
ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

[του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97,  

όπως αντικαταστάθηκε από τον Κανονισµό (ΕΕ) 1320/2014] 

Σε ισχύ από 20-12-2014 

« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ερµηνευτικές σηµειώσεις των παραρτηµάτων A, B, Γ και ∆ 

1. Τα είδη που περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα A, B, Γ και ∆ αναφέρονται: 

α) µε την ονοµασία του είδους ή 

β) ως το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινοµική βαθµίδα ή σε 
καθοριζόµενο τµήµα αυτής. 

2. Η σύντµηση «spp.» δηλώνει όλα τα είδη µιας ανώτερης ταξινοµικής βαθµίδας. 

3. Άλλες αναφορές σε ταξινοµικές βαθµίδες ανώτερες του είδους γίνονται µόνο για λόγους 
πληροφόρησης ή ταξινόµησης. 

4. Τα ονόµατα των ειδών µε έντονους χαρακτήρες στο παράρτηµα Α αναγράφονται σύµφωνα µε 
το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου2. 

5. Για τις φυτικές ταξινοµικές βαθµίδες που είναι κατώτερες του επιπέδου του είδους 
χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες συντµήσεις: 

α) «ssp.»: χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει υποείδος· 

β) «var(s).»: χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες)· και 

γ)  «fa.»: χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει µορφή. 

6. Τα σύµβολα «(Ι)», «(ΙΙ)» και «(ΙΙΙ)» µετά την ονοµασία ενός είδους ή µιας ανώτερης 
ταξινοµικής βαθµίδας παραπέµπουν στα προσαρτήµατα της Σύµβασης, στα οποία 
καταλογογραφούνται τα οικεία είδη, όπως αναφέρεται στις σηµειώσεις 7, 8 και 9. Εάν δεν 
υπάρχει καµία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαµβάνονται στα 
προσαρτήµατα της σύµβασης. 

7. Το σύµβολο (Ι) µετά το όνοµα ενός είδους ή µιας ανώτερης ταξινοµικής βαθµίδας 
υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινοµική βαθµίδα περιλαµβάνεται στο 
προσάρτηµα Ι της Σύµβασης. 

8. Το σύµβολο (ΙΙ) µετά την ονοµασία ενός είδους ή µιας ανώτερης ταξινοµικής βαθµίδας 
υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινοµική βαθµίδα περιλαµβάνεται στο 
προσάρτηµα ΙΙ της Σύµβασης. 

9. Το σύµβολο (ΙΙΙ) µετά την ονοµασία ενός είδους ή µιας ανώτερης ταξινοµικής βαθµίδας 
υποδηλώνει ότι αυτό περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα ΙΙΙ της Σύµβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασµό της οποίας το είδος ή η ανώτερη 
ταξινοµική βαθµίδα περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα ΙΙΙ.  

10. «Καλλιεργητική ποικιλία» είναι, σύµφωνα µε τον ορισµό της 8ης έκδοσης του ∆ιεθνούς 

Κώδικα Ονοµατολογίας Καλλιεργούµενων Φυτών, µια συνάθροιση φυτών που α) έχουν 
επιλεγεί για έναν συγκεκριµένο χαρακτήρα ή συνδυασµό χαρακτήρων, β) είναι διακριτά, 
οµοιόµορφα και σταθερά ως προς τους χαρακτήρες αυτούς και γ) όταν πολλαπλασιάζονται µε 
τα κατάλληλα µέσα, διατηρούν τους χαρακτήρες αυτούς. Καµιά νέα ταξινοµική βαθµίδα µιας 
καλλιεργητικής ποικιλίας δεν µπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια µέχρις ότου η ονοµασία της 

                                                 
1  Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2009, 
περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7). 
2  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7). 

 



κατηγορίας της και η περιγραφή της να δηµοσιευτεί επίσηµα στην τελευταία έκδοση του 
∆ιεθνούς Κώδικα Ονοµατολογίας Καλλιεργούµενων Φυτών. 

11. Τα υβρίδια µπορούν ειδικώς να συµπεριληφθούν στα προσαρτήµατα, αλλά µόνο εάν 
αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσµούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια 
ζώων των οποίων ένα ή περισσότερα δείγµατα ειδών των προηγούµενων τεσσάρων γενεών 
των ανιόντων τους συµπεριλαµβάνονταν στα παραρτήµατα Α ή Β υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισµό ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόµη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν 
περιλαµβάνεται ειδικά στα παραρτήµατα.  

12. Όταν ένα είδος περιλαµβάνεται στο παράρτηµα A, B ή Γ, όλα τα µέρη και παράγωγα του 
είδους περιλαµβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτηµα, εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από 
σχόλιο για να επισηµανθεί ότι περιλαµβάνονται συγκεκριµένα µόνο µέρη και παράγωγα. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχείο κ), το σύµβολο «#», ακολουθούµενο από αριθµό, έναντι της 
ονοµασίας είδους ή ανώτερης ταξινοµικής βαθµίδας που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Β ή 
Γ, δηλώνει µέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται σε σχέση µε αυτά για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού, ως ακολούθως: 

 #1 ∆ηλώνει όλα τα µέρη και παράγωγα εκτός από: 
α) σπέρµατα, σπόρια και γύρη (συµπεριλαµβανοµένου του γυρεοµάγµατος)· 
β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, µεταφερόµενες 
εντός αποστειρωµένων δοχείων·  
γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών· και 
δ) καρπούς τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους Vanilla, καθώς και µέρη και 
παράγωγα των καρπών αυτών. 

 #2 ∆ηλώνει όλα τα µέρη και παράγωγα εκτός από: 
α) σπέρµατα και γύρη· και 
β) τελικά, συσκευασµένα προϊόντα, έτοιµα για διάθεση στο λιανικό εµπόριο. 

 #3 ∆ηλώνει ολόκληρες και κοµµένες ρίζες και µέρη ριζών, εξαιρουµένων των µεταποιηµένων 
µερών ή παραγώγων, όπως είναι οι σκόνες, τα δισκία, τα εκχυλίσµατα, τα τονωτικά 
ροφήµατα, τα τσάγια και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.  

 #4 ∆ηλώνει όλα τα µέρη και παράγωγα εκτός από:  
α) σπέρµατα (συµπεριλαµβανοµένων των χεδρώπων ορχεοειδών/Orchidaceae), σπόρια και 
γύρη (συµπεριλαµβανοµένου του γυρεοµάγµατος). Η εξαίρεση δεν ισχύει για σπέρµατα 
κακτιδίων (Cactaceae spp.) που εξάγονται από το Μεξικό, και για σπέρµατα των ειδών 
Beccariophoenix madagascariensis και Neodypsis decaryi που εξάγονται από τη 
Μαδαγασκάρη·  
β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, µεταφερόµενες 
εντός αποστειρωµένων δοχείων·  
γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών·  
δ) καρπούς εγκλιµατισµένων ή τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους Vanilla 
(Orchidaceae) και της οικογένειας Cactaceae, καθώς και µέρη και παράγωγα των καρπών 
αυτών·  
ε) µεσογονάτια διαστήµατα, άνθη και µέρη και παράγωγα αυτών από εγκλιµατισµένα ή 
τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των γενών Opuntia, υπογένος Opuntia, και Selenicereus 
(Cactaceae)· και  
στ) τελικά προϊόντα Euphorbia antisyphilitica, συσκευασµένα και έτοιµα για διάθεση στο 
λιανικό εµπόριο. 

 #5 ∆ηλώνει κορµοτεµάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων. 
 #6 ∆ηλώνει κορµοτεµάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων και κόντρα πλακέ. 
 #7 ∆ηλώνει κορµοτεµάχια ξύλου, πριονίδια, σκόνες και εκχυλίσµατα. 
 #8 ∆ηλώνει υπόγεια µέρη (ήτοι ρίζες, ριζώµατα): ολόκληρα, τεµαχισµένα και κονιοποιηµένα. 
 #9 ∆ηλώνει όλα τα µέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν την ετικέτα «Παράγεται 

από υλικό Hoodia spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόµενη συγκοµιδή και παραγωγή υπό 
τους όρους συµφωνίας µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή για τη CITES της [Μποτσουάνας, συµφωνία 

αριθ. BW/xxxxxx] [Ναµίµπιας, συµφωνία αριθ. NA/xxxxxx] [Νότιας Αφρικής, συµφωνία 

αριθ. ZA/xxxxxx]». 
 #10 ∆ηλώνει κορµοτεµάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων ηµικατεργασµένων προϊόντων ξύλου που χρησιµοποιούνται στην 
κατασκευή δοξαριών για έγχορδα µουσικά όργανα.  

 #11 ∆ηλώνει κορµοτεµάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ, 
σκόνες και εκχυλίσµατα. 



 #12 ∆ηλώνει κορµοτεµάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και 
εκχυλίσµατα. Τα τελικά προϊόντα που περιέχουν τέτοια εκχυλίσµατα ως συστατικά, 
συµπεριλαµβανοµένων των αρωµάτων, θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από το παρόν 
σχόλιο. 

 #13 ∆ηλώνει τον πυρήνα (γνωστός και ως «ενδοσπέρµιο», «πολτός» ή «κοπρά») και τα 
παράγωγά του. 

 #14 ∆ηλώνει όλα τα µέρη και παράγωγα εκτός από: 
α) σπέρµατα και γύρη· 
β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, µεταφερόµενες 
εντός αποστειρωµένων δοχείων· 
γ) καρπούς· 
δ) φύλλα· 
ε) εξασθενηµένη σκόνη ξύλου άγαρ (agarwood), συµπεριλαµβανοµένης της συµπιεσµένης 
σκόνης όλων των µορφών· και 
στ) τελικά προϊόντα, συσκευασµένα και έτοιµα για διάθεση στο λιανικό εµπόριο· η 
εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρµογή σε χάντρες, κοµποσχοίνια και ξυλόγλυπτα. 

13. Οι κατωτέρω όροι και εκφράσεις που χρησιµοποιούνται για το σχολιασµό στα παραρτήµατα 
αυτά, καθορίζονται ως εξής: 

Εκχύλισµα 

Κάθε ουσία που λαµβάνεται απευθείας από φυτικό υλικό µε φυσικά ή χηµικά µέσα, 
ανεξάρτητα από τη διαδικασία παρασκευής. Ένα εκχύλισµα µπορεί να βρίσκεται σε στερεή 
µορφή (π.χ. κρύσταλλοι, ρητίνη, λεπτά ή χονδρά σωµατίδια), ηµιστερεή (π.χ. κόµµεα, 
κηροί) ή σε υγρή µορφή (π.χ. διαλύµατα, βάµµατα, λάδι και αιθέρια έλαια). 

Τελικά προϊόντα, συσκευασµένα, έτοιµα για το λιανικό εµπόριο 

Προϊόντα που αποστέλλονται µεµονωµένα ή χονδρικώς, τα οποία δεν απαιτούν καµία 
περαιτέρω επεξεργασία, συσκευασµένα, επισηµανθέντα για τελική χρήση ή το λιανικό 
εµπόριο, σε κατάσταση κατάλληλη για πώληση ή χρήση από το ευρύ κοινό. 

Σκόνη 

Ξηρή, στερεά ουσία σε µορφή λεπτών ή χονδρών σωµατιδίων 

Πριονίδια 

Ξύλο που έχει µετατραπεί σε µικρά κοµµάτια 

14. Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινοµικές βαθµίδες ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ που 
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α δεν αναφέρεται ότι τα υβρίδιά τους υπόκεινται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1, αυτό σηµαίνει ότι τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια ενός ή περισσοτέρων 
από τα εν λόγω είδη ή ταξινοµικές βαθµίδες µπορούν να διατίθενται στο εµπόριο µε 
πιστοποιητικό τεχνητής αναπαραγωγής και ότι τα σπέρµατα και η γύρη 
(συµπεριλαµβανοµένου του γυρεοµάγµατος), τα δρεπτά άνθη, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες 
ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό θρεπτικό µέσο, µεταφερόµενα εντός αποστειρωµένων 
δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισµό. 

15. Τα ούρα, τα περιττώµατα και το ζωικό ήλεκτρο (αµπάρο) που αποτελούν απόβλητα και 
αποκτώνται χωρίς χειρισµούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισµό. 

16. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαµβάνονται στα παράρτηµα ∆, ο κανονισµός 
εφαρµόζεται µόνο σε ζώντα δείγµατα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά 
δείγµατα, εξαιρουµένων των ταξινοµικών βαθµίδων που επισηµειώνονται ως ακολούθως, 
προκειµένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα µέρη και παράγωγα: 

 § 1 Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρµα, ακατέργαστο ή κατεργασµένο. 
 § 2 Φτερά ή δέρµα ή άλλο µέρος που φέρει φτερά. 

17. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ∆, ο παρών 
κανονισµός εφαρµόζεται µόνο σε ζώντα δείγµατα, εξαιρουµένων των ταξινοµικών βαθµίδων 
που επισηµειώνονται ως ακολούθως, προκειµένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και 
άλλα µέρη και παράγωγα: 

 
§ 3 Αποξηραµένα και νωπά φυτά, συµπεριλαµβανοµένων, όπου κρίνεται σκόπιµο, των φύλλων, 

ριζών/ριζωµάτων, βλαστών, σπερµάτων/σπορίων, φλοιών και καρπών. 

 
§ 4 Κορµοτεµάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων. 



 

Πίνακας Β 

 
FAUNA 

(ΠΑΝΙ∆Α) 

CHORDATA 
(ΧΟΡ∆ΩΤΑ – ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΤΑ) 
MAMMALIA (ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ) 

ARTIODACTYLA (ΑΡΤΙΟ∆ΑΚΤΥΛΑ) 
Bovidae 
Ammotragus lervia (II) 
Bison bison athabascae (II) 
Budorcas taxicolor (II) 
Cephalophus brookei (II) 
Cephalophus dorsalis (II) 
Cephalophus ogilbyi (II) 
Cephalophus silvicultor (II) 
Cephalophus zebra (II) 
Damaliscus pygargus pygargus (II)  
Kobus leche (II) 
Ovis ammon (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Ovis canadensis (II) (Μόνο ο πληθυσµός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσµός δεν περιλαµβάνεται στα 

παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού) 
Ovis vignei (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα A) 
Philantomba monticola (II) 
Saiga borealis (II) 
Saiga tatarica (II) 
Camelidae 
Lama guanicoe (II) 
Vicugna vicugna (II) [Μόνο οι πληθυσµοί της Αργεντινής (

1
) (οι πληθυσµοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca 

και οι ηµι-αιχµάλωτοι πληθυσµοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan)· της Βολιβίας (
2
) 

(όλος ο πληθυσµός)· της Χιλής (
3
) (πληθυσµός της Primera Región)· του Ισηµερινού (

4
) (όλος ο πληθυσµός) και 

του Περού (
5
) (όλος ο πληθυσµός)· όλοι οι άλλοι πληθυσµοί περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A] 

Cervidae 

Cervus elaphus bactrianus (II) 
Pudu mephistophiles (II) 
Hippopotamidae 
Hexaprotodon liberiensis (II) 
Hippopotamus amphibius (II) 
Moschidae 
Moschus spp. (II) (Εκτός των πληθυσµών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανµάρ, του Νεπάλ και 

του Πακιστάν, οι οποίοι περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A)  
Tayassuidae 
Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A και αποκλειοµένων των 

πληθυσµών Pecari tajacu του Μεξικού και των Ηνωµένων Πολιτειών, που δεν περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα 
του παρόντος κανονισµού)  
CARNIVORA (ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ) 
Canidae 
Canis lupus (II) (Πληθυσµοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. 

Εξαιρείται η οικόσιτη µορφή και το είδος dingo, γνωστά ως Canis lupus familiaris και Canis lupus dingo) 
Cerdocyon thous (II) 
Chrysocyon brachyurus (II) 
Cuon alpinus (II) 
Lycalopex culpaeus (II)  
Lycalopex fulvipes (II) 
Lycalopex griseus (II)  
Lycalopex gymnocercus (II)  
Vulpes cana (II) 
Vulpes zerda (II)  
Eupleridae 
Cryptoprocta ferox (II) 



Eupleres goudotii (II)  
Fossa fossana (II) 
Felidae 
Felidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A. Τα δείγµατα των οικόσιτων µορφών 

δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισµό) 
Mephitidae 
Conepatus humboldtii (II) 
Mustelidae 
 Lutrinae 
Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Odobenidae 
Odobenus rosmarus (III Καναδάς) 
Otariidae 
Arctocephalus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Phocidae 
Mirounga leonina (II) 
Ursidae 
Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Viverridae 
Cynogale bennettii (II) 
Hemigalus derbyanus (II) 
Prionodon linsang (II) 
CHIROPTERA (ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ) 
Pteropodidae 
Acerodon spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Pteropus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α και του είδους Pteropus brunneus.) 
CINGULATA (ΑΡΜΑ∆ΙΛΟΙ) 
Dasypodidae 
Chaetophractus nationi (II) (Έχει καθοριστεί µηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγµατα 

θεωρούνται δείγµατα ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α και η διάθεσή τους στο εµπόριο διέπεται από 
τις σχετικές διατάξεις.)  
DIPROTODONTIA (∆ΙΠΡΩΤΟ∆ΟΝΤΙΑ) 
Macropodidae 
Dendrolagus inustus (II) 
Dendrolagus ursinus (II) 
Phalangeridae 
Phalanger intercastellanus (II) 
Phalanger mimicus (II) 
Phalanger orientalis (II) 
Spilocuscus kraemeri (II) 
Spilocuscus maculatus (II)  
Spilocuscus papuensis (II) 
MONOTREMATA (ΜΟΝΟΤΡΗΜΑΤΑ) 
Tachyglossidae 
Zaglossus spp. (II) 
PERISSODACTYLA (ΠΕΡΙΣΣΟ∆ΑΚΤΥΛΑ) 
Equidae 
Equus zebra hartmannae (II) 
Rhinocerotidae 
Ceratotherium simum simum (II) (Μόνο οι πληθυσµοί της Νότιας Αφρικής και της Σουαζιλάνδης· όλοι οι άλλοι 

πληθυσµοί περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εµπόριο ζώντων 
ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισµού, καθώς και το εµπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα 
άλλα δείγµατα θεωρούνται δείγµατα ειδών που υπάγονται στο παράρτηµα Α και το εµπόριο αυτών ρυθµίζεται 
ανάλογα.)  
Tapiridae 
Tapirus terrestris (II) 
PHOLIDOTA (ΠΑΓΚΟΛΙΝΟΙ) 
Manidae 
Manis spp. (II)  
(Έχει καθοριστεί µηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis 
javanica καιManis pentadactyla για δείγµατα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για 
εµπορικούς πρωτίστως λόγους) 
PILOSA (ΒΡΑ∆ΥΠΟ∆ΕΣ & ΜΥΡΜΗΓΚΟΦΑΓΟΙ) 
Bradypodidae 



Bradypus pygmaeus (II) 
Bradypus variegatus (II)  
Myrmecophagidae 
Myrmecophaga tridactyla (II) 
PRIMATES (ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ) 
PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A)  
PROBOSCIDEA (ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ) 
Elephantidae 



Loxodonta africana (II) 
(Μόνο οι πληθυσµοί της Μποτσουάνας, της Ναµίµπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιµπάµπουε (

7
)· όλοι οι άλλοι 

πληθυσµοί περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
RODENTIA (ΤΡΩΚΤΙΚΑ) 
Sciuridae 

Callosciurus erythraeus (Μόνο ζώντα δείγµατα) 
Ratufa spp. (II) 
Sciurus carolinensis (Μόνο ζώντα δείγµατα) 

Sciurus niger (Μόνο ζώντα δείγµατα) 

SCANDENTIA 

SCANDENTIA spp. (II) 
AVES (ΠΤΗΝΑ) 

ANSERIFORMES (ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ) 
Anatidae 
Anas bernieri (II) 
Anas formosa (II) 
Coscoroba coscoroba (II) 
Cygnus melancoryphus (II) 
Dendrocygna arborea (II) 
Oxyura jamaicensis (Μόνο ζώντα δείγµατα) 
Sarkidiornis melanotos (II) 
APODIFORMES (ΑΠΟ∆ΟΜΟΡΦΑ) 
Trochilidae 
Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
CICONIIFORMES (ΠΕΛΑΡΓΟΜΟΡΦΑ) 
Balaenicipitidae 
Balaeniceps rex (II) 
Phoenicopteridae 
Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Threskiornithidae 
Eudocimus ruber (II) 
COLUMBIFORMES (ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ) 
Columbidae 
Gallicolumba luzonica (II) 
Goura spp. (II) 
CORACIIFORMES (ΚΟΡΑΚΟΜΟΡΦΑ) 
Bucerotidae 
Aceros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Anorrhinus spp. (II)  
Anthracoceros spp. (II) 
Berenicornis spp. (II) 
Buceros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Penelopides spp. (II) 
Rhyticeros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
CUCULIFORMES (ΚΟΚΚΥΓΟΜΟΡΦΑ) 
Musophagidae 
Tauraco spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
FALCONIFORMES (ΙΕΡΑΚΟΜΟΡΦΑ) 
FALCONIFORMES spp. (II) 
(Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α· εκτός ενός είδους της οικογένειας Cathartidae που 
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Γ· τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα του 
παρόντος κανονισµού· και εκτός του είδους Caracara lutosa)  
GALLIFORMES (ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ) 
Cracidae 
Crax fasciolata  
Phasianidae 
Argusianus argus (II) 
Gallus sonneratii (II) 
Ithaginis cruentus (II) 
Lophura hatinhensis 
Pavo muticus (II) 
Polyplectron bicalcaratum (II) 
Polyplectron germaini (II) 



Polyplectron malacense (II) 
Polyplectron schleiermacheri (II)  
Tympanuchus cupido attwateri (II) 
GRUIFORMES (ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ) 
Gruidae 
Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Otididae 
Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
PASSERIFORMES (ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ) 
Cotingidae 
Rupicola spp. (II) 
Emberizidae 
Gubernatrix cristata (II) 
Paroaria capitata (II) 
Paroaria coronata (II) 
Tangara fastuosa (II) 
Estrildidae 
Amandava formosa (II) 
Lonchura fuscata 

Lonchura oryzivora (II) 
Poephila cincta cincta (II) 
Fringillidae 
Carduelis yarrellii (II)  
Muscicapidae 
Cyornis ruckii (II)  
Garrulax canorus (II) 
Garrulax taewanus (II) 
Leiothrix argentauris (II) 
Leiothrix lutea (II) 
Liocichla omeiensis (II) 
Paradisaeidae 
Paradisaeidae spp. (II) 
Pittidae 
Pitta guajana (II) 
Pitta nympha (II)  
Pycnonotidae 
Pycnonotus zeylanicus (II) 
Sturnidae 
Gracula religiosa (II) 
PICIFORMES (∆ΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΑ) 
Ramphastidae 
Pteroglossus aracari (II) 
Pteroglossus viridis (II) 
Ramphastos sulfuratus (II) 
Ramphastos toco (II) 
Ramphastos tucanus (II) 
Ramphastos vitellinus (II) 
PSITTACIFORMES (ΨΙΤΤΑΚΟΜΟΡΦΑ) 
PSITTACIFORMES spp.  
(Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α και εξαιρουµένων των ειδών Agapornis roseicollis, 
Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus και Psittacula krameri, που δεν περιλαµβάνονται στα 
παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού)  
RHEIFORMES (ΡΕΟΜΟΡΦΑ) 
Rheidae 
Pterocnemia pennata pennata (II)  
Rhea americana (II) 
SPHENISCIFORMES (ΑΠΤΗΝΟ∆ΥΤΟΜΟΡΦΑ) 
Spheniscidae 
Spheniscus demersus (II) 
STRIGIFORMES (ΓΛΑΥΚΟΜΟΡΦΑ) 
STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α και του είδους Sceloglaux 

albifacies) 



REPTILIA (ΕΡΠΕΤΑ) 

CROCODYLIA (ΚΡΟΚΟ∆ΕΙΛΙΑ) 
CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A)  
SAURIA (ΣΑΥΡΙΑ) 
Agamidae 

Saara spp. (II) 
Uromastyx spp. (II) 
Chamaeleonidae 

Archaius spp. (II) 
Bradypodion spp. (II)  
Brookesia spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Calumma spp. (II)  
Chamaeleo spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Furcifer spp. (II)  
Kinyongia spp. (II) 
Nadzikambia spp. (II) 
Trioceros spp. (II) 
Cordylidae 
Cordylus spp. (II)  
Gekkonidae 
Lygodactylus williamsi   

Nactus serpensinsula (II)  
Naultinus spp. (II) 
Phelsuma spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Uroplatus spp. (II) 
Helodermatidae 
Heloderma spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Iguanidae 
Amblyrhynchus cristatus (II) 
Conolophus spp. (II) 
Ctenosaura bakeri (II) 
Ctenosaura melanosterna (II) 
Ctenosaura oedirhina (II) 
Ctenosaura palearis (II) 
Iguana spp. (II) 
Phrynosoma blainvillii (II) 
Phrynosoma cerroense (II) 
Phrynosoma coronatum (II) 
Phrynosoma wigginsi (II) 
Scincidae 
Corucia zebrata (II) 
Teiidae 
Crocodilurus amazonicus (II) 
Dracaena spp. (II) 
Tupinambis spp.(II)  
Varanidae 
Varanus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Xenosauridae 
Shinisaurus crocodilurus (II) 
SERPENTES (ΦΙ∆ΙΑ) 
Boidae 
Boidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Bolyeriidae 
Bolyeriidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A)  
Colubridae 
Clelia clelia (II)  
Cyclagras gigas (II)  
Elachistodon westermanni (II) 
Ptyas mucosus (II) 
Elapidae 
Hoplocephalus bungaroides (II) 
Naja atra (II)  



Naja kaouthia (II)  
Naja mandalayensis (II)  
Naja naja (II)  
Naja oxiana (II)  
Naja philippinensis (II)  
Naja sagittifera (II)  
Naja samarensis (II)  
Naja siamensis (II)  
Naja sputatrix (II)  
Naja sumatrana (II)  
Ophiophagus hannah (II) 
Loxocemidae 
Loxocemidae spp. (II)  
Pythonidae 
Pythonidae spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A)  
Tropidophiidae 
Tropidophiidae spp. (II)  
Viperidae 
Crotalus durissus unicolor 
Trimeresurus mangshanensis (II) 
Vipera wagneri (II) 
TESTUDINES (ΧΕΛΩΝΙΑ) 
Carettochelyidae 
Carettochelys insculpta (II) 
Chelidae 
Chelodina mccordi (II) (Έχει καθοριστεί µηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγµατα που 

αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον) 
Dermatemydidae 
Dermatemys mawii (II) 
Emydidae 
Chrysemys picta (Μόνο ζώντα δείγµατα) 

Clemmys guttata (II) 
Emydoidea blandingii (II) 
Glyptemys insculpta (II) 
Malaclemys terrapin (II) 
Terrapene spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Trachemys scripta elegans (Μόνο ζώντα δείγµατα) 
Geoemydidae 
Batagur borneoensis (II) (Έχει καθοριστεί µηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγµατα που 

αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείµενο εµπορικών συναλλαγών) 
Batagur dhongoka (II) 
Batagur kachuga (II) 
Batagur trivittata (II) (Έχει καθοριστεί µηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγµατα που αποσπώνται 

από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείµενο εµπορικών συναλλαγών) 
Cuora spp. (II) (Έχει καθοριστεί µηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγµατα των ειδών Cuora 

aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis and 
C. zhoui για δείγµατα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείµενο εµπορικών 
συναλλαγών) 
Cyclemys spp. (II) 
Geoemyda japonica (II) 
Geoemyda spengleri (II) 
Hardella thurjii (II) 
Heosemys annandalii (II) (Έχει καθοριστεί µηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγµατα που 

αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείµενο εµπορικών συναλλαγών) 
Heosemys depressa (II) (Έχει καθοριστεί µηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγµατα που 

αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείµενο εµπορικών συναλλαγών) 
Heosemys grandis (II) 
Heosemys spinosa (II) 
Leucocephalon yuwonoi (II) 
Malayemys macrocephala (II) 
Malayemys subtrijuga (II) 
Mauremys annamensis (II) (Έχει καθοριστεί µηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγµατα που 

αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείµενο εµπορικών συναλλαγών) 
Mauremys japonica (II) 



Mauremys mutica (II) 
Mauremys nigricans (II) 
Melanochelys trijuga (II) 
Morenia petersi (II) 
Notochelys platynota (II) 
Orlitia borneensis (II) (Έχει καθοριστεί µηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγµατα που 

αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείµενο εµπορικών συναλλαγών) 
Pangshura spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Sacalia bealei (II) 
Sacalia quadriocellata (II) 
Siebenrockiella crassicollis (II) 
Siebenrockiella leytensis (II) 
Vijayachelys silvatica (II) 
Podocnemididae 
Erymnochelys madagascariensis (II)  
Peltocephalus dumerilianus (II)  
Podocnemis spp. (II) 
Testudinidae 
Testudinidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A· έχει καθοριστεί µηδενική ετήσια 

εξαγωγική ποσόστωση για το είδος Geochelone sulcata για δείγµατα που αποσπώνται από το φυσικό τους 
περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εµπορικούς σκοπούς) 
Trionychidae 
Amyda cartilaginea (II) 
Chitra spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) 
Dogania subplana (II) 
Lissemys ceylonensis (II) 
Lissemys punctata (II) 
Lissemys scutata (II) 
Nilssonia formosa (II) 
Nilssonia leithii (II) 
Palea steindachneri (II) 
Pelochelys spp. (II)  
Pelodiscus axenaria (II) 
Pelodiscus maackii (II) 
Pelodiscus parviformis (II) 
Rafetus swinhoei (II) 

AMPHIBIA (ΑΜΦΙΒΙΑ) 
ANURA (ΑΝΟΥΡΑ) 
Aromobatidae 
Allobates femoralis (II) 
Allobates hodli (II) 
Allobates myersi (II) 
Allobates rufulus (II) 
Allobates zaparo (II) 
Conrauidae 
Conraua goliath 

Dendrobatidae 
Adelphobates spp. (II) 
Ameerega spp. (II) 
Andinobates spp. (II) 
Dendrobates spp. (II) 
Epipedobates spp. (II) 
Excidobates spp. (II) 
Hyloxalus azureiventris (II) 
Minyobates spp. (II) 
Oophaga spp. (II) 
Phyllobates spp. (II) 
Ranitomeya spp. (II) 
Dicroglossidae 
Euphlyctis hexadactylus (II)  
Hoplobatrachus tigerinus (II)  
Hylidae 

Agalychnis spp. (II) 



Mantellidae 

Mantella spp. (II)  
Microhylidae 
Scaphiophryne gottlebei (II) 
Myobatrachidae 

Rheobatrachus spp. (II) (Εκτός των ειδών Rheobatrachus silus και Rheobatrachus vitellinus) 

Ranidae 
Lithobates catesbeianus (Μόνο ζώντα δείγµατα) 
CAUDATA (ΟΥΡΟ∆ΗΛΑ) 
Ambystomatidae 
Ambystoma dumerilii (II) 
Ambystoma mexicanum (II) 

ELASMOBRANCHII (ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧΙΟΙ) 
CARCHARHINIFORMES 
Carcharhinidae 

Carcharhinus longimanus (II)  
Sphyrnidae 

Sphyrna lewini (II)  
Sphyrna mokarran (II)  
Sphyrna zygaena (II)  
LAMNIFORMES 
Cetorhinidae 

Cetorhinus maximus (II) 
Lamnidae 

Carcharodon carcharias (II) 
Lamna nasus (II)  
ORECTOLOBIFORMES 
Rhincodontidae 

Rhincodon typus (II) 
RAJIFORMES (ΡΑΓΙΟΜΟΡΦΑ) 
Mobulidae 
Manta spp. (II)  

ACTINOPTERYGII (ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ) 
ACIPENSERIFORMES (ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΜΟΡΦΟΙ) 
ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµάνονται στο παράρτηµα A) 
ANGUILLIFORMES 
Anguillidae 

Anguilla anguilla (II) 
CYPRINIFORMES (ΚΥΠΡΙΝΟΜΟΡΦΟΙ) 
Cyprinidae 
Caecobarbus geertsii (II) 
OSTEOGLOSSIFORMES (ΟΣΤΕΟΓΛΩΣΣΟΜΟΡΦΟΙ) 
Arapaimidae 
Arapaima gigas (II) 
PERCIFORMES (ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ) 
Labridae 

Cheilinus undulatus (II) 
SYNGNATHIFORMES (ΣΥΝΓΝΑΘΟΜΟΡΦΟΙ) 
Syngnathidae 

Hippocampus spp. (II)  
SARCOPTERYGII (ΣΑΡΚΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ) 

CERATODONTIFORMES (ΚΕΡΑΤΟ∆ΟΝΤΟΜΟΡΦΟΙ) 
Ceratodontidae 

Neoceratodus forsteri (II) 
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟ∆Α) 
ARACHNIDA (ΑΡΑΧΝΙ∆ΕΣ) 

ARANEAE 
Theraphosidae 

Aphonopelma albiceps (II)  
Aphonopelma pallidum (II)  
Brachypelma spp. (II) 



SCORPIONES 
Scorpionidae 

Pandinus dictator (II) 
Pandinus gambiensis (II) 
Pandinus imperator (II)  

INSECTA (ΕΝΤΟΜΑ) 
COLEOPTERA (ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ) 
Scarabaeidae 
Dynastes satanas (II) 
LEPIDOPTERA (ΛΕΠΙ∆ΟΠΤΕΡΑ) 
Papilionidae 
Atrophaneura jophon (II) 
Atrophaneura palu 

Atrophaneura pandiyana (II) 
Bhutanitis spp. (II) 
Graphium sandawanum 

Graphium stresemanni 

Ornithoptera spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A)  
Papilio benguetanus 

Papilio esperanza 

Papilio morondavana 

Papilio neumoegeni 

Parides ascanius 

Parides hahneli 

Teinopalpus spp. (II) 
Trogonoptera spp. (II)  
Troides spp. (II)  

ANNELIDA (∆ΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ) 
HIRUDINOIDEA (Β∆ΕΛΛΕΣ) 

ARHYNCHOBDELLIDA (ΑΡΡΥΓΧΟΒ∆ΕΛΛΙ∆ΙΑ) 
Hirudinidae 
Hirudo medicinalis (II) 
Hirudo verbana (II) 

MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ) 
BIVALVIA (∆ΙΘΥΡΑ) 

MYTILOIDA 
Mytilidae 

Lithophaga lithophaga (II) 
UNIONOIDA (ΜΥ∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ) 
Unionidae 
Cyprogenia aberti (II) 
Epioblasma torulosa rangiana (II)  
Pleurobema clava (II) 
VENEROIDA (ΑΧΙΒΑ∆ΕΣ) 
Tridacnidae 

Tridacnidae spp. (II) 
GASTROPODA (ΓΑΣΤΕΡΟΠΟ∆Α) 

MESOGASTROPODA (ΜΕΣΟΓΑΣΤΕΡΟΠΟ∆Α) 
Strombidae 

Strombus gigas (II) 
STYLOMMATOPHORA (ΣΤΥΛΟΜΜΑΤΟΦΟΡΑ) 
Camaenidae 

Papustyla pulcherrima (II)  
CNIDARIA (ΚΝΙ∆ΟΖΩΑ) 

ANTHOZOA (ΑΝΘΟΖΩΑ) 

ANTIPATHARIA 
ANTIPATHARIA spp. (II) 
HELIOPORACEA 
Helioporidae 

Helioporidae spp. (II) (Περιλαµβάνει µόνο το είδος Heliopora coerulea) (9) 
SCLERACTINIA 



SCLERACTINIA spp. (II) (9)  
STOLONIFERA 
Tubiporidae 

Tubiporidae spp. (II) (9)   
HYDROZOA (Υ∆ΡΟΖΩΑ) 

MILLEPORINA 
Milleporidae 

Milleporidae spp. (II) (9) 
STYLASTERINA 
Stylasteridae 

Stylasteridae spp. (II) (9) 
FLORA  

(ΧΛΩΡΙ∆Α) 
AGAVACEAE (ΑΓΑΒΙ∆ΕΣ) 
Agave victoriae-reginae (II) #4 
Nolina interrata (II) 
Yucca queretaroensis (II) 
AMARYLLIDACEAE 
Galanthus spp. (II) #4 
Sternbergia spp. (II) #4 
ANACARDIACEAE 
Operculicarya decaryi (II) 
Operculicarya hyphaenoides (II) 
Operculicarya pachypus (II) 
APOCYNACEAE (ΑΠΟΚΥΝΙ∆ΕΣ) 
Hoodia spp. (II) #9 
Pachypodium spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) #4 
Rauvolfia serpentina (II) #2 
ARALIACEAE 
Panax ginseng (II) (Μόνο ο πληθυσµός της Ρωσικής Οµοσπονδίας)· κανένας άλλος πληθυσµός δεν 

περιλαµβάνεται στα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού) #3 
Panax quinquefolius (II) #3 
BERBERIDACEAE 
Podophyllum hexandrum (II) #2 
BROMELIACEAE 
Tillandsia harrisii (II) #4 
Tillandsia kammii (II) #4 
Tillandsia mauryana (II) #4 
Tillandsia xerographica (II) (10) #4 
CACTACEAE (ΚΑΚΤΟΙ) 
CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α και των ειδών Pereskia spp., 

Pereskiopsis spp. και Quiabentia spp.) (
11

) #4 
CARYOCARACEAE 
Caryocar costaricense (II) #4 
CUCURBITACEAE 
Zygosicyos pubescens (II) (γνωστό και ως Xerosicyos pubescens) 
Zygosicyos tripartitus (II) 
CYATHEACEAE 
Cyathea spp. (II) #4  
CYCADACEAE (ΚΥΚΑ∆Ι∆ΕΣ) 
CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) #4 
DICKSONIACEAE 
Cibotium barometz (II) #4 
Dicksonia spp. (II) (Μόνο οι πληθυσµοί της Αµερικής· κανένας άλλος πληθυσµός δεν περιλαµβάνεται στα 

παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού: περιλαµβάνονται τα συνώνυµα Dicksonia berteriana, D. externa, D. 

sellowiana και D. stuebelii) #4  
DIDIEREACEAE 
DIDIEREACEAE spp. (II) #4 
DIOSCOREACEAE 
Dioscorea deltoidea (II) #4 
DROSERACEAE 



Dionaea muscipula (II) #4 
EBENACEAE 
Diospyros spp. (II) (Μόνο οι πληθυσµοί της Μαδαγασκάρης· κανένας άλλος πληθυσµός δεν περιλαµβάνεται στα 

παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού) #5 

EUPHORBIACEAE (ΕΥΦΟΡΒΙΪ∆ΕΣ) 
Euphorbia spp. (II) #4  

(Μόνο τα σαρκώδη είδη, εκτός από  

1) τα Εuphorbia misera· 
2) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγµατα καλλιεργητικών ποικιλιών του Euphorbia trigona· 
3) τα τεχνικώς αναπαραχθέντα δείγµατα του Euphorbia lactea που µπολιάζονται σε τεχνητώς αναπαραχθέντα 

ριζώµατα του Euphorbia neriifolia, εφόσον: 
- διαθέτουν λοφίο ή 
- είναι ριπιδιόσχηµα ή 
- φέρουν χρωµατική µετάλλαξη· 

4) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγµατα των ποικιλιών του Euphorbia «Milii» εφόσον 
- αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγµατα και 
- εισάγονται ή (επαν-)εξάγονται από την Ένωση σε φορτία των 100 ή περισσοτέρων φυτών,  

που δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισµό) και 
5) τα είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α  
FOUQUIERIACEAE 
Fouquieria columnaris (II) #4 
JUGLANDACEAE 
Oreomunnea pterocarpa (II) #4 
LAURACEAE 
Aniba rosaeodora (II) (γνωστό και ως A. duckei) #12 
LEGUMINOSAE (FABACEAE) / ΨΥΧΑΝΘΗ 
Caesalpinia echinata (II) #10 
Dalbergia spp. (II) (Μόνο οι πληθυσµοί της Μαδαγασκάρης) #5 

Dalbergia cochinchinensis (II) #5 
Dalbergia granadillo (II) #6 

Dalbergia retusa (II) #6 

Dalbergia stevensonii (II) #6 

Pericopsis elata (II) #5 
Platymiscium pleiostachyum (II) #4 
Pterocarpus santalinus (II) #7 
Senna meridionalis (II)  
LILIACEAE (ΛΕΙΡΙΪ∆ΕΣ) 
Aloe spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α και του είδους Aloe vera, γνωστό και ως 

Aloe barbadensis, που δεν περιλαµβάνεται στα παραρτήµατα) #4 
MELIACEAE 
Swietenia humilis (II) #4 
Swietenia macrophylla (II) (Πληθυσµός των Νεοτροπικών - περιλαµβάνει την Κεντρική και τη Νότια Αµερική και 

την Καραϊβική) #6 
Swietenia mahagoni (II) #5 
NEPENTHACEAE (ΝΗΠΕΝΘΗ – ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ) 
Nepenthes spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) #4 
ORCHIDACEAE (ΟΡΧΙ∆ΕΕΣ) 
ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) (

12
)
 #4 

OROBANCHACEAE 
Cistanche deserticola (II) #4 
PALMAE (ARECACEAE) / ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆Η 
Beccariophoenix madagascariensis (II) #4 
Lemurophoenix halleuxii (II) 
Marojejya darianii (II) 
Neodypsis decaryi (II) #4 
Ravenea louvelii (II) 
Ravenea rivularis (II) 
Satranala decussilvae (II) 
Voanioala gerardii (II) 
PASSIFLORACEAE 
Adenia firingalavensis (II) 
Adenia olaboensis (II) 
Adenia subsessilifolia (II) 
PEDALIACEAE 



Uncarina grandidieri (II) 
Uncarina stellulifera (II) 
PORTULACACEAE 
Anacampseros spp. (II) #4 
Avonia spp. (II) #4 
Lewisia serrata (II) #4 
PRIMULACEAE 
Cyclamen spp. (II) (14) #4 
RANUNCULACEAE 
Adonis vernalis (II) #2 
Hydrastis canadensis (II) #8 
ROSACEAE 
Prunus africana (II) #4 
SANTALACEAE 
Osyris lanceolata (II) (Μόνο οι πληθυσµοί του Μπουρουντί, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Ρουάντας, της 

Ουγκάντας και της Ενωµένης ∆ηµοκρατίας της Τανζανίας· κανένας άλλος πληθυσµός δεν περιλαµβάνεται στα 

παραρτήµατα) #2 
SARRACENIACEAE 
Sarracenia spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) #4 
SCROPHULARIACEAE 
Picrorhiza kurrooa (II) (εκτός του Picrorhiza scrophulariiflora) #2 
STANGERIACEAE 
Bowenia spp. (II) #4 
TAXACEAE 
Taxus chinensis και ταξινοµικές βαθµίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2  
Taxus cuspidata και ταξινοµικές βαθµίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) (15) #2 

Taxus fuana και ταξινοµικές βαθµίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 
Taxus sumatrana και ταξινοµικές βαθµίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 
Taxus wallichiana (II) #2 
THYMELEACEAE 
(AQUILARIACEAE) 
Aquilaria spp. (II) #14 
Gonystylus spp. (II) #4 
Gyrinops spp. (II) #14 
VALERIANACEAE 
Nardostachys grandiflora (II) #2 
VITACEAE 
Cyphostemma elephantopus (II) 
Cyphostemma laza (II) 
Cyphostemma montagnacii (II)  
WELWITSCHIACEAE 
Welwitschia mirabilis (II) #4 
ZAMIACEAE 
ZAMIACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A) #4 
ZINGIBERACEAE 
Hedychium philippinense (II) #4 
ZYGOPHYLLACEAE 
Bulnesia sarmientoi (II) #11 
Guaiacum spp. (II) #2 

 

(1)  Πληθυσµός της Αργεντινής (που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα B): 

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εµπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια 
(vicuñas) των πληθυσµών του παραρτήµατος Β, καθώς και υφασµάτων και παράγωγων προϊόντων µεταποίησης 
και άλλων χειροποίητων τεχνουργηµάτων. Η ανάποδη του υφάσµατος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε 
από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριµένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη 
σύµβαση Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη 
«VICUÑA-ARGENTINA». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµα το οποίο περιλαµβάνει το λογότυπο και 
την ένδειξη «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Όλα τα άλλα δείγµατα θεωρούνται δείγµατα ειδών που 
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α και η διάθεση αυτών στο εµπόριο ελέγχεται αναλόγως. 

 

(2)  Πληθυσµός της Βολιβίας (που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα B): 



Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εµπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια 
(vicuñas) καθώς και των υφασµάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συµπεριλαµβανοµένων των 
χειροτεχνηµάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσµατος πρέπει να φέρει το λογότυπο 
που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριµένο είδος, οι οποίες έχουν 
υπογράψει τη σύµβαση Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την 
ένδειξη «VICUÑA-BOLIVIA». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµα το οποίο περιλαµβάνει το λογότυπο 
και την ένδειξη «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Όλα τα άλλα δείγµατα θεωρούνται δείγµατα ειδών που 
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α και η διάθεση αυτών στο εµπόριο ελέγχεται αναλόγως. 

 

(3)        Πληθυσµός της Χιλής (που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα B): 

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εµπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια 
(vicuñas) των πληθυσµών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα B, καθώς και των υφασµάτων και προϊόντων που 
κατασκευάζονται από αυτά, συµπεριλαµβανοµένων των χειροτεχνηµάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η 
ανάποδη του υφάσµατος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των 
οποίων διαβιώνει το συγκεκριµένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύµβαση Convenio para la Conservación y 
Manejo de la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA-CHILE». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να 
φέρουν σήµα το οποίο περιλαµβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Όλα τα 
άλλα δείγµατα θεωρούνται δείγµατα ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α και η διάθεση αυτών στο 
εµπόριο ελέγχεται αναλόγως. 

 

(4)          Πληθυσµός του Ισηµερινού (που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα B): 

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εµπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια 
(vicuñas) καθώς και των υφασµάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συµπεριλαµβανοµένων των 
χειροτεχνηµάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσµατος πρέπει να φέρει το λογότυπο 
που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριµένο είδος, οι οποίες έχουν 
υπογράψει τη σύµβαση Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την 
ένδειξη «VICUÑA ECUADOR». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµα το οποίο περιλαµβάνει το λογότυπο 
και την ένδειξη «VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA». 

Όλα τα άλλα δείγµατα θεωρούνται δείγµατα ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α και η διάθεση αυτών 
στο εµπόριο ελέγχεται αναλόγως. 

 

(5)          Πληθυσµός του Περού (που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα B): 

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εµπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια 
(vicuñas) και του εναποµένοντος αποθέµατος 3 249 kg ερίου κατά την εποχή της ένατης συνεδρίασης της 
συνδιάσκεψης των Συµβαλλοµένων µερών (Νοέµβριος 1994), καθώς και των υφασµάτων και των λοιπών ειδών 
από το υλικό αυτό, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνουργηµάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη 
του υφάσµατος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων 
διαβιώνει το συγκεκριµένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύµβαση Convenio para la Conservación y 
Manejo de la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA-PERU». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να 
φέρουν σήµα το οποίο περιλαµβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA-PERU-ARTESANÍA». Όλα τα άλλα 
δείγµατα θεωρούνται δείγµατα ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α και η διάθεση αυτών στο εµπόριο 
ελέγχεται αναλόγως. 

 

(7) Πληθυσµοί της Μποτσουάνας, της Ναµίµπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιµπάµπουε (που περιλαµβάνονται 
στο παράρτηµα B): 

Με αποκλειστικό σκοπό να καταστούν δυνατά: α) το εµπόριο κυνηγετικών τροπαίων για µη εµπορικούς σκοπούς· 
β) το εµπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς προορισµούς όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις του 
ψηφίσµατος Conf. 11.20 για την Μποτσουάνα και τη Ζιµπάµπουε και για προγράµµατα in situ διατήρησης για τη 
Ναµίµπια και τη Νότια Αφρική· γ) το εµπόριο δερµάτων· δ) το εµπόριο µαλλιών· ε) το εµπόριο δερµατίνων ειδών 
για εµπορικούς ή µη εµπορικούς σκοπούς για την Μποτσουάνα, τη Ναµίµπια και τη Νότια Αφρική και για µη 
εµπορικούς σκοπούς για τη Ζιµπάµπουε· στ) το εµπόριο ekipas που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισηµανθεί 
χωριστά και τα οποία έχουν ενσωµατωθεί σε κοσµήµατα, για µη εµπορικούς σκοπούς για τη Ναµίµπια και 
λαξευµένου ελεφαντοστού για µη εµπορικούς σκοπούς για τη Ζιµπάµπουε· ζ) το εµπόριο καταγεγραµµένου 
ακατέργαστου ελεφαντοστού (για την Μποτσουάνα, τη Ναµίµπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιµπάµπουε 
ολόκληροι χαυλιόδοντες και τµήµατα αυτών) υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω: i) µόνο καταγεγραµµένα 
κυβερνητικά αποθέµατα, που προέρχονται από το κράτος (εξαιρούνται το κατεσχεµένο ελεφαντοστό και το 
ελεφαντοστό αγνώστου προελεύσεως)· ii) µόνο σε εµπορικούς εταίρους για τους οποίους έχει εξακριβωθεί από τη 
Γραµµατεία, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη Μόνιµη Επιτροπή, ότι διαθέτουν επαρκή εθνική νοµοθεσία και 
εσωτερικούς εµπορικούς ελέγχους προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή του εισαγόµενου 
ελεφαντοστού και ότι η διαχείρισή του θα διεξαχθεί σύµφωνα µε όλες τις απαιτήσεις του ψηφίσµατος Conf. 10.10 
(Rev. CoP14) σχετικά µε την εσωτερική µεταποίηση και το εµπόριο· iii) όχι πριν η Γραµµατεία εξακριβώσει τις 
µελλοντικές χώρες εισαγωγής και τα καταγεγραµµένα κυβερνητικά αποθέµατα· iv) ακατέργαστο ελεφαντόδοντο 
βάσει της δυνητικής πώλησης των καταγεγραµµένων κυβερνητικών αποθεµάτων ελεφαντοστού που 
συµφωνήθηκαν στην COP12 και τα οποία αντιστοιχούν σε 20 000 kg (Μποτσουάνα), 10 000 kg (Ναµίµπια) και 
30 000 kg (Νότια Αφρική)· v) πέραν των ποσοτήτων που συµφωνήθηκαν στην COP12, κυβερνητικό 
ελεφαντόδοντο από την Μποτσουάνα, τη Ναµίµπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιµπάµπουε, µε ηµεροµηνία 



εγγραφής έως την 31η Ιανουαρίου 2007, και εφόσον έχει επαληθευτεί από τη Γραµµατεία, µπορεί να τύχει 
εµπορικής εκµετάλλευσης και µεταφοράς, µαζί µε το ελεφαντόδοντο της παραγράφου ζ) σηµείο iv) ανωτέρω σε 
περίπτωση άπαξ πώλησης ανά προορισµό και υπό την αυστηρή επιτήρηση της Γραµµατείας· vi) τα καθαρά 
προϊόντα του εµπορίου χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τα προγράµµατα διατήρησης του ελέφαντα και 
διατήρησης και ανάπτυξης των κοινοτήτων εντός ή κοντά σε ζώνες διαβίωσης του ελέφαντα· και vii) οι πρόσθετες 
ποσότητες που καθορίζονται στην παράγραφο ζ) v) ανωτέρω δύνανται να υποστούν εµπορική εκµετάλλευση µόνο 
εφόσον η Μόνιµη Επιτροπή συµφωνήσει ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις· η) δεν επιτρέπεται 
η υποβολή περαιτέρω προτάσεων, µε σκοπό την απόκτηση άδειας εµπορίας ελεφαντοστού από πληθυσµούς που 
περιλαµβάνονται ήδη στο παράρτηµα B, στη διάσκεψη των συµβαλλόµενων µερών για την περίοδο από την 
COP14 έως εννέα χρόνια από την ηµεροµηνία της άπαξ πώλησης ελεφαντοστού από τη Γραµµατεία που θα 
πραγµατοποιηθεί βάσει των διατάξεων στις παραγράφους ζ) ι), ζ) σηµείο ii), ζ) σηµείο iii), ζ) σηµείο vi) και ζ) 
σηµείο vii). Επιπλέον, τέτοιες περαιτέρω προτάσεις αντιµετωπίζονται βάσει των αποφάσεων 14.77 και 14.78 
(Rev. CoP15). Κατόπιν προτάσεως της Γραµµατείας, η Μόνιµη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την 
παύση του εν λόγω εµπορίου εν µέρει ή πλήρως, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή 
εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγµένων δυσµενών επιπτώσεων του εµπορίου σε άλλους πληθυσµούς 
ελεφάντων. Όλα τα άλλα δείγµατα θεωρούνται δείγµατα ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α και η 
διάθεση αυτών στο εµπόριο ελέγχεται αναλόγως. 

 

(9) Τα ακόλουθα δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού: 

 απολιθώµατα· 
 η άµµος κοραλλιών, δηλαδή το υλικό που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από λεπτόκοκκα 
θραύσµατα νεκρών κοραλλιών µέγιστης διαµέτρου 2 mm, µη αναγνωρίσιµο σε επίπεδο γένους, και µπορεί επίσης 
να περιέχει, µεταξύ άλλων, υπολείµµατα τρηµατοφόρων, οστράκων, µαλακίων και καρκινοειδών ή κοραλλιοειδών 
φυκών· 

τα θραύσµατα των κοραλλιών (συµπεριλαµβανοµένων χαλικιών και άµµου), δηλαδή µη συµπαγή 
θραύσµατα δακτυλόµορφων νεκρών κοραλλιών και άλλων υλικών, µεγέθους µεταξύ 2 και 30 mm µετρούµενα 
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, µη αναγνωρίσιµα σε επίπεδο γένους. 

 

(10)  Το εµπόριο δειγµάτων µε κωδικό πηγής Α επιτρέπεται µόνο για δείγµατα που διαθέτουν κατάφυλλα 
(cataphylls). 

 

(11) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγµατα των ακόλουθων υβριδίων και/ή ποικιλιών δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις του παρόντος κανονισµού: 
 Hatiora x graeseri 
 Schlumbergera x buckleyi 
 Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata 
 Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata 
 Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata 
 Schlumbergera truncata (καλλιεργητικές ποικιλίες) 
 Cactaceae spp. µε χρωµατική µετάλλαξη, που µπολιάζονται στα ακόλουθα υποκείµενα: Harrisia 
'Jusbertii', Hylocereus trigonus ή Hylocereus undatus 

Opuntia microdasys (καλλιεργητικές ποικιλίες) 

 

(12) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια των Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis και Vanda δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, εφόσον τα δείγµατα αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς 
αναπαραχθέντα και δεν παρουσιάζουν ίχνη συλλογής από το φυσικό περιβάλλον, όπως µηχανική ζηµιά ή έντονη 
αφυδάτωση λόγω της συλλογής, ακανόνιστη ανάπτυξη και ανοµοιογενές µέγεθος και σχήµα εντός µιας 
ταξινοµικής βαθµίδας και αποστολής, άλγη ή άλλους επίφυλλους οργανισµούς προσκολληµένους στα φύλλα, ή 
ζηµιά από έντοµα ή άλλα παράσιτα· και 
 α) όταν αποστέλλονται σε στάδιο µη ανθοφορίας, τα δείγµατα πρέπει να διατίθενται στο εµπόριο σε 
αποστολές αποτελούµενες από ξεχωριστά κιβώτια (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια 
εµπορευµατοκιβωτίων CC), καθένα εκ των οποίων περιέχει 20 ή περισσότερα φυτά του ιδίου υβριδίου· τα φυτά 
εντός κάθε εµπορευµατοκιβωτίου πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθµό οµοιοµορφίας και να µην παρουσιάζουν 
ασθένειες· η αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από τεκµηρίωση, όπως τιµολόγιο στο οποίο δηλώνεται µε σαφήνεια 
ο αριθµός των φυτών κάθε υβριδίου· ή 
 β) όταν αποστέλλονται στο στάδιο της ανθοφορίας, δηλαδή µε ένα τουλάχιστον πλήρως ανοιγµένο 
άνθος ανά δείγµα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθµός δειγµάτων ανά αποστολή, αλλά τα δείγµατα πρέπει να είναι 
επαγγελµατικά επεξεργασµένα για εµπορική λιανική πώληση, π.χ. µε έντυπες ετικέτες ή συσκευασµένα σε 
έντυπες συσκευασίες όπου αναγράφονται το όνοµα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά θα 
πρέπει να είναι σαφώς ορατά και εύκολα επαληθεύσιµα. 
 Τα φυτά τα οποία δεν δικαιούνται εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα 
CITES. 

 



(14) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των ποικιλιών Cyclamen persicum δεν υπόκεινται στις διατάξεις του 
παρόντος κανονισµού. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγµατα που αποτελούν αντικείµενο εµπορίας ως 
κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση. 

 

(15) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια και ποικιλίες του Taxus cuspidata, ζώντα, σε γλάστρες ή άλλα 
µικρά δοχεία, κάθε αποστολή των οποίων συνοδεύεται από ετικέτα ή έγγραφο όπου αναγράφονται το όνοµα της 
ταξινοµικής βαθµίδας ή των ταξινοµικών βαθµίδων, καθώς και η φράση «τεχνητώς αναπαραχθέν», δεν υπόκεινται 
στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 

 


