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ΘΕΜΑ : Κατευθυντήριες οδηγίες για την οµοιόµορφη εφαρµογή θεµάτων σχετικά µε το «Κωδικό
πηγής για κυνηγετικά τρόπαια λευκού ρινόκερου από την Ναµίµπια», από τα κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Σας στέλνουµε, επισυναπτόµενο στο παρόν, έγγραφο που περιλαµβάνει κατευθυντήριες οδηγίες για
την οµοιόµορφη εφαρµογή θεµάτων σχετικά µε το «Κωδικό πηγής για κυνηγετικά τρόπαια λευκού ρινόκερου

από την Ναµίµπια» από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. που υιοθετήθηκε στην 57η συνάντηση της Επιτροπής των
∆ιαχειριστικών Αρχών CITES της Ε.Ε. (COM57).
Το εν λόγω έγγραφο οδηγιών, αποτελεί µέρος µιας σειράς παρόµοιων κατευθυντήριων εγγράφων τα
οποία αποφασίσθηκε να συνταχθούν κατά τις επίσηµες συνεδριάσεις της Επιτροπής των ∆ιαχειριστικών
Αρχών CITES της Ε.Ε., προκειµένου να διευκολύνουν την ενιαία αντιµετώπιση, από τα κράτη µέλη της Ε.Ε.,
ορισµένων ζητηµάτων που σχετίζονται µε την εφαρµογή των Κανονισµών της Ε.Ε. για την προστασία των
ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους.
Παρακαλείσθε για την πιστή εφαρµογή του σε κάθε περίπτωση αντιµετώπισης σχετικών θεµάτων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ α.α.
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(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΑΤΤΙΚΗΣ)

Μεσογείων 239, 14551 Ν. Ψυχικό - Αθήνα
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ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ)

Τσιµισκή 5, 41222 Λάρισα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ)

Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26441 Πάτρα
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΗΠΕΙΡΟΥ)

Μ. Κοτοπούλη 62, 45445

Ιωάννινα
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)

∆ιοικητήριο, 52100 Καστοριά

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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Λ. Γεωργικής Σχολής 46, 55134 Θεσσαλονίκη
7

8

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΚΡΗΤΗΣ)

Περιοχή ΤΕΙ (∆ασικό Φυτώριο Φοινικιάς),71410 Ηράκλειο

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8, 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Γ. Μαύρου 2, 85100 Ρόδος

Έδρες τους
Β. Επιστηµονική Αρχή CITES

Ενταύθα

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ.Καλαφάτη
2) Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών
3) Γραφείο Προϊσταµένου Γεν.∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών & Φ.Π.
4) κ.κ. υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων
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Κωδικός πηγής για κυνηγετικά τρόπαια λευκού ρινόκερου από την
Ναµίµπια1
Ιστορικό
Κατά την διάρκεια παλιότερων συναντήσεων, η Πολωνία και η Γερµανία έγειραν το θέµα του
κωδικού πηγής που θα πρέπει να χρησιµοποιείται για κυνηγετικά τρόπαια λευκού ρινόκερου που
εξάγονται από την Ναµίµπια.
Ο πληθυσµός του λευκού ρινόκερου στην Ναµίµπια εξαφανίστηκε και ο πραγµατικός πληθυσµός
στην χώρα προέρχεται από δείγµατα που εξήχθησαν από την Νότια Αφρική. Σε πολλές
περιπτώσεις, δεν ήταν ξεκάθαρο εάν τα δείγµατα που εξήχθησαν στην Ε.Ε. ήταν αυτά που
προηγουµένως είχαν εξαχθεί από την Νότια Αφρική στην Ναµίµπια και πως θα πρέπει να
θεωρούνται οι απόγονοι τέτοιων δειγµάτων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικοινώνησε µε την Ναµίµπια για να διαλευκάνει το θέµα µέσω επιστολής
η οποία στάλθηκε στις 15 Ιουνίου 2011:

«Αναφορικά µε τις εισαγωγές κυνηγετικών τροπαίων του είδους Ceratotherium simum
επισηµαίνουµε τα παρακάτω:
Οι πληθυσµοί του λευκού ρινόκερου της Νότιας Αφρικής και της Ζουαζηλάνδης µεταφέρθηκαν από
το Παράρτηµα Ι στο Παράρτηµα ΙI, ενώ τα δείγµατα στην Ναµίµπια θα πρέπει να θεωρούνται ως
δείγµατα που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα I. Παρόλα αυτά µερικά δείγµατα µεταφέρονται από
την Νότια Αφρική στην Ναµίµπια για να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα εκτροφής σε εθνικές
προστατευόµενες περιοχές και σε ιδιωτικές φάρµες. ∆εν είναι ξεκάθαρο στην Ε.Ε. πως θα πρέπει
να θεωρούνται τα δείγµατα αυτά, αναφορικά µε τους όρους της Σύµβασης CITES, στη περιπτώση
που χρησιµοποιούνται ως κυνηγετικά τρόπαια και µετά εµπορεύονται. Για να διευκρινιστεί αυτό το
σηµείο, η Πολωνία πρόσφατα επικοινώνησε µε τις Αρχές CITES της Ναµίµπιας χωρίς όµως να πάρει
κάποια απάντηση. Η ΟΕΕ θα το εκτιµούσε εάν λάβει πληροφορίες για το θέµα αυτό, οι οποίες θα
βοηθήσουν σηµαντικά στην αξιολόγηση µελλοντικών αιτήσεων εισαγωγής.»
Η Ναµίµπια απάντησε µε δύο ηλεκτρονικά µηνύµατα τα οποία έστειλε στις 20 Ιανουαρίου και στις
15 Ιουλίου 2011:

«Σχετικά µε το είδος Ceratotherium simum simum, η Ναµίµπια έχει εξάγει για λίγο καιρό
κυνηγετικά τρόπαια σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Όπως είστε ήδη ενηµερωµένοι, ο πληθυσµός µας του
Λευκού Ρινόκερου εξαλείφθηκε και εισάγουµε κάποιους από την Νότια Αφρική για σκοπούς επανεισαγωγής. Στην περίπτωση ζώων από τις Εθνικές Προστατευόµενες Περιοχές µας, η κατάσταση
είναι ευκολότερη γιατί όλα τα διαθέσιµα επί του παρόντος ζώα για σκοπούς κυνηγητικών τροπαίων
έχουν γεννηθεί στην Ναµίµπια και έτσι αφορούν δείγµατα του Παραρτήµατος Ι, καθώς η Ναµίµπια
είναι η χώρα προέλευσης. Στην περίπτωση ζώων που θηρεύονται σε εµπορικές ή ιδιωτικές φάρµες,
τα αντιµετωπίζουµε όλα ως δείγµατα που ανήκουν στο Παράρτηµα Ι, για να απλοποιήσουµε την
κατάσταση και για να υπάρχει συνοχή, καθώς τα ζώα δεν εισήχθησαν στην Ναµίµπια για καθαρά
σκοπούς κυνηγετικών τροπαίων και είναι αναµιγµένα (προέλευσης από την Ναµίµπια και την Νότια
Αφρική). Παρόλα αυτά, προς το τέλος του προηγούµενου έτους, λόγω αίτησης εισαγωγής
κυνηγετικού τροπαίου λευκού ρινόκερου στην Ολλανδία, έπρεπε να πιστοποιήσουµε την χώρα
προέλευσης του εν λόγω δείγµατος, λόγω των αυστηρότερων εσωτερικών µέτρων που ίσχυαν
στην χώρα αυτή. Είµαστε επίσης στην ίδια κατάσταση µε εσάς όσον αφορά στην εφαρµογή των
κανόνων της Σύµβασης CITES σχετικά µε το σενάριο αυτό. Ως χώρες εισαγωγής, θα το
εκτιµούσαµε εάν θα µπορούσατε να µας συµβουλέψετε για τον καλύτερο πιθανό µελλοντικό
τρόπο.»
Το θέµα επίσης συζητήθηκε κατά την διάρκεια των συναντήσεων της ΟΕΕ.

1

Υιοθετήθηκε στην COM 57
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Μετά την συζήτηση του θέµατος στην τελευταία της συνάντηση, η Επιτροπή των ∆ιαχειριστικών
Αρχών κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει µία ερµηνεία για το σηµείο αυτό, η οποία θα
εφαρµόζεται από όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.

Προτεινόµενη ερµηνεία για τους κανόνες που εφαρµόζονται στα κυνηγετικά τρόπαια
του είδους Ceratotherium simum που (επαν-)εξάγονται από την Ναµίµπια στην Ε.Ε.

•

Τα κυνηγετικά τρόπαια του είδους Ceratotherium simum θα αντιµετωπίζονται ως δείγµατα
του Παραρτήµατος II/ Πίνακα B µόνο όταν:
-

Το δείγµα προέρχεται από την Νότια Αφρική ή την Ζουαζηλάνδη και έχει εξαχθεί
στην Ναµίµπια σύµφωνα µε την επισηµείωση στο Παράρτηµα ΙΙ του είδους
Ceratotherium simum simum2;

-

Η άδεια επαν-εξαγωγής που έχει εκδοθεί από την Ναµίµπια αναφέρει ότι το δείγµα
προέρχεται από την Νότια Αφρική ή την Ζουαζηλάνδη.

Αυτό απαιτεί την ιχνηλασιµότητα του δείγµατος το οποίο θα πρέπει να έχει σηµανθεί όταν
εξάγεται από την Νότια Αφρική.
•

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα κυνηγετικά τρόπαια του είδους Ceratotherium simum θα
αντιµετωπίζονται ως δείγµατα του Παραρτήµατος I/ Πίνακα A.

Και στις δύο περιπτώσεις, η άδεια εξαγωγής ή επαν-εξαγωγής θα πρέπει να αναφέρει την ηλικία και
το φύλο του δείγµατος.

2

Μόνο οι πληθυσµοί της Νότιας Αφρικής και της Ζουαζηλάνδης, όλοι οι άλλοι πληθυσµοί περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι. Με
αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εµπόριο ζώντων ζώων προς κατάλληλους και αποδεκτούς προορισµούς, καθώς και το
εµπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα άλλα δείγµατα θεωρούνται ως δείγµατα ειδών που υπάγονται στο Παράρτηµα Ι και το
εµπόριο αυτών ρυθµίζεται ανάλογα.
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