q., Thomson, R.C., 
Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & 
Shaffer, H.B. (2012): Species 
boundaries and phylogenetic relati
onships in the critically endangered 
Asian box turtle genus Cuora. — 
Molecular Phylogenetics and Evo
lution, 63: 656-667. doi:10.1016/ 
j.ympev.2012.02.014. 
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Geoemydidae Cyclemys enigmatica, 
Cyclemys fusca 
Cyclemys gemeli 
Cyclemys oldhamii 

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., 
Sommer, R. s., Wink, M. & 
Hundsdörfer, A. K. (2008): Diver
sity of the Southeast Asian leaf tur
tle genus Cyclemys: how many lea
ves on its tree of life? — Zoologica 
Scripta, 37: 367-390. 

Geoemydidae Mauremys reevesii Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, 
G. & U. Fritz (2004): The freshwa
ter turtle genus Mauremys (Testudi
nes, Geoemydidae) — a textbook 
example of an east-west disjunction 
or a taxonomic misconcept? — 
Zoologica Scripta, 33: 213-221. 

Testudinidae Centrochelys sulcata Turtle Taxonomy Working Group 
[van Dijk, P. P., Iverson, J. B., 
Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. 
& Bour, R.] (2014): Turtles of the 
world, zevende editie: Annotated 
checklist of taxonomy, synonymy, 
distribution with maps, and conser
vation status. 000. v7. — Chelo
nian Research Monographs, 5 doi: 
10.3854/crm.5.000.check
list.v7.2014. 

Testudinidae Chelonoidis carbonarius 
Chelonoidis denticulatus 
Chelonoidis niger 

Olson, S.L. & David, N. (2014): 
The gender of the tortoise genus 
Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Tes
tudines: Testudinidae). — Proceed
ings of the Biological Society of 
Washington, 126(4): 393-394. 

Testudinidae Gopherus morafkai Murphy, R. W., Berry, K. H., Ed
wards, T., Levitón, A. E., Lathrop, 
A. & Riedle, J. D. (2011): The da
zed and confused identity of Agas
siz's land tortoise, Gopherus agas
sizii (Testudines, Testudinidae) 
with the description of a new spe
cies, and its consequences for con
servation. — Zookeys, 113: 39-71. 

Testudinidae Homopus solus Branch, W. R. (2007): A new spe
cies of tortoise of the genus Homo
pus (Chelonia: Testudinidae) from 
southern Namibia. — African Jour
nal of Herpetology, 56(1): 1-21. 

Testudinidae Kinixys nogueyi 
Kinixys zombensis 

Kindler, C., Branch, W. R., Hof
meyr, M. D., Maran, J., Široký, 
P., Vences, M., Harvey, J., Haus
waldt, J. S., Schleicher, A., Stuc
kas, H. & Fritz, U. (2012): Mole
cular phylogeny of African hinge- 
back tortoises (Kinixys): implicati
ons for phylogeography and taxo
nomy (Testudines: Testudinidae). 
— Journal of Zoological Systema
tics and Evolutionary Research, 50: 
192-201. 
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Trionychidae Lissemys ceylonensis Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, 
M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): 
Mitochondrial DNA sequences sug
gest a revised taxonomy of Asian 
flapshell turtles (Lissemys Smith, 
1931) and the validity of previou
sly unrecognized taxa (Testudines: 
Trionychidae). — Vertebrate Zool
ogy, 61(1): 147-160. 

Trionychidae Nilssonia gangeticus 
Nilssonia hurum 
Nilssonia nigricans 

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., 
Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. 
(2007): Genetic evidence for wild
living Aspideretes nigricans and a 
molecular phylogeny of South 
Asian softshell turtles (Reptilia: 
Trionychidae: Aspideretes, Nils
sonia). — Zoologica Scripta, 
36:301-310. 

AMPHIBIA 

Amphibia spp. Taxonomische checklist van de 
amfibieën die zijn opgenomen in 
de Cites-aanhangsels en in de bij
lagen bij Verordening (EG) 338/97. 
Gegevens over soorten afkomstig 
uit Frost, D. R. (red.) (2015), Am
phibian Species of the World: a 
taxonomic and geographic referen
ce, an online reference (http://re
search.amnh.org/herpetology/am
phibia/index.html), versie 6.0 vanaf 
mei 2015, met aanvullende opmer
kingen door de nomenclatuurdes
kundige van het Comité dieren 
van Cites. 

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI EN DIPNEUSTI 

Alle vissoorten, met uit
zondering van het genus 
Hippocampus 

Taxonomische checklist van de vis
soorten die zijn opgenomen in de 
Cites-aanhangsels en in de bijlagen 
bij Verordening (EG) 338/97 (Elas
mobranchii, Actinopteri, Coela
canthi en Dipneusti, met uitzon
dering van het genus Hippocam
pus). Gegevens afkomstig uit Esch
meyer, W.N. & Fricke, R. (red.): 
Catalog of Fishes, an online refe
rence (http://researcharchive.calaca
demy.org/research/Ichthyology/ca
talog/fishcatmain.asp), bijgewerkte 
versie van 3 februari 2015. 

SYNGNATHI
FORMES 

Syngnathidae Hippocampus spp. Horne, M. L. (2001): A new sea
horse species (Syngnathidae: Hip
pocampus) from the Great Barrier 
Reef - Records of the Australian 
Museum, 53: 243-246. 
Kuiter, R. H. (2001): Revision of 
the Australian seahorses of the ge
nus Hippocampus (Syngnathifor
mes: Syngnathidae) with a descrip
tion of nine new species - Records 
of the Australian Museum, 53: 
293-340. 
Kuiter, R. H. (2003): A new 
pygmy seahorse (Pisces: Syngna
thidae: Hippocampus) from Lord 
Howe Island - Records of the Aus
tralian Museum, 55: 113-116. 
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Lourie, S. A. & Randall, J. E. 
(2003): A new pygmy seahorse, 
Hippocampus denise (Teleostei: 
Syngnathidae), from the Indo-Paci
fic — Zoological Studies, 42: 284- 
291. 
Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & 
Hall, H. J. (1999): Seahorses. An 
identification guide to the world's 
species and their conservation. Pro
ject Seahorse (ISBN 0 9534693 0 
1) (de tweede editie is beschikbaar 
op cd-rom). 

Syngnathidae Hippocampus dahli Kuiter, R. H. (2001): Revision of 
the Australian seahorses of the ge
nus Hippocampus (Syngnathifor
mes: Syngnathidae) with a descrip
tion of nine new species - Records 
of the Australian Museum, 53: 
293-340. 

Syngnathidae Hippocampus debelius Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. 
(2009): Two new pygmy seahorses 
(Teleostei: Syngnathidae: Hippo
campus) from the Indo-West Paci
fic. — Aqua, Int. J. of Ichthyology, 
15(1): 37-44. 

Syngnathidae Hippocampus paradoxus Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): 
A new seahorse (Teleostei: Syng
nathidae: Hippocampus) from 
south-western Australia. — Zoot
axa, 2613: 61-68. 

Syngnathidae Hippocampus patagoni
cus 

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, 
D. C. (2004): Hippocampus pata
gonicus sp. nov., new seahorse 
from Argentina (Pisces, Syngnathi
formes). – Revista del Museo Ar
gentino de Ciencias Naturales, 
6(2): 339-349. 

Syngnathidae Hippocampus planifrons Kuiter, R. H. (2001): Revision of 
the Australian seahorses of the ge
nus Hippocampus (Syngnathifor
mes: Syngnathidae) with a descrip
tion of nine new species - Records 
of the Australian Museum, 53: 
293-340. 

Syngnathidae Hippocampus pontohi Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. 
(2008): Three new pygmy seahorse 
species from Indonesia (Teleostei: 
Syngnathidae: Hippocampus). — 
Zootaxa, 1963: 54-68. 

Syngnathidae Hippocampus satomiae 
Hippocampus severnsi 

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. 
(2008): Three new pygmy seahorse 
species from Indonesia (Teleostei: 
Syngnathidae: Hippocampus). — 
Zootaxa, 1963: 54-68. 

Syngnathidae Hippocampus tyro Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): 
Hippocampus tyro, a new seahorse 
(Gasterosteiformes: Syngnathidae) 
from the Seychelles. — Smithiana 
Bulletin, 10: 19-21. 

Syngnathidae Hippocampus waleanus Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. 
(2009): Two new pygmy seahorses 
(Teleostei: Syngnathidae: Hippo
campus) from the Indo-West Paci
fic. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 
15(1): 37-44. 
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ARACHNIDA 

ARANEAE Theraphosidae Aphonopelma albiceps 
Aphonopelma pallidum 
Brachypelma spp., 
met uitzondering van de 
hierna genoemde taxa 

Taxonomische checklist van onder 
Cites vallende spinnensoorten, ge
gevens afkomstig uit Platnick, N. 
(2006), The World Spider Catalog, 
an online reference, versie 6.5 
vanaf 7 april 2006. 

Theraphosidae Brachypelma ruhnaui 
onder één noemer ge
bracht met Brachypelma 
albiceps, die in het kader 
van Cites moet worden 
behandeld als Aphono
pelma albiceps 

Platnick, N. I. (2014): The World 
Spider Catalogue, V15. http://plat
nick.sklipkani.cz/html/ 

Theraphosidae Brachypelma kahlen
bergi 

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue 
Brachypelma-Art aus Mexiko (Ara
neae: Mygalomorphae: Theraphosi
dae: Theraphosinae). — Arthropo
da, 16(2): 26-30. 

SCORPIONES Scorpionidae Pandinus spp., 
met uitzondering van het 
hierna genoemde taxon 

Lourenco, W. R. & Cloudsley- 
Thompson, J. C. (1996): Recogni
tion and distribution of the scorpi
ons of the genus Pandinus Thorell, 
1876 accorded protection by the 
Washington Convention - Biogeo
graphica, 72(3): 133-143. 

Pandinus roeseli Lourenco, W. R. (2014): Further 
considerations on the identity and 
distribution of Pandinus imperator 
(C. L. Koch, 1841) and description 
of a new species from Cameroon 
(Scorpiones: Scorpionidae). — En
tomologische Mitteilungen aus dem 
Zoologischen Museum Hamburg, 
17(192): 139-151. 

INSECTA 

COLEOPTERA Lucanidae Colophon spp. Bartolozzi, L. (2005): Description 
of two new stag beetle species 
from South Africa (Coleoptera: Lu
canidae). — African Entomology, 
13(2): 347-352. 

LEPIDOPTERA Papilionidae Ornithoptera spp. 
Trogonoptera spp. 
Troides spp. 

Matsuka, H. (2001): Natural His
tory of Birdwing Butterflies. 367 
blz. Tokio (Matsuka Shuppan). 
(ISBN 4-9900697-0-6). 

HIRUDINOIDEA 

ARHYNCHOB
DELLIDA 

Hirudinidae Hirudo medicinalis 
Hirudo verbana 

Nesemann, H. & Neubert, E. 
(1999): Annelida: Clitellata: Bran
chiobdellida, Acanthobdellea, Hiru
dinea. — Süßwasserfauna von Mit
teleuropa, vol. 6/2, 178 blz., Berlijn 
(Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3- 
8274-0927-6. 

BIVALVIA 

VENEROIDA Tridacnidae Tridacna ningaloo Penny, S. & Willan, R.C. (2014): 
Description of a new species of gi
ant clam (Bivalvia: Tridacnidae) 
from Ningaloo Reef, Western Aus
tralia. — Molluscan Research, 34 
(3): 201-211. 
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Tridacnidae Tridacna noae Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & 
Liu, L.-L. (2014): Tridacna noae 
(Röding, 1798) — a valid giant 
clam species separated from T. 
maxima (Röding, 1798) by mor
phological and genetic data. — 
Raffles Bulletin of Zoology, 62: 
124-135. 

ANTHOZOA 
EN HYDRO
ZOA 

alle onder Cites vallende 
soorten 

Taxonomische checklist van alle 
onder Cites vallende koraalsoorten, 
gebaseerd op gegevens van het 
UNEP-WCMC uit 2012 

FLORA 

Desbetreffende taxon Taxonomische referentie 

Algemene ver
wijzing 

Geslacht
snamen 

Voor de geslachtsna
men van alle in de 
aanhangsels opge
nomen planten, tenzij 
deze zijn vervangen 
door standaardcheck
lists die door de 
Conferentie der Par
tijen zijn aange
nomen. 

The Plant-Book, tweede editie [D. J. 
Mabberley, 1997, Cambridge University 
Press (verbeterde herdruk 1998)], voor 
de geslachtsnamen van alle in de aan
hangsels van de Conventie opgenomen 
planten, tenzij deze zijn vervangen door 
standaardchecklists die door de Conferen
tie der Partijen zijn aangenomen 

Algemene ver
wijzing 

Geslacht
snamen 

Voor niet in The 
Plant-Book genoemde 
synoniemen van ge
slachtsnamen, tenzij 
deze zijn vervangen 
door door de Con
ferentie der Partijen 
aangenomen stan
daardchecklists. 

A Dictionary of Flowering Plants and 
Ferns, Achtste editie, (J. C. Willis, revi
sed by H. K. Airy Shaw, 1973, Cam
bridge University Press), voor niet in 
The Plant-Book genoemde synoniemen 
van geslachtsnamen, tenzij deze zijn ver
vangen door de hierna genoemde, door 
de Conferentie der Partijen aangenomen 
standaardchecklists. 

AMARYLLI
DACEAE, 
PRIMULA
CEAE 

Cyclamen, Galanthus 
en Sternbergia 

Cites Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 
1999, samengesteld door de Royal Bota
nic Gardens, Kew, Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland), 
als richtsnoer bij de naamgeving van 
soorten behorend tot de taxa Cyclamen, 
Galanthus en Sternbergia. 

APOCYNA
CEAE 

Pachypodium spp. Cites Aloe and Pachypodium Checklist 
(U. Eggli et al., 2001, samengesteld 
door de Städtische Sukkulenten-Samm
lung, Zurich, Zwitserland, in samenwer
king met de Royal Botanic Gardens, 
Kew, Verenigd Koninkrijk van Groot- 
Brittannië en Noord-Ierland), en de bij
gewerkte editie: An Update and Supple
ment to the Cites Aloe & Pachypodium 
Checklist [J. M. Lüthy (2007), Cites Ma
nagement Authority of Switzerland, Bern, 
Zwitserland], als richtsnoer bij de naam
geving van soorten behorend tot de taxa 
Aloe en Pachypodium. 

▼M7
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Desbetreffende taxon Taxonomische referentie 

Hoodia spp. Plants of Southern Africa: an annotated 
checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. 
L. (red.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. 
National Botanical Institute, Pretoria, 
Zuid-Afrika, als richtsnoer bij de naam
geving van soorten behorend tot het 
taxon Hoodia. 

CACTACEAE Alle Cactaceae. Cites Cactaceae Checklist, derde editie 
(2016, samengesteld door D. Hunt) als 
richtsnoer bij de naamgeving van soorten 
behorend tot het taxon Cactaceae. De 
checklist is beschikbaar als pdf op de pa
gina's over Cites op de website van de 
Royal Botanic Gardens, Kew, Verenigd 
Koninkrijk: https://www.kew.org/sites/de
fault/files/CITES%20Cacta
ceae%20Checklist_CCC3_170629.pdf. 

CYCADA
CEAE, STAN
GERIACEAE 
EN ZAMIA
CEAE 

Alle Cycadaceae, 
Stangeriaceae en Za
miaceae. 

The World List of Cycads: Cites and Cy
cads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Mi
chael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie 
Stanberg en Dennis Wm. Stevenson) in 
Cites and Cycads a user's guide (Ruther
ford, C. et al., Royal Botanic Gardens, 
Kew. Verenigd Koninkrijk 2013), als 
richtsnoer bij de naamgeving van soorten 
behorend tot de taxa Cycadaceae, Stange
riaceae en Zamiaceae. 

DICKSONIA
CEAE 

Dicksonia-soorten uit 
Noord- en Zuid- 
Amerika. 

Dicksonia species of the Americas (2003, 
samengesteld door de Botanische Tuin 
van Bonn en het Bundesamt für Natur
schutz, Bonn, Duitsland), als richtsnoer 
bij de naamgeving van soorten behorend 
tot het taxon Dicksonia. 

DROSE
RACEAE, NE
PHENTA
CEAE, SAR
RACENIA
CEAE 

Dionaea, Nepenthes 
en Sarracenia. 

Cites Carnivorous Plant Checklist (B. von 
Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, 
Kew, Verenigd Koninkrijk van Groot- 
Brittannië en Noord-Ierland), als richt
snoer bij de naamgeving van soorten be
horend tot de taxa Dionaea, Nepenthes en 
Sarracenia. 

EBANACEAE Diospyros spp. — 
populaties van Ma
dagaskar. 

The genus Diospyros in Madagascar: a 
Preliminary Checklist for Cites Parties 
(CVPM 2016) is gebaseerd op de Cata
logue of the Vascular Plants of Madag
ascar en is beschikbaar op de website van 
Cites. Deze verwijzing moet worden ge
bruikt als richtsnoer bij de naamgeving 
van soorten behorend tot het taxon Dio
spyros uit Madagaskar. Zie http:// 
www.tropicos.org/ProlectWebPortal. 
aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17. 
Er staat een link naar de pagina op de 
volgende website: http://www.tropicos. 
org/Name/40031908?proiectid=17 en de 
pdf-versie is hier te vinden: http:// 
www.tropicos.org/docs/MadCat/ 
Diospyros%20checklist%2028.03.2016. 
pdf 

▼M7
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Desbetreffende taxon Taxonomische referentie 

EUPHORBIA
CEAE 

Succulente soorten 
van het geslacht Eu
phorbia. 

The Cites Checklist of Succulent Euphor
bia Taxa (Euphorbiaceae), tweede editie 
(S. Carter en U. Eggli, 2003, uitgegeven 
door het Bundesamt für Naturschutz, 
Bonn, Duitsland), als richtsnoer bij de 
naamgeving van succulente Euphorbia- 
soorten. 

LEGUMINA
CEAE 

Dalbergia spp. — 
populaties van Ma
dagaskar 

A Preliminary Dalbergia checklist for 
Madagascar for Cites (CVPM 2014) is 
gebaseerd op de Catalogue of the Vascu
lar Plants of Madagascar en is onder het 
nummer SC65 Inf. 21 beschikbaar als pdf 
op de website van Cites. Deze verwijzing 
moet worden gebruikt als richtsnoer bij 
de naamgeving van soorten behorend tot 
het taxon Dalbergia uit Madagaskar. Zie: 
https://cites.org/sites/default/files/eng/ 
com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf 

LILIACEAE Aloe spp. Cites Aloe and Pachypodium Checklist 
(U. Eggli et al., 2001, samengesteld 
door de Städtische Sukkulenten-Samm
lung, Zurich, Zwitserland, in samenwer
king met de Royal Botanic Gardens, 
Kew, Verenigd Koninkrijk van Groot- 
Brittannië en Noord-Ierland), en de bij
gewerkte editie: An Update and Supple
ment to the Cites Aloe & Pachypodium 
Checklist [J. M. Lüthy (2007), Cites Ma
nagement Authority of Switzerland, Bern, 
Zwitserland], als richtsnoer bij de naam
geving van soorten behorend tot de taxa 
Aloe en Pachypodium 

ORCHIDA
CEAE 

Laelia, Paphiopedi
lum, Phalaenopsis, 
Phragmipedium, Plei
one en Sophronitis 
(Volume 1, 1995) en 
Cymbidium, Dendro
bium, Disa, Dracula 
en Encyclia (Volume 
2, 1997) en Aerangis, 
Angraecum, Ascocen
trum, Bletilla, Bras
savola, Calanthe, Ca
tasetum, Miltonia, 
Miltonioides en Mil
toniopsis, Renanthe
ra, Renantherella, 
Rhynchostylis, Rossi
oglossum, Vanda en 
Vandopsis (Volume 
3, 2001); en Aerides, 
Coelogyne, Com
parettia en Masde
vallia 

Cites Orchid Checklist (samengesteld 
door de Royal Botanic Gardens, Kew, 
Verenigd Koninkrijk), als richtsnoer bij 
de naamgeving van soorten behorend tot 
de taxa Cattleya, Cypripedium, Laelia, 
Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmi
pedium, Pleione en Sophronitis (Volume 
1, 1995) en Cymbidium, Dendrobium, Di
sa, Dracula en Encyclia (Volume 2, 
1997) en Aerangis, Angraecum, Ascocen
trum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Ca
tasetum, Miltonia, Miltonioides en Milto
niopsis, Renanthera, Renantherella, 
Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda en 
Vandopsis (Volume 3, 2001); en Aerides, 
Coelogyne, Comparettia en Masdevallia 
(Volume 4, 2006). 

Bulbophyllum spp. Cites checklist for Bulbophyllum and al
lied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rai
ner, H., Kiehn, M. (2007): Adres van de 
auteurs: Faculteit biogeografie en bota
nische tuin van de Universiteit Wenen; 
Rennweg 14, A-1030 Wenen (Oosten
rijk), als richtsnoer bij de naamgeving 
van soorten behorend tot het taxon Bulb
ophyllum. 

▼M7
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Desbetreffende taxon Taxonomische referentie 

PALMAE Dypsis decipiens en 
Dypsis decaryi. 

Proposed Standard Reference for two Ci
tes-listed palms endemic to Madagascar 
(CVPM 2016) is gebaseerd op de Cata
logue of the Vascular Plants of Madag
ascar en is beschikbaar als pdf op de 
website van de US Fish & Wildlife Ser
vice. Dit dient als richtsnoer te worden 
gebruikt bij de naamgeving van Dypsis 
decipiens en Dypsis decaryi. Zie: http:// 
www.fws.gov/international/ 

TAXACEAE Soorten behorend tot 
het taxon Taxus. 

World Checklist and Bibliography of Co
nifers (A. Farjon, 2001), als richtsnoer bij 
de naamgeving van soorten behorend tot 
het taxon Taxus. 

ZYGOPHYL
LACEAE 

Guaiacum spp. Usta de especies, nomenclatura y distri
bución en el género Guaiacum. Davila 
Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): 
Medicinal Plant Conservation 12:50 als 
richtsnoer bij de naamgeving van soorten 
behorend tot het taxon Guaiacum. 

▼M7
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BIJLAGE IX 

1. In artikel 5, punt 5, bedoelde codes voor het aangeven van het doel van de 
transactie in vergunningen en certificaten 

B Fok in gevangenschap of kunstmatige kweek 

E Educatieve doeleinden 

G Botanische tuinen 

H Jachttrofeeën 

L Rechtshandhaving/gerechtelijke en forensische doeleinden 

M Medische doeleinden (m.i.v. biomedisch onderzoek) 

N Introductie of reïntroductie in het wild 

P Persoonlijke bezittingen 
▼M6 

Q Reizende tentoonstellingen (monsterverzameling, circus, menagerie, 
plantententoonstelling, orkest of museumtentoonstelling die of dat voor 
commerciële doeleinden aan het publiek wordt vertoond) 

▼B 
S Wetenschappelijke doeleinden 

T Commerciële doeleinden 

Z Dierentuinen 

2. In artikel 5, punt 6, bedoelde codes voor het aangeven van de oorsprong van 
de specimens in vergunningen en certificaten 

W Aan de natuur onttrokken specimens 
▼M2 

R Specimens van dieren die in een gecontroleerd milieu zijn grootgebracht 
nadat zij als eieren of juvenielen werden onttrokken aan de vrije natuur 
waar zij anders slechts een zeer kleine kans zouden hebben gehad om te 
overleven tot het volwassen stadium 

D Dieren van soorten van bijlage A die voor commerciële doeleinden in 
gevangenschap zijn gefokt in het kader van een in het register van het 
Cites-secretariaat opgenomen programma overeenkomstig Resolutie 
Conf. 12.10 (Rev. CoP15) en planten van soorten van bijlage A die 
voor commerciële doeleinden kunstmatig zijn gekweekt overeenkomstig 
het bepaalde in hoofdstuk XIII van Verordening (EG) nr. 865/2006, 
alsmede delen en afgeleide producten daarvan 

▼B 
A Overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk XIII van Verordening (EG) 

nr. 865/2006 voor niet-commerciële doeleinden kunstmatig gekweekte 
planten van bijlage A en kunstmatig gekweekte planten van de bijlagen 
B en C alsmede delen en afgeleide producten daarvan 

▼M2 
C Overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk XIII van Verordening (EG) 

nr. 865/2006 in gevangenschap gefokte dieren, alsmede delen en afge
leide producten daarvan 

▼B 
F In gevangenschap geboren dieren met betrekking waartoe niet aan de 

criteria van hoofdstuk XIII van Verordening (EG) nr. 865/2006 is vol
daan, alsmede delen en afgeleide producten daarvan 

I In beslag genomen of verbeurdverklaarde specimens ( 1 ) 

O Van vóór de Overeenkomst daterende specimens ( 1 ) 

U Oorsprong onbekend (nader te motiveren) 
▼M6 

X Specimens die zijn gehaald uit zeegebied dat niet onder de rechtsmacht 
van een staat valt 

▼B 

( 1 ) Alleen gebruiken in combinatie met een andere oorsprongscode.
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BIJLAGE X 

IN ARTIKEL 62, LID 1, BEDOELDE DIERSOORTEN 

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 

▼M1
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BIJLAGE XI 

In Artikel 18 bedoelde typen biologische monsters en het gebruik waarvoor 
zij bestemd zijn 

Type monster Typische grootte 
monster Toepassing 

bloed, vloeibaar druppels of 5 ml 
volledig bloed in 
een buisje met antis
tollingsmiddel; kan 
binnen 36 uur be
derven 

hematologie en biochemische 
standaardtesten voor de diagnose 
van ziekten; taxonomisch onder
zoek; biomedisch onderzoek 

bloed, droog (uit
strijkjes) 

een druppel bloed, 
uitgesmeerd op een 
objectglas, meestal 
chemisch gefixeerd 

bloedceltellingen en screening 
voor ziekteverwekkers/parasieten 

bloed, gecoaguleerd 
(serum) 

5 ml bloed in een 
buisje, met of zon
der het stolsel 

serologie en aantonen van antili
chamen als bewijs van ziekte; bi
omedisch onderzoek 

weefsels, gefixeerd stukjes weefsel van 
5 mm 

3 in een fixeer
vloeistof 

histologie en elektronenmicrosco
pie voor het opsporen van ziekte
verschijnselen; taxonomisch on
derzoek; biomedisch onderzoek 

weefsels, vers (met 
uitzondering van ei
eren, sperma en em
bryo’s) 

stukjes weefsel van 
5 mm 

3 , soms in
gevroren 

microbiologie en toxicologie: op
sporen van organismen en giffen; 
taxonomisch onderzoek; bio
medisch onderzoek 

afstrijkjes minuscule stukjes 
weefsel op een wat
tenprop in een 
buisje 

kweken van bacteriën, schim
mels, enz., voor de diagnose 
van ziekten 

haar, huid, veren, 
schubben 

kleine, soms minus
cule stukjes opper
huid in een buisje 
(tot een volume 
van 10 ml) met of 
zonder fixeervloei
stof 

genetische en forensische testen, 
opsporing van parasieten en ziek
teverwekkers en andere testen 

cellijnen en weefsel
culturen 

geen restricties qua 
monstergrootte 

cellijnen zijn kunstmatig in stand 
gehouden, nieuwe of permanente 
celculturen die op grote schaal 
worden toegepast in testen bij 
de productie van vaccins of an
dere geneesmiddelen en voor 
taxonomisch onderzoek (bv. 
chromosoomonderzoek en DNA- 
extractie) 

DNA kleine hoeveelheden 
bloed (tot 5 ml), 
haar, veerfollikels, 
spier- en orgaan
weefsel (bv. lever, 
hart, enz.), gezui
verd DNA, enz. 

geslachtsbepaling; identificatie/ 
determinatie, forensisch onder
zoek; taxonomisch onderzoek; bi
omedisch onderzoek 

secreties (speeksel, 
gif, melk) 

1–5 ml in flesjes fylogenetisch onderzoek, produc
tie van antigif, biomedisch onder
zoek 

▼B
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BIJLAGE XII 

Concordantietabel 

Verordening (EG) nr. 1808/2001 Deze verordening 

Artikel 1, onder a) en b) Artikel 1, punten 1 en 2 

Artikel 1, onder c) — 

Artikel 1, onder d) tot en met f) Artikel 1, punten 3, 4 en 5 

— Artikel 1, punten 6, 7 en 8 

Artikel 2, leden 1 en 2 Artikel 2, leden 1 en 2 

— Artikel 2, leden 3 en 4 

Artikel 2, leden 3 en 4 Artikel 2, leden 5 en 6 

Artikel 3 Artikel 3 

Artikel 4, leden 1 en 2 Artikel 4, leden 1 en 2 

Artikel 4, lid 3, onder a) en b) Artikel 5, eerste alinea, punten 1 en 2 

— Artikel 5, eerste alinea, punt 3 

Artikel 4, lid 3, onder c) tot en met e) Artikel 5, eerste alinea, punten 4, 
5 en 6 

Artikel 4, lid 4 Artikel 6 

Artikel 4, lid 5 Artikel 7 

Artikel 5 Artikel 8 

Artikel 6 Artikel 9 

Artikel 7, lid 1 Artikel 10 

Artikel 7, lid 2 Artikel 11 

Artikel 7, leden 3 en 4 Artikel 12 

Artikel 8, lid 1 Artikel 13 

Artikel 8, lid 2 Artikel 14 

Artikel 8, lid 3 Artikel 15, leden 1 en 2 

Artikel 8, lid 4 Artikel 15, leden 3 en 4 

Artikel 8, lid 5 Artikel 16 

Artikel 8, leden 6 en 7 Artikel 17 

— Artikelen 18 en 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 

— Artikelen 30 tot en met 44 

Artikel 19 Artikel 45 

Artikel 20, lid 1 Artikel 46 

Artikel 20, lid 2 Artikel 47 

▼B
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Verordening (EG) nr. 1808/2001 Deze verordening 

Artikel 20, lid 3, onder a) en b) Artikel 48, lid 1, onder a) en b) 

Artikel 20, lid 3, onder c) — 

Artikel 20, lid 3, onder d) en e) Artikel 48, lid 1, onder c) en d) 

Artikel 20, lid 4 Artikel 49 

Artikel 20, leden 5 en 6 Artikel 50, leden 1 en 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, lid 1, eerste en tweede 
streepje en de daaropvolgende tekst 

Artikel 57, lid 1, onder a), b) en c) 

Artikel 27, leden 2, 3 en 4 Artikel 57, leden 2, 3 en 4 

Artikel 27, lid 5, onder a) en b) Artikel 57, lid 5, onder a) en b) 

— Artikel 57, lid 5, onder c) en d) 

Artikel 28, lid 1, eerste en tweede 
streepje 

Artikel 58, lid 1, onder a) en b) 

Artikel 28, leden 2 en 3 Artikel 58, leden 2 en 3 

Artikel 28, lid 4, onder a) en b) Artikel 58, lid 4 

Artikel 29 Artikel 59 

Artikel 30 Artikel 60 

Artikel 31 Artikel 61 

Artikel 32 Artikel 62 

Artikel 33 Artikel 63 

Artikel 34, lid 1 — 

Artikel 34, lid 2, onder a) tot en met f) Artikel 64, lid 1, onder a) tot en met f) 

Artikel 34, lid 2, onder g) en h) Artikel 64, lid 2 

Artikel 35, leden 1 en 2 Artikel 65, leden 1 en 2 

Artikel 35, lid 3, onder a) en b) Artikel 65, lid 3 

— Artikel 65, lid 4 

Artikel 36, lid 1 Artikel 66, leden 1, 2 en 3 

Artikel 36, lid 2 Artikel 66, lid 4 

Artikel 36, leden 3 en 4 Artikel 66, leden 5 en 6 

— Artikel 66, lid 7 

Artikel 36, lid 5 Artikel 66, lid 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 

Bijlage I Bijlage I 

Bijlage II Bijlage II 

— Bijlage III 

— Bijlage IV 

▼B
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Verordening (EG) nr. 1808/2001 Deze verordening 

Bijlage III Bijlage V 

Bijlage IV Bijlage VI 

Bijlage V Bijlage VII 

Bijlage VI Bijlage VIII 

Bijlage VII Bijlage IX 

Bijlage VIII Bijlage X 

— Bijlage XI 

— Bijlage XII 

▼B
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BIJLAGE XIII 

IN ARTIKEL 57, LID 3 BIS, BEDOELDE SOORTEN EN POPULATIES 

Ceratotherium simum simum 

Hippopotamus amphibius 

Loxodonta africana 

Ovis ammon 

Panthera leo 

Ursus maritimus 

▼M6
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