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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 1104 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1974 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμβάσεως επί του Διεθνούς Ε μ π ο ρ ί ο υ Έξαφανιζαμένων 
ειδών ' Α γ ρ ί α ς Πανίδος και Χλωρίδος (Κυρωτικός) Νόμος του 1974 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατ ίας 
συμφώνως τ ω "Αρθρω 52 τοΰ ^Συντάγματος. 

'Αριθμός 20 τοϋ 1974 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΙ2Ν ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΓΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΑΦΑΉΙΖΟΜΕΝΩΝ Ε Ι Δ Ω Ν 

Α Γ Ρ Ι Α Σ Π Α Ν Ι Δ Ο Σ ΚΑΙ Χ Λ Ω Ρ Ι Δ Ο Σ . 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό πχχρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως έπί £υνσιττικός 
του Διεθνούς 'Εμπορίου Έξαφανιζαμένων Ε ι δ ώ ν 'Αγρ ίας Πανίδος τίτλος, 
και Χλωρίδας (Κυρωτικός) Νόμος του 1974. 

.2. Έ ν τω παρόντί Νόμω, έκτος εάν εκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία 
φόρος έ'ννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει την Σόμβασιν έττί του Διεθνούς 'Εμπορίου 
Έξαφανιζομένων Είδών 'Αγρ ίας Πανίδος και Χλωρίδος, τ η ς οποίας 
το κείμενον έν τω ά γ γ λ ι κ ώ πρωτοτυπώ εκτίθεται ε'ις το Πρώτον 
Μέρος τοΰ Πίνακος και έν μεταφράσει εις την έλληνικήν εις το πίναξ 
Δεύτερον Μέρος τοΰ Πίνακος : 
Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 

υπερισχύει το εις το Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος έκτιθέμενον κείμε

νον. 

3 . Ή Σύμβασις , εις τήν οποίαν ή προσχώρησις της Κυπριακής κύρωσις 
Δημοκρατίας απεφασίσθη διά τής ύπ' άρ. 12.595 της 23ης Αυγούστου Συμβάσεως. 
1973 'Αποφάσεως τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, διά τοΰ παρόντος 
Νόμου 'κυροΰται. 

(547) 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

Μ Ε Ρ Ο Σ ΠΡΩΤΟΝ 
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED 

SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA 
The Contracting States, 

RECOGNIZING that wild fauna and flora in their many beautiful and varied 
forms are an irreplaceable part of the natural systems of the earth which must be pro
tected for this and the generations to come ; 

CONSCIOUS of the evergrowing value of wild fauna and flora from aesthetic, 
scientific, cultural, recreational and economic points of view ; 

RECOGNIZING that peoples and States are and should be the best protectors 
of their own wild fauna and flora ; 

RECOGNIZING, in addition, that international cooperation is essential for the 
protection of certain species of wild fauna and flora against overexploitation through 
international trade ; 

CONVINCED of the urgency of taking appropriate measures to this end ; 
HAVE AGREED as follows : 

ARTICLE I 
Definitions 

For the purpose of the present Convention, unless the context otherwise requires : 
(a) "Species" means any species, subspecies, or geographically separate popu

lation thereof ; 
(b) " Specimen " means : 

(i) any animal or plant, whether alive or dead ; 
(ii) in the case of an animal : for species included in Appendices I and II , 

any readily recognizable part or derivative thereof ; and for species 
included in Appendix III , any readily recognizable part or derivative 
thereof specified in Appendix III in relation to the species ; and 

(iii) in the case of a plant: for species included in Appendix I, any readily reco
gnizable part or derivative thereof ; and for species included in Appendices 
II and I I I , any readily recognizable part or derivative thereof specified 
in Appendices II and I I I in relation to the species ; 

(c) " Trade " means export, reexport, import and introduction from the sea ; 
(d) " Reexport " means export of any specimen that has previously been imported ; 
(e) " Introduction from the sea " means transportation into a State of specimens 

of any species which were taken in the marine environment not under the juris
diction of any State ; 

(/) " Scientific Authority " means a national scientific authority designated in 
accordance with Article IX ; 

(g) " Management Authority " means a national management authority desi
gnated in accordance with Article IX ; 

(h) " Party " means a State for which the present Convention has entered into 
force. 

ARTICLE II 
Fundamental Principles 

r. Appendix I shall include all species threatened with extinction which are or 
may be affected by trade. Trade in specimens of these species must be subject to 
particularly strict regulation in order not to endanger further their survival and must 
only be authorized in exceptional circumstances. 
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2. Appendix II shall include : 
(a) all species which although not necessarily now threatened with extinction may 

become so unless trade in specimens of such species is subject to strict regu
lation in order to avoid utilization incompatible with their survival ; and 

(b) other species which must be subject to regulation in order that trade in speci
mens of certain species referred to in subparagraph («.) of this paragraph 
may be brought under effective control. 

3. Appendix III shall include all species which any Party identifies as being subject 
to regulation within its jurisdiction for the purpose of preventing or restricting exploi
tation, and as needing the cooperation of other parties in the control of trade. 

4. The Parties shall not allow trade in specimens of species included in Appendices 
I, II and I I I except in accordance with the provisions of the present Convention. 

ARTICLE 111 
Regulation of Trade in Spec imens of Species 

included in Appendix I 
1. All trade in specimens of species included in Appendix I shall be in accordance 

with the provisions of this Articl e. 

z. The export of any specimen of a species included in Appendix I shall require 
the prior grant and presentation of an export permit. An export permit.shall only 
be granted when the following conditions have been met : 

(a) a Scientific Authority of the State of export has advised that such export will 
not be detrimental to the survival of that species ; 

(c) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living 
specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, 
damage to health or cruel treatment ; and 

(d) a Management Authority of the State of export is satisfied that an import 
permit has been granted for the specimen. 

3. The import of any specimen of a species included in Appendix I shall require 
the prior grant and presentation of an import permit and either an export permit ..or 
a reexport certificate. An import permit shall only be granted when the following 
conditions have been met : 

(a) a Scientific Authority of the State of import has advised that the import will 
be for purposes which are not detrimental to the survival of the species 
involved ; 

(b) a Scientific Authority of the State of import is satisfied that the proposed 
recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it ; 
and 

(c) a Management Authority of the State of import is satisfied that the specimen 
is not to be used for primarily commercial purposes. 

4. The reexport of any specimen of a species included in Appendix I shall require 
the prior grant and presentation of a reexport certificate. A reexport certificate 
shall only be granted when the following conditions have been met : 

(a) a Management Authority of the State of reexport is satisfied that the specimen 
was imported into that State in accordance with the provisions of the present 
Convention ; 

(b) a Management Authority of the State of reexport is satisfied that any living 
specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, 
damage to health or cruel treatment ; and 

{c) a Management Authority of the State of reexport is satisfied that an import 
permit has been granted for any living specimen. 
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5· The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix 
I shall require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the 
State of introduction. A certificate shall only be granted when the following condi
tions have been met : 

(a) a Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction 
will not be detrimental to the survival of the species involved ; 

(b) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that the 
proposed recipient of a living specimen is suitably equipped to house and 
care for it ; and 

. (c) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that the 
specimen is not to be used for primarily commercial purposes. 

ARTICLE IV 
Regulation of Trade in Specimens of Species 

included in Appendix Π 
ι. All trade in specimens of species included in Appendix II shall be in accordance 

with the provisions of this Article. 
2. The export of any specimen of a species included in Appendix II shall require 

the prior grand and presentation of an export permit. An export permit shall only 
be granted when the following conditions have been met : 

(a) a Scientific Authority of the State of export has advised that such export will 
not be detrimental to the survival of that species ; 

(b) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen 
was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection 
of fauna and flora ; and 

(c) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living 
specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, 
damage to health or cruel treatment. 

3. A Scientific Authority in each Party shall monitor both the export permits 
granted by that State for specimens of species included in Appendix II and the actual 
exports of such specimens. Whenever a Scientific Authority determines that the export 
of specimens of any such species should be limited in order to maintain that species 
throughout its range at a level consistent with its role in the ecosystems in which it 
occurs and well above the level at which that species might become eligible for inclusion 
in Appendix I, the Scientific Authority shall advise the appropriate Management 
Authority of suitable measures to be taken to limit the grant of export permits for 
specimens of that species. 

4. The import of any specimen of a species included in Appendix II shall require 
the prior presentation of either an export permit or a reexport certificate. 

5. The reexport of any specimen of a species included in Appendix II shall require 
the prior grant and presentation of a reexport certificate. A reexport certificate 
shall only be granted when the following conditions have been met : 

(a) a Management Authority of the State of reexport is satisfied that the 
specimen was imported into that that State in accordance with the provisions 
of the present Convention ; and 

(b) a Management Authority of the State of reexport is satisfied that any living 
specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, 
damage to health or cruel treatment. 

6. The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix 
II shall require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the 
State of introduction. A certificate shall only be granted when the following conditions 
have been met : 

(a) a Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction 
will not be detrimental to the survival of the species involved ; and 
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(b) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that any 
living specimen will be so handled as to minimize the risk of injury, damage 
to health' or cruel treatment. 

7. Certificates referred to in paragraph 6 of this Article may be granted on the advice 
of a Scientific Authority, in consultation with other national scientific authorities or, 
when appropriate, international scientific authorities, in respect of periods not exceeding 
one vear for total numbers as specimens to be introduced in such periods. 

ARTICLE Υ 
Regulation of Trade in Specimens 

of Species included in Appendix III 
1. All trade in specimens of species included in Appendix III shall be in accordance 

with the provisions of this Article. 
.2. The export of any specimen of a species included in Appendix III from any 

State which has included that species in Appendix III shall require the prior grant 
and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when 
the following conditions have been met : 

(a) a Management Authority of the State of export is satisfied that the 
specimen was not obtained in contravention of the laws of that State for the 
protection of fauna and flora ; and 

(b) a Management Authority of the State of export is satisfied that any 
living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk .of 
injury, damage to health or cruel treatment. 

3. The import of any specimen of a species included in Appendix i l l shall require, 
except in circumstances to which paragraph 4 of this Article applies, the prior presenta
tion of a certificate of origin and, where the import is from a State which has included 
that species in Appendix III , an export permit. 

4. In the case of reexport, a certificate granted by the Management Authority 
of the State of reexport that the specimen was processed in that State or is being re
exported shall be accepted by the State of import as evidence that the provisions of 
the present Convention have been complied with in respect of the specimen concerned. 

ARTICLE VI 
Permits and Certificates 

1. Permits and certificates granted under the provisions of Articles I I I , IV and 
V shall be in accordance with the provisions of this Article. 

2. An export permit shall contain the information specified in the model set forth 
in Appendix IV, and may only be used for export within a period of six months from 
the date on which it was granted. 

3. Each permit or certificate shall contain the title of the present Convention, the 
name and any identifying stamp of the Management Authority granting it and a control 
number assigned by the Management Authority. 

4. Any copies of a permit or certificate issued by a Management Authority shall 
be clearly marked as copies only and no such copy may be used in place of the original, 
except to the extent endorsed thereon. 

5. A separate permit or certificate shall be required for each consignment of speci

mens; " " ~ 
6. A Management Authority of the State of import of any specimen shall cancel 

and retain the export permit or reexport certificate and any corresponding import 
permit presented in respect of the import: of that specimen. 

7. Where appropriate and feasible a Management Authority may affix a mark upon 
any specimen to assist in identifying the specimen. For these purposes " m a r k " 
means any indelible imprint, lead, seal, or other suitable means of identifying a spe
cimen, designed in such a way as to render its imitation by unauthorized persons as 
difficult as possible. 
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ARTICLE VII 
Exemptions and Other Special Provisions Relating 

to Trade 
i. The provisions of Article III , IV and V shall not apply to the transit or tran

shipment of specimens through or in the territory of a Party while the specimens remain 
in Customs control. 

2. Where a Management Authority of the State of export or reexport is satisfied 
that a specimen was acquired before the provisions of the present Convention applied 
to that specimen, the provisions of Articles III , IV and V shall, not apply to that specimen 
where the Management Authority issues a certificate to that effect. 

3. The provisions of Articles [It, IV and V shall not apply to specimens that are 
personal or household effects. 
This exemption shall not apply where : 

(a) in the case of specimens of a species included in Appendix I, they were acquired 
by the owner outside his State of usual residence, and are being imported 
into that State ; or 

(b) in the case of specimens of species included in Appendix II ; 
(i) they were aquired by the owner outside his State of usual residence and 

in a State where removal from the wild occurred ; 
(ii) they are being imported into the owner's State of usual residence ; and 

(in) the State where removal from the wild occurred requires the prior grant 
of export permits before any export of such specimens ; 

unless a Management Authority is satisfied that the specimens were acquired 
before the provisions of the present Convention applied to such specimens. 

4. Specimens of an animal species included in Appendix I bred in captivity for 
commercial purposes, or of a plant species included, in Appendix I artificially propa
gated for commercial purposes, shall be deemed to be specimens of species included 
in A.ppendix II . 

5. Where a Management Authority of the State of export is satisfied that 
any specimen of an animal species was bred in captivity or any specimen of a plant 
species was artificially propagated, or is a part of such an animal or plant or was derived 
therefrom, a certificate by that Management Authority to that effect shall be accepted 
in lieu of anv of the permits or certificates required under the provisions of Articles 
ΠΙ, IV or V. 

6. The provisions of Articles III, IV and V shall not apply to the noncommercial 
loan, donation or exchange between scientists or scientific institutions registered by a 
Management Authority of their State, of herbarium specimens, other preserved, dried 
or embedded museum specimens, and live plant material which carry a label issued 
or approved by a Management Authority. 

7. A Management Authority of any State may waive the requirements of Articles 
I I I , IV and V and allow the movement without permits or certificates of specimens 
which form part of a travelling zoo, circus, menagerie, plant, exhibition or other travel
ling exhibition provided that : 

(a) the exporter or importer registers full details of such specimens with that 
Management Authority ; 

(b) the specimens are in either of the categories specified in paragraphs 2 or 5 
of this Article ; and 

(c) the Management Authority is satisfied that any living specimen will be so 
transported and eared for as to minimize the risk of injury, damage to health 
or cruel treatment. 
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ARTICLE VIII 
Measures to be Taken by the Parties 

i. The Parties shall take appropriate measures to enforce the provisions of the 
present Convention and to prohibit trade in specimens in violation thereof. These 
shall include measures : 

(a) to penalize trade in, or possession of, such specimens, or both ; and 
(b) to provide for the confiscation or return to the State of export of such specimens. 

2. In addition to the measures taken under paragraph ι of this Article, a Party 
may, when it deems it necessary, provide for an}r method of internal reimbursement 
for expenses incurred as a result of the confiscation of ζ specimen traded in violation 
of the measures taken in the application of the provisions of the present Convention. 

3. As far as possible, the Parties shall ensure that specimens shall pass through 
any formalities .required for trade with a minimum of delay. To facilitate such passage, 
a Party may designate ports of exit and ports of entry at which specimens must be 
presented for clearance. The Parties shall ensure further that all living specimens, 
during any period of transit, holding or shipment, are properly cared for so as to mini
mize the risk of injury, damage to health or cruel treatment. 

4. Where a living specimen, is confiscated as a result of measures referred to in 
paragraph 1 of this Article : 

•(a) the specimen shall be entrusted to a Management Authority of the State of 
confiscation ; 

.(«&■) the Management Authority shall, .after consultation with the State of export, 
return the specimen to that State at the expense of that State, or to a rescue 
centre or such other place as the Management Authority deems appropriate 
and consistent ^with the purposes of the present Convention ; and 

. (c) the Management Authority may obtain .the advice of a Scientific Authority, 
or may, whenever it considers it desirable, consult the Secretariat in order to 
facilitate the ^decision under subparagraph (/>) of this paragraph, including
the choice of a rescue centre or other place. 

5. A rescue .centre as referred to in paragraph 4 of this Article means an institution 
designated by a Management Authority to look after the welfare of riving specimens, 
particularly those that nave been .confiscated. 

6. Each Party shall maintain records of trade in specimens of species included 
in Appendices I II , and I I I which shall cover : 

(a) the names and addresses of exporters and importers ; and 
(b) the number and type of permits and certificates granted ; the States ^with 

which such trade occurred ; the numbers or quantities and "types of specimens, 
names of species as included in Appendices I, II and I I I and, where appli
cable, the size and sex of the specimens in question. 

7. Each Party shall prepare periodic reports on its implementation of the present 
Convention and shall transmit to the Secretariat : 

(a) an annual report containing a summary of the information specified in sub
paragraph (b) of paragraph 6 of this Article ; and 

(b) a biennial report on legislative, regulatory and administrative measures itaken 
to enforce the provisions of the present Convention. 

&. The information referred to in paragraph 7 of this Article shall be avaSafele 
to t he public where this is not inconsistent with the law of i he Partyconcerned. 

ARTICLE IX 
Management and Scientific Authorities 

1. Each Party shall designate for the purposes of the present Convention : 
(a) one or more Management Authorities competent to grant permits or certi

ficates on behalf of that Party ; and 
(b) one or more Scientific Authorities. 
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2. A State depositing an instrument of ratification, acceptance, approval or accession 
shall at that time inform the Depositary Government of the name and address of the 
Management Authority authorized to communicate with other Parties, and with the 
Secretariat. 

3. Any changes in the designations or authorizations under the provisions of this 
Article shall be communicated by the Party concerned to the Secretariat for transmission 
to all other Parties. 

4 Any Management Authority referred to in paragraph 2 of this Article shall if 
so requested by the Secretariat or the Management Authority of another Party, commu
nicate to it impression of stamps, seals or other devices used to authenticate permits 
or certificates. 

ARTICLE X 
Trade with States not Party to the Convention 

Where export or reexport is to, or import is from, a State not a party to the present 
Convention, comparable documentation issued by the competent authorities in that 
State which substantially conforms with the requirements of the present Convention 
for permits and certificates may be accepted in lieu thereof by any Party. 

ARTICLE XI 
Conference of the Parties 

1. The Secretariat shall call a meeting of the Conference of the Parties not later 
than two years after the entry into force of the present Convention: 

2. Thereafter the Secretariat shall convene regular meetings at least once every 
two years, unless the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at 
any time on the written request of at least onethird of the Parties. 

3. At meetings, whether regular or extraordinary, the Parties shall review the imp

plementarjon of the present Convention and may : 
(a) make such provision as may be necessary to enable the Secretariat to carry out 

its duties ; 
(b) consider and adopt amendments to Appendices I and II in accordance with 

Article XV ; 
(<r) review the progress made towards the restoration and conservation of the 

species included in Appendices I, II and i l l ; 
(d) receive and consider any reports presented by the Secretariat or by any Party ; 

and 
(e} where appropriate, make recommendations for improving the effectiveness 

of the present Convention. 
4. At each regular meeting, the Parties may determine the time and venue of the 

next regular meeting to be held in accordance with the provisions of paragraph 2 of 
this Article. 

5. At any meeting, the Parties may determine and adopt ndes of procedure for 
the meeting. 

6. T h e United Nations, its Specialized Agencies and the International Atomic 
Energy Agency, as well as any State not a Party to the present Convention, may be 
represented at meetings of the Conference by observers, who shall have the right to 
participate but not to vote. 

7. Any body or agency technically qualified in protection, conservation or mana

gement of wild fauna and flora, in the following categories, which has informed the 
Secretariat of its desire to be represented at meetings of the Conference bv observers. 
shall be admitted unless at least onethird of the Parties present object : 

(a) international agencies or bodies, either governmental or nongovernmental, 
and national governmental agencies and bodies ; and 

(b) national nongovernmental agencies or bodies which have been approved for 
this purpose by the State in which they are located. Once admitted, these 
observers shall have the right to harticipate but not to vote. 



555 Ν. 20/74 

ARTICLE XIJ 
The Secretariat 

i. Upon entry into force of the present Convention, a Secretariat shall be provided 
by the Executive Director of the United Nations Environment Programme. To the 
extent and in the manner lie considers appropriate, he may be assisted by suitable 
intergovernmental or nongovernmental international or national agencies and bodies 
technically qualified in protection, conservation and management of wild fauna and 
flora. 

2. The functions of the Secretarial shall be ; 
(a) to arrange for and service meetings of the Parties ; 
(b) to perform the functions entrusted to it under the provisions of Articles XV 

and XVI of the present Convention ; 
(c) to undertake scientific and technical studies in accordance with programmes 

authorized by the Conference of the Parties as will contribute to the imple
mentation of the present Convention, including studies concerning standards 
for appropriate preparation and shipment of living specimens and the means 
of identifying specimens ; 

(d) to study the reports of Parties and to request from Parties such further infor
mation with respect thereto as it deems necessary to ensure implementation 
of the present Convention ; 

(e) to invite the attention of the Parties to any matter pertaining to the aims of 
the present Convention ; 

(/) to publish periodically and distribute to the Parties current editions of 
Appendices 1, II and III together with any information which will facilitate 
identification of specimens of species included in those Appendices. 

(g) to prepare annual reports to the Parties on its work and on the implementation 
of the present Convention and such other reports as meetings of the Parries 
may request ; 

(A) to make recommendations for the implementation of the aims and provisions 
of the present Convention, including the exchange of information of a scien
tific or technical nature ; 

·(/) to perform any other function as may be entrusted to it by the Parties. 

ARTICLE XIII 
International Measures 

i . When the Secretariat in the light of information received is satisfied that any 
species included in Appendices I or II is being affected adversely by trade in specimens 
of that species or that the provisions of the present Convention are not being effectively 
implemented, it shall communicate such information to the authorized Management 
Authority of the Party or Parties concerned. 

2. When any Party receives a communication as indicated in paragraph ι of this 
Article, it shall as soon as possible, inform the Secretariat of any relevant facts insofar 
as its laws permit and, where appropriate, propose remedial action. Where the Party 
considers that an inquiry is desirable, such inquiry raav be carried out by one or more 
persons expressly authorized by the Party. 

3. The information provided by the Party or resulting from any inquiry as specified 
in paragraph 2 of this Article shall be reviewed by the next Conference of the Parties 
which may make whatever recommendations it deems appropriate. 

ARTICLE XIV 
Effect on Domestic Legislation and International 

Conventions 
1." The provisions of the present Convention shall in no way affect the right of 

Parties to adopt : 
(a) stricter domestic measures regarding the conditions for trade, taking possession 

or transport of specimens of species included in Appendices I, II and III, or 
the complete prohibition thereof : or 
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(b) domestic measures restricting or prohibiting trade, taking possession, or 
transport of species not included in Appendices I, II or I I I . 

2. The provisions of the present Convention shall in no way affect the provisions 
of any domestic measures or the obligations of Parties deriving from any treaty, con
vention, or international agreement relating to other aspects of trade, taking, possession, 
or transport of specimens which is in force or subsequently may enter into force for 
any Party including any measure pertaining to the Customs, public health, veterinary 
or plant quarantine fields. 

3. The provisions of the present Convention shall in no way affect the provisions 
of, or the obligations deriving from, any treaty, convention or international agreement 
concluded or which may be concluded between States creating a union or regional 
trade agreement establishing or maintaining a common external customs control and 
removing customs control between the parties thereto insofar as they relate to trade 
among the States members of that union or agreement. 

4. A State party to the present Convention, which is also a party to any other treaty, 
convention or international agreement which is in force at the t ime of the coming into 
force of the present Convention and under the provisions of which protection is afforded 
to marine species included in Appendix I I r shall be relieved of the obligations imposed 
on it under the provisions of the present Convention with respect to trade irt specimens 
of species included in Appendix I I that are taken by ships registered in that State and in 
accordance with the provisions of such other treaty, convention or international 
agreement. 

5. Notwithstanding the provisions or Articles ΙΠ, IV and V, any export of a specimen 
taken in accordance with paragraph 4 of this Article shall only require a certificate 
from a Management Authority of the State of introduction to the effect; that the specimen 
was taken in accordance with the provisions of the other treaty, convention or internatio
nal agreement in question. 

6. Nothing in the present Convention shall prejudice the codification and deve
lopment of the law of the sea by the United Nations Conference on the Law of the Sea 
convened pursuant to Resolution 2750 C (XXV) of the General Assembly of the United 
Nations nor the present or future claims and legal views of any State concerning the 
law of the sea and the nature and extent of coastal and flag State jurisdiction. 

ARTICLE XV 

Amendments to Appendices I aad Π 

ι. The following provisions shall apply in relation to amendments to Appendices 
I and II at meetings of the Conference of the Parties ; 

(a) Any Party may propose an amendment to Appendix I or II for consideration 
at the next meeting. The text of the proposed amendment shall be commu
nicated to the Secretariat at least 150 days before the meeting. The Secre
tariat shall consult the other Parties and interested bodies on the amendment 
in accordance with the provisions of subparagraphs (6) and (c) of paragtaph 
2 of this Article and shall communicate the response to all Parties not later 
than 30 days before the meeting. 

(b) Amendments shall be adopted by a twothirds majority of Parties present 
and voting. For these purposes " Parties present and voting " means Parties 
present and casting an affirmative or negative vote. Parties abstaining 
from voting shall not be counted among the twothirds required for adopting 
an amendment. 

(c) Amendments adopted at a meeting shall enter into force 90 days after that 
meeting for all Parties except those which make a reservation in accordance 
with paragraph 3 of this Article. 



557 Ν. 20/74 

ζ. The following provisions shall apply in relation to amendments to Appendices 
I and II between meetings of the Conference of the Parties : 

(a) Any Party may propose an amendment to Appendix 1 or I I for consideration 
between meetings by the postal procedures set forth in this paragraph. 

(b) For marine species, the Secretariat shall, upon receiving the text of the proposed 
amendment, immediately communicate it to the Parties. It shall also consult 
intergovernmental bodies having a function in relation to those species 
especially with a view to obtaining scientific data these bodies may be able 
to provide and to ensuring coordination with any conservation measures 
enforced by such bodies. The Secretariat shall communicate the views 
expressed and data provided by these bodies and its own findings and recom
mendations to the Parties as soon as possible, 

(i) For species other than marine species, the Secretariat shall, upon receiving 
the text of the proposed amendment, immediately communicate it to the 
Parties, and, as soon as possible thereafter, its own recommendations. 

(d) Any Party may, within 6o days of the date on which the Secretariat 
communicated its recommendations to the Parties under subparagraphs 
(b) or (c) of this paragraph, transmit to the Secretariat any comments on the 
proposed amendment together with any relevant scientific data and information. 

{e) The Secretariat shall communicate the replies received together with its own 
recommendations to the Parties as soon as possible. 

■(/) If no objection to the proposed amendment is received by the Secretariat 
within 30 days of the date the replies and recommendations were communi
cated under the provisions of subparagraph (e) of this paragraph, the amend
ment shall enter into force 90 days later for all Parties except those which 
make a reservation in accordance with paragraph 3 of this Article. 

(g) If an objection by any Party is received by the Secretariat, the proposed amend
ment shall be submitted to a postal vote in accordance with the provisions 
of subparagraphs (h), (i) and (/) of this paragraph. 

(h) T h e Secretariat shall notify the Parties that notification of objection has been 
received. 

(/') Unless the Secretariat receives the votes for, against or in abstention from 
at least onehalf of the Parties within 60 days of the date of notification under 
subparagraph (h) of this paragraph, the proposed amendment shall be referred 
to the next meeting of the Conference for further consideration. 

(7) Provided that votes are received from onehalf of the Parties, the amendment 
shall be adopted by a twothirds majoritv of Parties casting an affirmative or 
negative vote. 

(k) The Secretariat shall notify all Parties of the result of the vote. 
(/) If the proposed amendment is adopted it shall enter into force 90 days after 

the date of the notification by the Secretariat of its acceptance for all Parties 
except those which make a reservation in accordance with paragraph 3 of 
this Article. 

3. During the period of 90 days provided for by subparagraph (c) of paragraph 
1 or subparagraph (1) of paragraph 2 of this Article any Party may by notification 
in writing to the Depositary Government make a reservation with respect to the amend
ment. Until such reservation is withdrawan the Party shall be treated as a State not 
a party to the present Convention with respect to trade in the species concerned. 

ARTICLE XVI 
Appendix ΙΠ and Amendments thereto 

ι .  Any partymay at any time submit to the Secretariat list of species which 
it identifies as being subject to regulation within its jurisdiction for the purpose mentio
ned in paragraph 3 of Article I I . Apendix III shall include the names of the Parties 
submitting the species for inclusion therein, the scientific names of the species so sub
mitted, and any parts or derivatives of the animals or plants concerned that are specified 
in relation to the species for the purposes of subparagraph (b) of Article I. 
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2. Each list submitted under the provisions of paragraph ι of this Article shall 
be communucated to the Parties by the Secretariat as soon as possible after receiving 
it. The list shall take effect as part of Appendix I I I 90 days after the date of such 
communication. At any time after the communication of such list," any Party may 
by notification in writing to the Depositary Government enter a reservation with 
respect to any species or any parts or derivatives, and until such reservation is with
drawn, the State shall be treated as a State not a Party to the present Convention with 
respect to trade in the species or part or derivative concerned. 

3. A Party which has submitted a species for inclusion in Appendix I I I may with
draw it at any time by notification to the Secretariat which shall communicate the 
withdrawal to all Parties. The withdrawal shall take effect 30 days after the date of 
such communication. 

4. Any Party submitting a list under the provisions of paragraph 1 of this Article 
shall submit to the Secretariat a copy of all domestic laws and regulations applicable 
to the protection of such species, together with any interpretations which the Party 
may deem appropriate or the Secretariat may request. The Party shall, for as long as 
the species in question is included in Appendix III , submit any amendments of such 
laws and regulations or any new interpretations as they are adopted. 

ARTICLE XVII 
Amendment of the Convention 

r. An extraordinary meeting of the Conference of the Parties shall be convened 
by the Secretariat on the written request of at least onethird of the Parties to consider 
and adopt amendments ro the present Convention. Such amendments shall be adopted 
by a twothirds majority of Parties present and voting. For these purposes " Parties 
present and vot ing" means Parties present and casting an affirmative or negative vote. 
Parties abstaining from voting shall not be counted among the twothirds required 
for adopting" an amendment. 

2. The text of any proposed amendment shall be communicated by the Secretariat 
to all Parties at least 90 days before the meeting. 

3. An amendment shall enter into force for the Parties which hav eaccepted it 60 
days after twothirds of the Parties have deposited an instrument of acceptance of the 
amendment with the Depositary Government. Thereafter, the amendment shall 
enter into force for any other Party 60 days after that Party deposits its instrument 
of acceptance of the amendment. 

ARTICLE XVIII 
Resolution of Disputes 

1. Any dispute which may arise between two or more Parties with respect to the 
interpretation or application of the provisions of the present Convention shall be subject 
to negotiation between the Parties involved in the dispute. 

2. If the dispute cannot be resolved in accordance with paragraph 1 of this Article, 
the Parties may, by mutual consent, submit the dispute to arbitration, in particular 
that of the Permanent Court of Arbitration at The Hague, and the Parties submitting 
the dispute shall be bound by the arbitral decision. 

ARTICLE XIX 
Signature 

The present Convention shall be open for signature at Washington until 30th April 
1973 and thereafter at Berne until 31st December 1974. 

ARTICLE XX 
Ratification, Acceptance, Approval 

The present Convention shall be subject to ratification acceptance or approval. 
Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Govern
ment of the Swiss Confederation which shall be the Depositary Government 
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ARTICLE XXI 
Accession 

The present Convention snail be open indefinitely for accession. Instruments of 
accession shall be deposided with the Depositary Government. 

ARTICLE XXII 
Entry into Force 

i. The present Convention shall enter into force 90 days after the date of deposit 
of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, with the Depo
sitary Government. 

2. For each State which ratifies, accepts or approves the present Convention or 
accedes thereto after the deposit οϊ the tenth instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession, the present Convention shall enter into force 90 days after the 
deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 

ARTICLE XXill 
Reservations 

1. The provisions of the present Convention shall not be subject to general 
reservations. Specific reservations may be entered, in accordance with the provisions 
of this Article and Articles XV and XVI. 

2~ Any State may, on depositing its instramerrt of ratification, acceptance, approval 
or accession, enter a spectfic reservation with regard to : 

(a) any species included in Appendix I , II or III ; or 
p>) any parts or derivatives specified in relation to a species included in Appendix 

ifll 
3. Until a Party withdraws its reservation entered under the previsioaas of ithis 

Article, it shall be treated as a Stafce not a party to the present Convention with respect 
to trade in the particular species or parts or derivatives specified in such reservation. 

ARTICLE XXIV 

Any IParty aaaay denounce the present Convention by written notificatian to the 
T^epositary Government _at any time. The denunciation shall take effect twelve months 
after t i e Depositary Government has teceived the notification. 

ARTICLE XXV 
IDkesssatBry 

1. The original of the present Convention, in the Chinese, English, 3French, Russian 
and Spanish languages, each version being equally -authentic, shall be deposited with 
the Depositary Government, which shall transmit certified copies thereof to all States 
that have signed it ot deposited instruments of accession to it. 

2.. The Depositary Government shall inform all signatory and acceding States 
and the Secretariat of signatures, deposit of instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession, entry into force of the present Convention, amendmentsthereto, 
entry and withdrawal of reservations and notifications of denunciation. 

3. As soon as the present Convention enters into force, a certified copy thereof 
shall be transmitted by the Depositary Government to the Secretariat of the United 
Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter 
of the United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized 
to that effect, have signed the present Convention. 

DONE at Washington this third day of March, One Thousand Nine Hundred and 
Seventy-three. 
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APPENDIX I 
Interpretation : 

ι. Species included.in this Appendix are referred to : 
(a) by the name of the species ; or 
(b) as being all of the species included in a higher taxon or designated part thereof. 

The abbreviation " spp. " is used to denote all the species of a higher taxon. 2. 

3. Other references to taxa higher than species are for the purposes of information 
or classification only. 

4. As asterisk (*) placed against the name of a species or higher taxon indicates 
that one or more geographically separate populations, subspecies or species of that 
taxon. are included in Appendix II and that these populations, subspecies or species 
are excluded from Appendix I. 

5. The symbol (—)' followed by a number placed against the name of a species 
or higher taxon indicates the exclusion from that species or taxon of designated geogra
phically separate populations, subspecies or species as follows : 

— 101. Lemur catta 
— 102 Australian population 

6. The symbol {+) followed by a number placed against the name of a species 
denotes that only a designated geographically separate population or subspecies of 
that species is included in this Appendix, as follows : 

| 201 Italian population only 

7. The symbol (f) placed against the name of a species or higher taxon indicates 
that the species concerned are protected in accordance with the International Whaling 
Commission's schedule of 1972, 

FAUNA 
MAMMALIA 

MARSUPIALIA 
Macro podidae 

Phalangeridae 
Burramyidae 
Vombatidae 
Peramelidae 

Dasvuridae 

Thylacinidae 

Macropus parrna 
Onychogalea frenata 
O. lunata 
Lagorchestes hirsutus 
Lagos trophus fasciatus 
Caloprymnus campestris 
Bettongia penicillata 
B. lesueur 
B. tropica 
Wyulda squamicaudata 
Burramys parvus 
Lasiorhinus gillespiei 
Perameles bougainville 
Chaeropus ecaudatus 
Marcotis Iagotis 
M. leucura 
Planigale tenuirostris 
P. subtilissima 
Sminthopsis psammophila 
S. longicaudata 
Antechinomys laniger 
Myrmecobius fasciatus rufus 
Thylacinus cynncephalus 
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PRIMATES 
Lemuridae 

Indriidae 

Daubentoniidae 
Callithricidae 

Cebidae 

Cercopithecidae 

Hylobatidae 

Pongidae 

E D E N T A T A 
Dasypodidae 

P H O L I D O T A 
Manidae 

LAGOMGRPHA 
Leporidae 

R O D E N T I A 
Sciuridae 
Castoridae 

Muridae 

Chinchillidae 

•Lemur spp. * — ι ο ί .»■ 
Lepilemur spp. 
Hapalemur spp. 
Allocebus spp. 
Cheirogaleus spp. 
Mirocebus spp. 
Phaner spp. 
Indfi spp. 
Propithecus spp. 
Avahi spp. 
Daubentonia madagascariensis 
Leontopithecus (Leontideus) spp. 
Callimico goeldii 
Saimiri oerstedii 
Chiropotes albinasus 
Cacajao spp. 
Alouatta palliata (vulosa) 
Ateles geoffroyi frontatus 
A. g. panamensis 
Braehyteles arachnoides 
Cercacebus galeritus galeritus 
Macaca silenus 
OolorJus badius rufomitraius 
C. h. Jurkii 
Presbytia geei 
P. pikatus 
Nasaiis larvatus 
Sinria& concolor 
Pygathrix nemaeus 
Mylobates spp. 
Syraphalangus syndaetylus 
Pongo pygmaeus pygamaeus 
P. p. abelii 
Gorilla gorilla 

Priodontes giganteus (=maximus) 

Manis temmincki 

Romerolagus diazi 
Caprolagus hispidus 

Cynomys mexicanus 
Castor fiber birulaia 
Castor canadensis mexicanus 
Zyzomys pedunculatus 
Leporillus eonditor 
Pseudomys novaehollandiae 
P. praeconis 
P. shortridgei 
P. fumeus 
P. occidentalis 
P. fieldi 
Notomys aquilo 
Xeromys myoides 
Chinchilla brevicaudata boliviana 
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CETACEA 
Platanistidae 
Eschrichtidae 
Balaenopteridae 

Balenidae 

CARNiVORA 
Canidae 

Viverridae 
Ursidae 

Mustelidae 

Hyaenidae 
Felidae 

PINNIPEDIA 
Phocidae 

PROBOSCIDEA 
Elephantidae 

Platanista gangetica 
Esehriehtiiis robusts (glaucus)f" 
Balenoptera masculasf 
Megaptera novaeangliae f 
Balaena mysticetusf 
Eubataena spp.f 

Canis lupus monstrabilis 
Vulpes velox hebes 
Prionodon pardicolor 
Ursus amerieanus emmonsii 
U. arctos pruinosus 
U. arctos* — zoi 
U. a. nelsoni 
Mustela nigripes 
Lutra lengicaudis (platensis/annectens) 
L. felina 
L. provocax 
Pteronura brasiliensis 
Aonyx microdon 
Enhydra lutris nereis 
Hyaena brunrrea 
Felis planiceps 
F. nigripes 
F. concolor coryi 
"F. c. costaricensis 
F. c. cougar 
F. terrvmincki 
Felis bengalensis bengalensis 
F. yagpuareundi cacomitli 
F. y. fossata 
F. v. panamrensis 
F. y. tolteca 
F. pardalis mearnsi 
F. p. mitis 
F. wiedii nicaraguae 
F. w. salvinia 
F. tigrina oneilia 
F. marmorata 
F. jacobita 
F. (Lynx) rufa escuinapae 
Neofelis nebuiosa 
Panthera tigris* 
P. pa-rdus 
P. uncii! 
P. (jnca 
Acinonyx jubatus 

Monachus spp. 
Mtrounga angus'tirostris 

Elephas maximus 
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SI RE Ν Γ A 
Dugongidac 
Trichechidae 

PERISSODACTYLA 
Equidae 

Tapiridae 

Phinocerotidae 

ARTIODACTYLA 

Suidae 

Camel idae 

Cervidae 

Antilocapridac 

Bovidae 

Dugong dugon* —102 
Trichechus manatus 
T. inunguis 

Equus przewalskii 
E. hemionus hemionus 
E. h. khur 
E. zebra zebra 
Tapirus pinchaque 
T. bairdii 
T. indicus 
Rhinoceros unicornis 
R. sondaicus 
Didermocerus sumatrensis 
Ceratotherium simum cottoni 

Sus salvanius 
Babyrousa babj'russa 
Vicugna vicugna 
Oamelus bactrianus 
Moschus moschiferous moschiferus 
Axis (Hyelaphus) porcinus annamiticus 
A. (Hyelaphus) calamianensis · 
A. (Hyelaphus) kuhlii 
Cervus duvauceli 
C. eldi 
C. elaphus hanglu 
Hippocamelus bisulcus 
H. antisiensis 
Blastoceros dischotomus 
Ozotoceros besoarticus 
Pudu pudu 
Antilocapra americana sonoriensis 
A. a. peninsularis 
Bubalus (Anoa) mindorensis 
B. (Anoa) depressicornis 
B. (Anoa) quarlesi 
Bos gaurus 
B. (grunniens) mutus 
Novibos (Bos) sauveli 
Bison bison athabascae 
Kobus leche 
Hippotragus niger variani 
Oryx leucoryx 
Damaliscus dorcas dorcas 
Saiga tatarica mongolica 
Nemorhaedus goral 
Capricornis sumatraensis 
Rupicapra rupicapra ornata 
Capra falconeri jerdoni 
C. f. megaceros 
C. f. chiltanensis 
Ο vis orientalis ophion 
O. ammon hodgsoni 
O. vignei 
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TINAMIFORMES 
Tinamidae 

PODICIPEDIFORMES 
Podkipedidae 

PROCEIXARnFORMES 
Diomedeidae 

FEEECANIFQRMES 
Sulidae 
Fregatidae 

CICONIIFQRMES 
Cicemsdae-

TlireakiDniithidae 
ANSERIFQRMES 

FALCOmEtmMES 
Catiiartidae 

Acopitridae 

Falco nidae 

GAIXIFORMES 
Megapodndae 
Cracidae 

Tetraonidae 
Phasianidae 

AVES 

Tinamus solitarius ' " 

Podilymbus gigas 

Diomedea albatrus 

Sula abbotti 
Fregata andrewsi 

Ckonia ckonia boydana 
Nipponia nippon 

Anas aueklanriica nesiotis 
&ssa& oostaleti 
Afias fcysanensb 
Anas diazi 
Cairina scrttnlata 
Rhodcraessa caryophyliaeea 
Branta canadensis leuoopama 
Branta sandvkensis 

Tukur gryphiis 
Gymnogyps califoraiamis 
Piibjecophaga jcf&ryi 
Harpia harpyja 
Ha£taetus I. Ieacocephalus 
Haliaetos heliaca adalberti 
Haliaetns albkilla groenlandieus 
Falco peregrinus anatura 
Falco peregrinus tundrrus 
Falco peregrinus peregrinus 
Falco pcregrinus babylonicus 

Macrocephalon maleo 
Crax blumenbachn 
Pipile p. pipile 
Pipile jaeutmga 
Mitu mitu mitu 
Oreophasis derbianus 
Tympanuchus cupido attwateri 
Cotinus virginianus ridgwayi 
Tragopan blythii 
Tragopan caboti 
Tragopan melanocephalus 
Lophophorus sclateri 
Lophophorus lhuysii 
Lophophorus impejanus 
Crossoptilon mantchuricum 
Crossoptilon crossoptilon 
Lophura swinhoii 
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hasiamdae. -{rofiid.) 

GKUJFORMES 
Gruidae 

Rallidae 
Rhynochetidae 
Otididae 

CHARADR11FORMES 
Scolopacidae 

Laridae 

COLUMBIFORMES 
Columbidae 

PSITTACIFORMES 
Psittacidae 

Lophura imperialis 
Lophura edwardsii 
Syrmaticus ellioti 
Syrmaticus humiae 
Syrmaticus mikado 
Bolyplectron emphanum 
Tetraogallus tibetanus 
Tetraogallus caspius 
Cyrtonyx montezumae merriami 

Grus japonensis 
Grus leucogeranus 
Grus americana 
Grus canadensis pulla 
Grus canadensis nesiotes 
Grus nigricollis 
Grus monacha 
Grus vipio 
Tricholimnas sylvestris 
Rhynochetos jubatus 
Eupodotis bengalensis 

Numenius borealis 
Tringa guttifer 
Larus relictus 

Ducula mindorensis 

Strigops habroptiius 
Rhynchopsitta pachyrhyncha 

. Amazona leucocephala 
Amazona vittata 
Amazona guildingii 
Amazona versicolor 
Amazona imperialis 
Amazona rhodocorytha 
Amazona petrei petrei 
Amazona vinaeea 
Pyrrhura cruentata 
Anodorhynchus glaucus 
Anodorhynchus ieari 
Cyanopsitta spixii 
Pionopsitta pileata 
Aratinga guaruba 
Psittacula krameri echo 
Psephotus puichcrrimus 
Psephotus chtysoptcrygius 
Neophema chrysogaster 
Neophema splendida 
Cyanoramphus nevaezeiandiae 
Cyanoramphus auriceps forbesi 
Geopsittacus occidentalis 
Psittacus erithacus princeps 
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APOBIFORMES 
Trochiiidae 

T R O G O N I F O R M E S 
TTregonidae 

STKIOEFOKKiES 
Stngjdae 

COBACIIEORMES 

P I O F O R M E & 
Pieidae 

PASSERiFORMESv 
Cotingidae 

Pittidae 
Atrichornithidae 
Muscieapidae 

Sturnidae 
Meliphagidae 
Zosteropkiae 
FringiRwtae 

um&ELA 
Cryptobranchidae 

SALIENTIA 
Bufonidae 

Ateiopodidae 

CRGCODYLIA 
Alligatoridae 

Crocodylidae 

Rampbodon danism 

Pharomachrus modrmo mocinno 
Pnaromachrus mocmso costaricensia 

Otus gtirneja 

Rhinoplax vigil 

Dryocopus javeasis richardsn 
Campephilus iraperiaiis 

Cotinga maeulata 
XipiiolrataatropiiEpnrea — 
Pitta kochi 
Atricfaornis clamoea 
Picathartes gynmoeephahis 
Picathartes oreas 
Psopfaodes nigrogukris 
Amytornis gpyderi 
Dasyorms frrackypterus longkostris 
Basyomis bicadfcezzti Kttoraus 
Leueopaar rotnscbildi 
Melipfiaga cassidix 
Zosterops aKjogularia 
Spimas cucoHatcB 

AMPHIBIA 

Andrias (=^Megaioi>atraciKis) dawdiantis ja
ponicus. 

Andnas (=:Megalobatrachus) davidianus da
vidianus. 

Bufo superciEaris 
Bufo perigiencs. 
Nectophrynoides spp. 

Atelopus variuz zeteki 

REPTILIA 

Alligator mississippiensis 
Alligator sinensis 
Melanosuchus niger 
Caiman crocodilus apaportensis 
Caiman latirostris 
Tomistoma schlegelii 
Osteolaemus tetraspis tetraspis 
Osteolaemus tetraspis oshorni 
Crocodylus cataphractus 
Crocodylus siamensis 
Crocodylus palustris palustris 
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Crocodylidao.—(contd.) 

Gavialidae 
T E S T U D I N A T A 

Em.vdida(* 

Testudinidae 

Cheloniidae 

Trionychidae 

Chelidae 
LACERTILIA : 

Varanidae 

SERPENTES 
Boidae 

RHYNCHOGEPHALIA : 
Sphenodontidae 

ACIPENSERIFORMES : 
Acipenseridae 

OSTEOGLOSSIFORMES 
Osteoglossidae 

SALMONIFORMES : 
Salmonidae 

C Y P R I N I F O R M E S : 
Catostomidae 
Cyprinidac 

SILURIFORMES : 
Schilbeidae 

PERCIFORMES : 
Percidae 

Crocodylus palustris kimbula 
Crocodylus novaeguineae mindorensis 
Crocodylus intermedius 
Crocodylus rhombifer 
Crocodylus moreletti 
Crocodylus niloticus 
Gavialis gangeticus 

Batagur baska 
Geoclemmys (=Damonia) haruiltonii 
Geoemyda (=Nicoria) tricarinata 
Kachuga tecta tecta 
Morenia ocellata 
Terrapene coahuila 
Geochelone (=Tes tudo) elephantopus 
Geochelone (=Tes tudo) geometrica 
Geochelone (=Tes tudo) radiata 
Geochelone (=Tes tudo) yniphora 
Eretmochelys imbricata imbricata 
Lepidochelys kempii 
Lissemys punctata punctata 
Trionyx ater 
Trionyx nigricans 
Trionyx gangeticus 
Trionyx hurum 
Pseudemydura umbrina 

Varanus komodoensis 
Varanus favescens 
Varanus bengalensis 
Varanus griseus 

Epicrates inornatus inornatus 
Epicrates subflavus 
Python molurus molurus 

Sphenodon punctatus 

PISCES 

Acipenser brevirostrum 
Acipenser oxyrhynchus 

Scleropages formosus 

Coregonus alpenae 

Chasmistes cujus 
Probarbus jullieni 

Pangasianodon gigas 

Stizostedion vitreum glaucum 
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]>ΪΑΙΑΙ>ΟΗ>Α 
Uhionidae 

ARACEAE 

CARYOCARACEAE 

CARYOPHYLIACEAE 

CURPESSACEAE 

CYCADACEAE 

GENTIANACEAE 

HUMIRIACEAE 

JUGLANDACEAE 

LEGUMINSAE 

MOiXUSCA 

ConracKila caelata 
Dromus dromas 
Epioblasma (=Dysnomia) fiorentina curtisi 
Epioblasma (—Dysnomia) fforenthaa fiorentina 
Epioblasma (=Efcysnomia) sampsonr 
Epioblasma (=Dysnomia) sulcata perobliqua 
Epioblasma (=Dysnomia) torulosa guberna

culum 
Epioblasma (=Dysnomia) torulosa torulosa 
Epioblasma (—Dysnomia) turgidula 
Epioblasma (=Dysnomia) walkeri 
Eusconaia cuneolus 
Fusconaia edgariana 
Lampsilis higginsi 
Lampsifeorbieulataorbiculata 
Lampsilis satura
Lampsilis virescens 
Pletbobasia cicatricosus 
Pletohbasis cooperianus 
Pleurobema plenum 
Potamilu» (=Ffoptera) capax 
Quadrula intermedia 
Quadrula sparsa 
Toxolasma (=Caruncolina) cylindrella 
Unib (Megalonaias/?/) nxckliniana 
Umo (LampsiEs/?/) tampicoensis tecomatensis 
Villosa (=^Mieromya) trabalis 

FLORA 

Alocasia sanderiana 
Alocasia zebrma 

Caryocar costaricense 

Gymnoearpos przewafekii 
Melandrium mongolicum 
Silene mongolica 
Stellaria pulvinata 

Pilgerodendron uniferum 

Encephalartos spp. 
Microcycas calocoma 
Stangeria eriopus 

Prepusa hookeriana 

Vantancea barbourii 

Engelhardtia pterocarpa 

Ammopitanthus mongolicum 
Gynometra hemitomophylla 
Pfatymiscium pleiostachyum 
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LILIACEAE 

MELASTOMATACEAE 
MELIACEAE 

MORACEAE 
ORCHIDACEAE 

PINACEAE 

PODOCARPACEAE 

PRGTEACEAE 

KUHACEAE 

Aloe albida 
Aloe pillansii 
Aloe polyphylla 
Aloe thorncroftii 
Aloe vossii 
Lavoisiera itambana 
Guarea longipetiola 
Tachigalia versicolor 
Batocarpus costaricense 
Cattleya jongheana 
Cattleya skinneri 
Cattleya trianae 
Didiciea cunninghamii 
Laelia lobata 
Lycaste virginalis var. alba 
Peristeria «lata 
Abies giiatamalensis 
Abies nebrodensis 
Podocarpus costalis 
Podocarpus parlatarei 
Grothaxnnus zeyheri 
Protea odorata 
Balmea stormae 

SAXIERAGACEAE (GROSSUIARIA
CEAE 

TAXACEAE 
UiMACEAE 
WELWITSCHIACEAE 
ZINGIBEARACEAE 

Ribes sardoirm 
Eitzrqya cupressoides 
GeMs aetrteneis 
Welwitstua bamesii 
Hedyehium philippinense 

interpretation : 
i. Species included in this .Appendix are referred to : 

(a) by ±he name of the species ; or 
(i) as .being all of the species included in a higher taxon or designated part thesesf. 

2. Theabbreviation "spp. " is used to denote all the species of a irigher taxon. 
3. Other references to ^axa higher than species are for the purposes of information 

or eUssifieafion only. 
4. An asterisk (*) placed against the name of a species or higher taxon indicates 

that one asi more geographically separate populations, subspecies or species of that 
taxon are included in Appendix I and that these populations, subspecies or species 
are excluded from Appendix II. 

5. The symbol .($) followed by a number placed against the name of a species or 
higher taxon designates parts or derivatives which are specified in relation thereto 
for tht purposes of the present Convention as follows : 

X J designates root 
X 2 designates timber 
I 3 designates trunks 
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α. The symbol (—) followed by a number placed against the name of a species or 
higher taxon indicates the exclusion from that species or taxon of designated geogra
phically separate populations^ subspecies, species or groups of species as follows : 

— 101 Species which are not succulents 
7„ The symbol (-{-) followed by a number placed against the name of a species 

or higher taxon denote» that only designated geographically separate populations, 
subspecies or species of that species or taxon are included in this Appendix as follows : 

f 201: All North American subspecies 
+ 202 New Zealand species 
f 203 AIL species of the family in the Americas 
h 204 Australian population. 

FAUNA 
MAMMALIA 

MABSUPIALIA 
Macropodidae 

INSECTIVORA 
Ermaceidae 

Dendrolagua inustus 
Dendrolagus ursinus 

Erinaeeus frontalis 

PRIMATES 
Lemuridae 
Loriskbe 

Cebsdae 
Cercopithecidae 

EDENTATA 

Myrmeeophagidae 

Bradypodidae 

PHOUDOTA 
Manklae 

LAGOMQRPHA 
Leporkke 

ROBUfFIA 
Heteromyidae 

Sciuridae 

Castoridae 

Canidae^s^ 

Lemur catta 
Nyetieebus coucang 
Loris tardigradus 
Cebus capuciftos 
Macaca sylvamis 
Cotobus badms gordoaornm 
Colobus verus 
Rhhropitheeus roxellanae 
Presbytia johnii 
Pan paniseus 
Part troglodytes 

Myrmecophaga tridactyla 
Tamandua tetradacryia chapadensis 
Bradypus bolivensis 

Manis crassicaudata 
Manis pentadactyla 
Manis javanica 

Nesolagus netseheri 

Dipodomys phillipsii phillipsii 
Ratufa spp. 
Lariscus hosei 
Castor canadensis frondator 
Castor canadensis repentinus 
Canis lupus pallipes 
Canis lupus irremotus 
Cani» lupus crassodon 
Chrysocyon brachyuriis 
Cuon alpimis 
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Ursidae 

Procyonidae 
Mustelidac 
Viveridae 

Felidae 

PINNIPEDIA 
Otariidae 

Phociade 

TUBULIDENTATA 
Orycteropidae 

SIRENIA 
Dugongidae 
Trichechidae 

PERISSODACTYLA 
Equidae 
Tapiridae 
Rhinocerotidae 

ARTIODACTYLA 
Hippopotamidae 
Cervidae 

Antilocapridae 
Bovidae 

Ursus (Thalarctos) maritinms 
Ursus arctos * -f-201 
Kelarctos mnlayunus 
Ailurus fulgens 
Martes americana atrata 
Prionodon linsang 
Cynogale bennctti 
Η el ogale d e r b i a η 11 s 
Felis yagouaroundi* 
Felis colocolc pajero:, 
Felis colocolc crespoi 
Felis colocolo budini 
Felis concolor missoulensis 
Felis concolor .mayensis 
Felis concolor azteca 
Felis serval 
Felis lynx isabellina 
Felis wiedii* 
Felis pardalis* 
Felis tigrina* 
Felis (=Caracal) caracal 
Panthera leo persica 
Panthera tigris altaica (—amurensis) 

Arctocephalus austialis 
Arctocephalus galapagoensis-
Arctocephalus philippii 
Arctocephalu s townse-n d i 
Mirounga australis 
Mirounga leonina 

Orycteropus ater 

Dugong dugon** ----- 204 
Trichechus Senegal en sis 

Equus hemionus* 
Tapir us terrestris 
Diceros bicornis 

Choeropus liberiensis 
Cervus elaphus bactrianus 
Pudu mephistophiles 
Antilocapra americana raexicana 
Cephalophus monticola 
Oryx (tao) dammah 
Addax nasomaculatus 
Pantholops hodgson-i 
Capra falconeri* 
Ovis amrnon* 
Ovis canadensis 
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SPHENISCIFORMES 
Spheniscidae 

RHEIFQRMES 

TTNAMIFORMES 
Tinamidae 

CICONHFORMES 
Cinoniidae 

Thresldornithidae 

Phoenicopteridae 

PELECANIFGRME& 
Peleeanidae 

ANSERIFORMES 
Anatidae 

FALCONIFORMES 
Accipitridae 

Faleonidae 

GALLIFORMES 
Megapodiidae 

Tetraonidae 
Phasianidae 

GRUIFORMES 
Gruidae 

Ratlidae 

AVES 

Spheniscus demersus 

Rhea americana albescens 
Pterocnemia pennata pennata 
Pterocnemia pennata garleppi 

Phynchotus rufescens rufescens 
Rhynchotus refueseens pallescens 
Rhynchotus refescens maculicollis 

Cieonis nigra 
Gerontieus calvus 
Platalea leucorodia 
Phoenicopterus ruber chilensis 
Pnoenicoparras- andirms 
Phoenicoparrus jamesi 

Peleeanus crispus 

Anas aticklandica aueklandica 
Anas aucklandica chlorotis 
Anas bemieri 
Deadrocygna arborea 
Saxkidiornis melanotos 
Anser albrfrons gambeHi 
Cygrrus bewickii jankowskii 
Cygrms melarrcoryplras 
Coscoroba coscoroba 
Branta ruficollis 

Gypaetus barbatus meridionalrs 
Aquila chrysaetos 
Spp.* 

Megapodius freycinet nicobariensis 
Megapodius freycinet abbottt 
Tympamichus cupido pinnatus 
Francolinus ochropectus 
Francolinus swierstrai 
Catreus wallichii 
Polyplectron malacense 
Polyplectron germaini 
Polyplectron bicalcaratum 
Gallus sonneratii 
Argusianus argus 
Ithaginus cruentus 
Cyrtonyx montezumae montezumae 
Cyrtonyx montezumae mearnsi 

Balearica regulorum 
Grus canadensis pratensis 
Gallirallus australis hestori 
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Otididae 

CHARADRIIFORMES 
Scolopacidae 

Laridae 

COLUMBIFORMES 
Columbidae 

PSITTACIFORMES 
Psittacidae 

CUCULIFORMES 
Musophagidae 

S T R I G I F O R M E S 

CORACHFQRMES 
Bucerdidae 

PICIFORMES 
Picidae 

PASSERIFORMES 
Cotingidae 

Pittidae 
Hirundmidae 
Paradisaeidae 
Muscicapidae 
Fringillidae 

URODELA 
Ambystomidae 

SALIENTIA 
Bufonidae 

Chlamydotis undulata 
Choriotis nigriceps 
Otis tarda 

Numenius tenuirostris 
Numenius minutus 
Larus brunneicephalus 

Gallicolumba luzonica 
Goura cristata 
Goura scheepmakeri 
Goura victoria 
Caloenas nicobarica peiewensis 

Coracopsis nigra barklyi 
Prosopeia personata 
Eunymphieus comirtus 
Cyanoramphus unicolor 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Cyanoramphus malherbi 
Poicephalus robustus 
Tanygnathus luzoniensis 
ProboscigeT aterrimus 

Turaco corythaix 
Galhrex porphyreolophus 

Otus nuchpes newtoni 

Buceros rhinoceros rhinoceros 
Buceros bicornis 
Buceros hydroeorax hydrocorax 
Aceros narcondami 

Picus squamatus uavirostris 

Rupicola rupicola 
Rupicola peruviana 
Pitta brachyura tiympha 
PseudocheHdon sirintarae 
Spp. 
Muscicapa ruecki 
Spinus yarreilii 

AMPHIBIA 

Ambystoma mexicanum 
Ambystoma dumerillii 
Ambystoma lermaensis 

Bufo retiformis 



Ν. 20/74 

CHOCOBYLIA 
ABigatoridae 

CrGeodyiidae 

T E S T U D E N A T A 
Emydidae 
Xestadinidae 

Cbelonitdae 

Bermocheudae 
Pfeloinedasidae 

L A C E B m U A 
Te£dae 
If 

Kdoaermatzdoe 

Vranidae 

S E S P E N T E S 
Boidae 

Coiubridae 

ACIPENSERIFORMES 
Acipenseridae 

OSTEOGLOSSIFORMES 
Osteoglossidae 

574 

REPTILIA 

Caiman crocodiius croeodilus 
Caiman crocodiius yacare 
Caiman crocodiius fuscus (chiapasius) 
Paleosuchus palpebrosos 
Paieosuclms trigonatus 
Crocodyhis johnsoni 
Crocodyhis novaegoineafi novaegsniieae 
Crocodyhis porosu» 
Crocodyhis acutus 

Cleinmys rauhlenbergi 
Chersine spp. 
Geochelone spp.* 
Gopherus spp. 
Homoptis spp. 
Kihixys spp. 
Malacochersus spp.. 
Pyxis spp. 
Testodoi spp.* 
Caretta. caretta 
Chelonia; rnydas 
Cfrelonia dept^sat 
Eretmoeficlys inabricata bissa
Lepidociidys olivaeea 
Etemociielys cariacea 
Podocnenns spp

Cnemidbphoras hyperythras 
Conofopiras pallidas 
Coioieprros subcristatus 
Amblyrhynchus cristarus 
Phryaosoma coronatum blainviliei 
Heloderroa suspectum 
Belodenna horndiiin 
Varantis spp.* 

Epicrates cenchris cenchris 
Eunectes notaetxs 
Constrictor constrictor 
Python spp.* 
Cyclagras gigas 
Pseudoboa cloelia 
Elaehistodon westermanni 
Thamnophis elegans hammondi 

PISCES 

Acipenser fulyescens 
Acipenser studio 

Arapaima gtgas 
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SALMONIFORMES 
Salmonidae 

CYPRINIFORMES 
Cyprinidae 

ATHERINIFORMES 
Cyprionodontidae 

Poecillidae 

COELACANTHIFORMES 
Coelacanthidae 

CERATODIFORMES 
Ceratodidae 

NAIADOIDA 
Unionidae 

STYLOMMATOPHORA 
Camaenidae 
Paraphantidae 

PROSOBRANCHIA 
Hydrobiidae 

LEPIDOPTERA 
Papilionidae 

APOCYNACEAE 

ARALLACEAE . 

ARAUCARIACEAE 

CACTACEAE 

COMPOSITAE 

Stenodus leucichthys leucichthys 
Salmo chrysogaster 

Plagopterus argentissimus 
Ptychocheilus lucius 

Cynolebias constanciae 
Cynolebias marmoratus 
Cynolebias minimus 
Cynolebias opalescens 
Cynolebias splendens 

Xiphophorus couchianus 

Latimeria chalumnae 

Neoceratodus forsteri 

MOLLUSCA 

Cyprogenia aberti 
Epioblasma (=Dysnomia) torulosa rangiana 
Fusconaia subrotunda 
Lampsilis brevicula 
Lexingtonia dolabelloides 
Pleorobema clava 

Papustyla (=Papuina) pulcherrima 
Paraphanta spp. -}- 202 

Coahuilix hubbsi 
Cochliopina milleri 
Durangonella coahuilae 
Mexipyrgus carranzae 
Mexipyrgus ehurinceanus 
Mexipyrgus escobedae 
Mexipyrgus lugoi 
Mexipyrgus mojarralis 
Mexipyrgus multilineatus 
Mexithauma quadripaludium 
Nymphophilus minckleyi 
Paludiscala caramba 

INSECTA 

Parnassius apollo apello 

FLORA 

Pachypodium spp. 

Panax quinquefolium φι 

Araucaria araucana^2 

Caetaceae sp. + 203 
Rhipsalis spp. 

Saussurea lappa φι 
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CYATHEACJEAE 

DIOSCOREACEAE 
EUPHORBIACEAE 
FAGACEAE 
LEGUMINOSAE 
LILIACEAE 
MELIACEAE 
ORCHIDACEAE 
PALMAE 

PORTULACACEAE 
PRTMULACEAE 
SOLANACEAE 
STERCULIACEAE 
VERBENACEAE 
ZYGOPHYLIACEAE 

576 

Cyathea (Hemitella) capensis^3 
Cyathea dredgei^3 
Cyathea. mexicana.^} 
Cyathea (Alsophila) salvinii^3 
Dioscorea deltoidea φι 
Euphorbia spp. — ι ο ί 
Quercus copeyensis %z 
Thermopsis mongolica 
Aloe spp.* 
Swietenia humilis \x 
Spp.* 
Arenga ipot 
Phoenix hanceana var. philippinensis 
Zalacca clemensiana 
Anacampseros spp: 
Cyclamen spp. 
Solanum sylvestris 
Basiloxylon excelaurn^z 
Caryopteris mongoliea

Guaiacunt sanctum. ^2

APPENBIX w 
CONVENTION ON I N T E R N A T I O N A L T R A D E I N ENDANGERED 

SPECIES O F WTLD FAUNA A N D FLORA 

EXPORT P E R M I T N O 

Exporting Country: Valid Until ι (Date) 
This permit is issued to 

Address 
who declares that he is aware of the provisions of the Convention, for the purpose of 
exporting ■ 

(specimen(s), or part(s) or derivative(s) of specimen(s)) * 
of a. species listed in Appendix Ι Λ 

Appendix II > a 

Appendix I I I of the Convention as specified belowj 
(bred in captivity or cultivated in ) 2 

This (these) specimen(s) is (are) consigned to. . ; 

Address . 
Country 
at on 

(Signature of the applicant for the permit) 

at 

(stamp and signature of the Management Authority 
issuing the export permit) 

1 Indicate the type of product 
2 Delete if not applicable 
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Description -of the speciinen(s) or part(s) or derivative(s) of specimen(s), including any 
mark{s) affixed : 

Living Specimens j 

Species | Number 
(scientific and common name) 

Sex Size 
(or volume) 

Mark 
(if any) 

Parts or Derivatives 

Species 
(scientific and common name) 

Quantity Type of Goods Mark 
(if any) 

Stamps of the authorities inspecting : 

'(a) on exportation 

(b) on importation* 

* This stamp voids this permit for further trade purposes, and this permit shall 
be surrendered to the Management Authority. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΟΣ 
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη, 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑ δτι ή αγρία πάνίς και χλωρίς υπό τάς πολύ ωραίας και 

ποικίλος μορφάς αυτών άποτελοΰσιν άναντικατάσταταν τμήμα των φυσικών συστη
μάτων της γης, το όποιον δέον να προστατευθη χάριν της παρούσης και των επο
μένων γενεών 

ΣΥΝΕΙΔΟΤΑ της όσημέραι αυξανομένης σημασίας της αγρίας πάνιδος και 
χλωρίδας από αισθητικής, επιστημονικής, πολιτιστικής, ψυχαγωγικής και οικονο
μικής απόψεως· 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑ δτι σι λαοί και τά Κράτη εΐναι και δέον να είναι οί καλύτεροι 
προστάται τής ιδίας αυτών αγρίας πανίδσς και χλωρίδσς

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑ, επιπροσθέτως, δτι διεθνής συνεργασία είναι, ουσιώδης 
δια την προστασίαν ώρισμένων ειδών αγρίας πανίδας και χλωρίδος^ κατά τής 
ύπερεκμεταλλεύσεως δια τοϋ διεθνούς εμπορίου

ΠΕΠΕΙΘΟΤΑ περί τής επειγούσης ανάγκης λήψεως _ καταλλήλων μέτρων προς 
τον σκοπό ν τούτον, 

ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ως ακολούθως :— 
ΑΡΘΡΟΝ Ι 

c Ο ρ ι σ μ ο ι 
Δια τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως, έκτος εάν άλλως ττρσκύτπττ εκ 

τσΰ κειμένου— 
(α) «Είδη» σημαίνει πάντα τά είδη.,, υποείδη ή την γεωγραφικώς διακεκριμένην 

ομάδα τούτων 
(β) «Δείγμα» σημαίνει— 

(ϊ) πάν ζώον ή φυτόν, ζωντανόν ή νεκράν 
(ϋ) εν μεν τη περιπτώσει ζώου : δια είδη περιληφθέντα εν τοις Πάραρτημασι 

Ι και !Ι πάν ευκόλως άναγνωρίσιμον τμήμα ή παράγωγσν τούτων 
και διά είδη περιληφθέντα εν τω Παραρτηματι Hi πάν ευκόλως άνα
γνωρίσιμον τμήμα ή παράγωγον τούτων όπερ καθορίζεται εν Παραρτη
ματι ill εν σχέσει προς τά εϊδη

(Hi) εν δε τή περιπτώσει φυτού : διά είδη περιληφθέντα εν τω Παραρτηματι Ι 
πάν ευκόλως άναγνωρίσιμον τμήμα ή παράγωγον τούτων και διά 
είδη περιληφθέντα εν τοις Πάραρτημασι II και III πάν ευκόλως άνα
γνωρίσιμον μέρος ή παράγωγον τούτων δπερ καθορίζεται εν τοις 
Πάραρτημασι Η και III εν σχέσει προς τά είδη

(γ) «Έμπόριον» σημαίνει εξαγωγή ν, έπανεξαγωγήν, εισαγωγή ν καί συγκο
μιδή ν εκ τής θαλάσσης· 

(δ) «Έπανεξαγωγή» σημαίνει έξαγωγήν παντός δείγματος προηγουμένως 
εισαχθέντος· 

(ε) «Συγκομιδή εκ τής θαλάσσης» σημαίνει την εις τι Κράτος μεταφοράν 
δείγματος εξ οιωνδήποτε ειδών ατινα συνελήφθησαν εκ τοΰ θαλασσίου 
περιβάλλοντος τοΰ μή υποκειμένου εις τήν δικαιοδσσίαν Κράτους τινός. 

(στ) «'Επιστημονική Αρχή» σημαίνει έθνικήν τίνα έπιστημονικήν αρχήν όρι
ζομένην συμφώνως προς το "Αρθρον ΙΧ· 

(ζ) «Διαχειριστική Αρχή» σημαίνει έθνικήν τίνα διαχειριστικήν αρχήν όρι
ζομένην συμφώνως προς το "Αρθρον ΙΧ· 

(η) «Μέρος» σημαίνει το Κράτος έναντι τοΰ οποίοι* ή παρούσα Σύμβασις 
ετέθη εν ισχύϊ. 
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ΑΡΘΡΟΝ II 
Θ ε μ ε λ ι ώ δ ε ι ς Ά ρ χ ο ι 

Ι. Το Παράρτημα Ι θα περιλαμβάνη πάντα τα απειλούμενα δι' εξαφανίσεως είδη 
ατινα επηρεάζονται η δυνατόν να έπηρεάζωνται ύπό τοΰ εμπορίου. Το έμπόριον 
δειγμάτων εκ τών εν λόγω εϊδών δέον να ύπαχθή εις ιδιαιτέρως αύστηράν ρύθμισιν 
ίνα μη έκθετη είς περαιτέρω κίνδυνον την έπιβίωσιν τούτων και δέον να μη έπι
τρέπηται ειμή μόνον είς εξαιρετικός περιστάσεις. 

2. Το Παράρτημα II θα περιλαμβάνη— 
(α) άπαντα τάεϊδη ατινα, καίτοι δεν άπειλοΟνται κατ' ανάγκην επί τοΰ παρόντος 

δι' εξαφανίσεως, δυνατόν να άπειληθώσιν έκτος εάν το έμπόριον τών 
δειγμάτων εκ τών εν λόγω ειδών ύπαχθή εις αύστηράν ρύθμισιν ώστε 
να άποφευχθη εκμετάλλευσις ασυμβίβαστος προς την έπιβίωσιν τ ω ν και 

(β) έτερα είδη ατινα δέον να ύπαχθώσιν είς ρύθμισιν ώστε το έμπόριον τών 
δειγμάτων ώρισμένων ειδών αναφερομένων εν τη ύποπαραγράφω (α) 
της παρούσης παραγράφου να καταστη δυνατόν να ύπαχθή είς λυσιτελή 
ελεγχον. 

3. Το Παράρτημα HI θα περιλαμβάνη πάντα τα είδη ατινα οιονδήποτε Μέρος 
αναγνωρίζει ώς υπαγόμενα εις ρύδμισιν εντός της δικαιοδοσίας αύτοΰ προς τον 
σκοπον παρεμποδίσεως ή περιορισμού της εκμεταλλεύσεως και ως χρήζοντα 
της συνεργασίας ετέρων Μερών δια τον Ιλεγχον τοΰ εμπορίου. 

4. Τα Μέρη δεν δα έπιτρέπωοτ το έμπόριον δειγμάτων εξ ειδών ττεριλαμβανομένων 
εν τοις :Παραρτή\μασι 1, Η και ΙΗ εκτός συμφώνως ττρός τάς διατάξεις της τταροώσης 
1Ιω*8άσεως. 

Af*©PON Μ 
Ρ ύ Β μ ι σ ι ς τ ο ΰ ' Ε μ τ τ ο ρ . ί ο υ Δ ε ι γ μ ά τ ω ν ε ξ Ε ί δ ώ ν 

τ τ ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν ί ν Π α ρ α ρ τ ή μ α τ ι Ι 
1. Άτταν τό εμπόρων δειγμάτων εξ ειδών ττεριλαμβανομένων εν Παραρτηματι J 

δα διεξάγηται συμφωνίας ττρός τάς διατάξεις τοΰ παρόντος "Αρθρου. 
2. ""Ή εξαγωγή τιαντός δείγματος εξ ειδών ττεριλαμβανομένων έν ΤΊαραρτήματι Ι 

δά χρηζπ της τψσηγοιψένης χορηγήσεως και τταρουσιάσεως αδείας εξαγωγής. 
Ή οδεια εξαγωγής θα χορηγηται μόνον έφ' δσον ττληροΰνται οί ακόλουθοι οροί, 
ήτοι— 

(α) 'Ή '£πισττ|μονική 'Αρχή του Κράτους εξαγωγής τταράσχη συμβουλήν 
Βτι ή τοιαύτη εξαγωγή δεν δα είναι επιβλαβής δια τήν έπιβίωσιν τοΰ εν 
λόγω είδους· 

(β) ή Διαχειριστική 'Αρχή τοΰ Κράτους εξαγωγής ίκανσποιηθή δτι ττάν ζωντα
νόν δείγμα θά έτοιμάξηται και φορτωνηται κατά τρόπον ώστε νά ττεριορί
ζηται εις τό ελάχιστον ό κίνδυνος κακώσεως, βλάβης της υγείας ή άκαρδου 
μεταχειρίσεως· και 

(γ) ή Διαχειριστική 'Αρχή τοΰ Κράτους εξαγωγής ικανοττοιηθή δτι όντως 
έχορηγήθη άδεια εισαγωγής διά τό δείγμα. 

3. Ή εισαγωγή οιουδήποτε δείγματος εξ ειδών "περιλαμβανομένων εν Παραρτη
ματι Γ θά χρήζη αφ' ενός μεν της προηγουμένης χορηγήσεως και τταρουσιάσεως 
αδείας τινός εισαγωγής, άφ' έτερου δε είτε μιας αδείας εξαγωγής είτε ενός ττιστο
ττοιητικοϋ έπανεξαγωγής. Ή άδεια εισαγωγής θά χορηγηται μόνον εφ' δσον 
ττληροΰνται οί άκόλουδοι δροι, ήτοι— 

(■α) ή 'Επιστημονική 'Αρχή τοΰ Κράτους εισαγωγής παράσχη συμβουλήν 
δτι ή εισαγωγή πραγματοποιείται διά σκοπούς ουχί επιβλαβείς διά τήν 
έπιβίωσιν τών έν λόγω ειδών 

(β) ή 'Επιστημονική 'Αρχή τοΰ Κράτους εισαγωγής ίκανοποιηδη δτι ό μέλλων 
παραλήπτης ζωντανού τινός δείγματος είναι καταλλήλως έφωδιασμένος 
διά τήν στέγασιν καΐ φροντίδα αύτοϋ· και 

(γ) ή Διαχειριστική 'Αρχή τοΰ Κράτους εισαγωγής ικανοττοιηθή δτι τό δείγμα 
δεν πρόκειται νά χρησιμσποιηθή πρωτίστως δι' εμπορικούς σκοπούς. 
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4. 'Ή έπανεξαγωγή παντός δείγματος έξ ειδών περιλαμβανομένων εν Παραρτή
ματι ί θά χρήζη της προηγουμένης χορηγήσεως και παρουσιάσεως: ενός πιστό
ποΒττικαΰ έπανεξαγωγής. Το πιστοπαιητικαν έπανεξαγωγής θά χορηγήται μόνον 
εφ* σσαν πληροΰνται. οϊ ακόλουθοι δροι, ήτοι— 

(α) ή Διαχειριστική. 'Αρχή τοΰ Κράτους έπανεξαγωγής Ικανοποιηθώ ση. το 
δείγμα, εισήχθη εις: το εν λόγω Κράτος συμφώνως προς: τας^ διατάξεις 
τηςπαραύσης Συμβάσεως* 

(β) ή Διαχειριστική 'Αρχή ταυ. Κράτους έπανεξαγωγής ίκανσπαιηθη στι παν 
ξωντανον δείγμα Set έτοιμάζηταί και. φορτώνηται κατά τρόπον ώστε. να. 
περιαρίζηται εις τσ ελάχιστον 6 κίνδυνος κακώσεως, βλάβης της υγείας ή 
άκαρδου, μεταχειρίσεως· και 

(y) η Διαχειριστική Αρχή" τσΰ Κράτους έπανεξαγωγής &αναπσιηθη a n όντως: 
έ^σρηγηθη· αδεία: εισαγωγής δια πάν ζωντανσν δείγμα.. 

5L 'F+aruryicopiSi[ έκ της θαλάσσης οιονδήποτε δείγματος έξ ειδών περιλαμβάνον 
μένων εν Παραρτήματι Ι θαχρήζϊτ της: προηγουμένης χορηγηθείς: ενός παχταποιη
TSKQS &τσ ττ|ς Διαχειριστικής 'Αρχής τσΰ Κράτους σαγ κσμιδτ]ς. Το πτσταττσιητικσν 
θα χ^σρη^ήτατ μόνον εφ' σσον πληρούνται σΐ ακόλουθοι οροί, ήτσε—Γ 

(α) ή 'Επιστημονική; Άρ.χή ταυ Κράτους; σαγκομιδής παράσχει, αυμβαυλήν 
ότι. η συγκομιδή δεν θά. είναι επιβλαβής δια την έττιβΤωοτν των εν λόγω 
είδών

ζβ) η Διαχειριστική· 'Αρχή τσΰ Κράτους οπιγκαμιδης; υςανατχοιηθ^ δτι. α μέλλων 
παραλϊμιιιις ζωνταναΰ τίνος δείγματος; είναι καταλλήλως; έφωδιοχΣμένσς 
δώ. τήν στεγασιν και φροντίδα αάτσΰ* και 

(γ) η Διαχειριστική Άρχη τσΰ Κράτους συγκομιδής Ικανοποιηθώ art τα 
δείγμα δεν πρόκειται, νά χρησιμοποιηθώ πρωτίστως: δΥ εμπορικούς 
σκοπούς; 

ΑΡΘΡΟΝ IV 
Ρ & ί μ ι σ ι ς τ σ ΰ ' Ε μ  π σ ρ ί σ υ Δ ε : ι γ μ ά . τ ω ν έ:ξ Ε ί δ ώ ν 

τ τ ε α ι λ α μ β α ν ο μ ε ν ω ν εν Π α ρ α ρ τ ή μ α τ ι H 
L "Απα» το έ^κπάρισν δειγμάτων έξ ειδών περιλαμβανομένων έν ΓΤαράρτήματι Η 

(&L διες*αγητα^ αϋμφωνως προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Άρβρσο.. 
2 °Η εξαγωγή παντός δείγματος έξ είδών περιλαμβανομένων έν Παραρτήματι II 

θα χρήζη της προηγουμένης χορηγήσεως και παρουσιάσεως αδείας εξαγωγής. 
Ή άδεια εξαγωγής θα χορηγήται μόνον έφ' δσαν πληρούνται σι ακόλουθοι opal* 
ήτοι— 

(α) ή "Επιστημονική Αρχή τοΰ Κράτους εξαγωγής παράσχω συμβουλήν στι 
ή τοιαύτη εξαγωγή δεν θά είναι επιβλαβής δια τήν έπιβίωστν τοΰ έν λόγω 
είδους

(β} ή Διαχειριστική 'Αρχή τοΰ Κράτους εξαγωγής Ικανσπσιηθη δτι το δείγμα 
δεν συνελήφθη κατά παράβαστν Των περί προστασίας της πανίδος και 
χλωρίδος νόμων τοΰ έν λόγω Κράτους· και 

(7) ή Διαχειριστική 'Αρχή τοΰ Κράτους εξαγωγής ίκανοπαιηθή στι πάν ζωντανόν 
δείγμα θά έτσιμάζηται KOL φορτώνηται κατά τρόπον ώστε νά περιορίζηται 
είς το ελάχιστον ό κίνδυνος κακώσεως, βλάβης της υγείας ή άκαρδου 
μεταχειρίσεως. 

3. Ή 'Επιστημονική 'Αρχή εκάστου Μέρους θά έλέγχη άμφοτέρας τάς τε αδείας 
εξαγωγής χορηγούμενος ύττο τοΰ έν λόγω Κράτους διά δείγματα έξ είδών περι
λαμβανομένων έν Παραρτήματι II και τάς πραγματικός έξαγωγάς τών έν λόγω 
δειγμάτων. Όσάκις ή 'Επιστημονική 'Αρχή άπσφαίνηται δτι ή εξαγωγή δειγμάτων 
έξ οιουδήποτε των έν λόγω ειδών δέον νά περιορισθή προς τον σκοπόν διατηρήσεως 
τοΰ είδους καθ1 όλην αύταΰ τήν έκτασιν είς έπίπεοον άνταττοκρινόμενον προς 
τον ράλον αΰτσΰ έν τοις οίκολογικοΐς συστήμασι έν οϊς τούτο απαντάται και εις 
αρκούντως ύψηλότερον έπίπεδον εκείνου εις. ο το έν λόγω είδος θά ήδύνατο νά 
έπιλεγή ίνα περιληφθη έν τω Παραρτήματι Ι, ή 'Επιστημονική 'Αρχή θά είσηγήται 
προς τήν άρμοδίαν Διαχειριστική ν 'Αρχήν τήν λήψιν καταλλήλων μέτρων διά τον 
περιορισμόν της χορηγήσεως αδειών εξαγωγής δειγμάτων του έν λόγω είδους. 
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4. Ή εισαγωγή παντός δείγματος εξ είδών περιλαμβανομένων εν Παραρτήματι .11 
θά χρήζ-g της προηγουμένης παρουσιάσεως είτε μιας αδείας εξαγωγής είτε ενός 
πιστοποιητικού έπανεξαγωγής. 

5. Ή έπανεξαγωγή παντός δείγματος εξ ειδών περιλαμβανομένων εν Παραρτή-
ματι ίΐ θα χρήζη της προηγουμένης χορηγήσεως και παρουσιάσεως πιστοποιητικού 
έπανεξαγωγης. Το ταστοποιητικόν επανεξαγωγής θα χορηγήται μόνον έφ' όσον 
πληρούνται οΐ ακόλουθοι οροί, ήτοι— 

(α) ή διαχειριστική 'Αρχή τοϋ Κράτους έπανεξαγωγής ίκανοποιηθή δτι τό 
δείγμα εισήχθη είς τό εν λόγω Κράτος συμφώνως προς τάς διατάξεις 
της παρούσης Σνμβάσεως- και 

(/?) ή Διαχειριστική 'Αρχή τοϋ Κράτους έπανεξαγωγής ίκανοποιηθή o n imv· 
ζωντανόν δείγμα θα έτοιμύζητάι και φορτώνηται κατά τρόπον ώστε vm 
περιορίζηται εις τό ελάχιστον ό κίνδυνος κακώσεως, βλάβης της υγείας 
ή άκαρδου μεταχειρίσεως. 

L· ^Ήί συγκομιδή έκ της θαλάσσης παντός δείγματος εξ είδών περιλαμβανομένων 
έν Παραρτήματι Η 3ά χρήζτι της προηγουμένης χορηγήσεως πJ©τ©πoϊnτiκoS »ιτ© 
της Διαχειριστικής 'Αρχής τσΰ Κράτους συγκομιδής. Τό τηοτοποιηταον θβ. 
χορηγηται. μόνον έίφ' όσον ^Α*|ροΰνται οί ακόλουθοι δροι, ήτοι— 

(α) ή °&«στημσν43κή 'Αρχή τοϋ Κράτους συγκομιδής παράσχΐ] συμβουλήν 
Ίστι η συγκομιδή δεν 0ά είναι επιβλαβής δια τήν έπιβίωσιν των έν λόγω 
είδών- κοί 

(β) ή ikaopapiimidj} *-̂ ΡΧή TOiS Κράτους συγκομιδής ΐκανοπορηθί) δτι -mbv 
ζωντανον δείγμα δά τυγχόνη τοιαύτης μεταχειρίσεως ώστε va περίΒρί-
ξηται ό ιάνδίίνος χαχώσεως., βλάβης της ύγχίας ή άκαρδου ^gra^Eapkyra^. 

"7, Τά έν Τϋ3ραγ}ώφω € του παρόντος "Αρθρου αναφερόμενα ττχοτοποιηΏκα δώ^ϊν
T33U «α χα^γώνται κ% jOTiqafkasSSj της T-uu> ι ηδονικής 'Αρχής, £ν ιιυνεννσψΗϊ ρεϊΓ 
έπέρων iiuJOiapoviKiSv αρχών η, οσάκις ακόπιμον, διεθνών επιστημονικών ΛΪρχ&δν, 
δια ττερΐορον μη ώπε|^αίνοΒσαν το έν χτος και δια .ολικούς αριβμοδς TSR? 
2?κοπο3^Ενων ^α xjor^xSuaca δειγράτων κατά τήν Ιδίαν περίοδον. 

ΑΡΘΡ0Ν V 
? ώ ^ | ϋ σ ι ς τ © δ ' i^iTf^^piDaj  Δ χ ι γ ι μ ά τ ω ν χ.|; 3Ε.1δ;ών 

τ τ χ | > ι λ α ^ ρ α ν © 4 ι ^ ν ω ν Ε ν · Π α ρ α ρ τ ή . μ α τ ι ϊΗ 
Ι. ^Απαν τ© χρπόριον δειγμάτων ϋξ χϊδών τ^ιλαμρανομένων iv Παραρτήματι H 

# α διίϋξάγηται χτ&μφωνως »ρός τας διατάξεις τ ο ϋ τταρόντος "Αρθρου. 
Χ ^^έ1|αγωγήτιαντοςδείγματοςέξ:εΙδωντχεριλαμβαναίμένωνiv Τ3αραρ^.ήματιHI 

3έξ οιουδήποτε Ιέράτουςτό :ότχοίον χχει τιεριλάβει τα έν λόγω £Ϊδη Ι ν τω ΤΙαραρτη
^ίατι 111 θαχ|>ήξηττ^τίρϊ5ηγΘΐί|^ης χορηγήσεως και παρουσιάσεως αδείας ζξαγω
γης. Ή κηδεία εξαγωγής i&a χορηγήται υδνον χφ' δσον ΤΓληρόΰνται δί i&KQ&ooiftDi 
δροι, ffisot— 

(α) ή Διαχειριστική 'Αρχή τοϋ Κράτους εξαγωγής «cavoTcoKjBij δτι τδ 2*Β&ος 
δεν συνελήφθη «πτα τταράρασιν των περί προστασίας τής πανίδδς «αϊ 
χλωρίδος νόμων τοϋ iv λόγω Κράτους· και 

(β) ή .Διαχωριστική 'Αρχή τοΰ Κράτους εξαγωγής Ικανό ποιηθί) δ η τώκ? 
^ζωντανον δείγμα θα χτοιμαζηται και φορτώνηται κατά τρόπον ώστε «έ. 
ττεριορΐξηται χις τ ό ελάχιστον ό κίνδυνος κακώσεως, βλάβης της δγείας 
ή άκαρδου μεταχειρίσεως. 

3. Ή εισαγωγή παντός δείγματος έξ είδών περιλαμβανομένων έν ΤίαραρτήιματιΜ 
δα χρήζ*|. ττλην τών πΐ|Μπτωσεων εφ' ών τυγχάνει εφαρμογής τ) τταράγραφος 4 
TOJ5 παρόντος "Αρθρου, της ττροήγουμένης παρουοτάσεως πιστσποπτπκου τπροε:
λευσεως και, οσάκις ή χίσαγωγή είναι εκ Κράτοως τό όποιον έχει περιλάβει το εy 
λόγω είδος .έν, ΤΙαραρτήματι 1H, αδείας εξαγωγής. 

4. Έν περιπτώσει έπανεξαγωγής, τό χορηγουμενον υπό της Διαχευριστικης 
'Αρχής τοϋ Κράτους έπανεξαγωγης πιστοποπτπκόν περί τοΰ δτι τό δείγμα «πεβλήθή 
είς κατεργασίαν είς τό έν λόγω Κράτος ή δτι τοΰτο έπανεξάγεται, θα γίνηται απο
δεκτόν 6πό τοΰ Κράτους εισαγωγής εις άπόδειξιν δτι αϊ διατάξεις της παρούσης 
Συμβάσεως έτηρήθησαν έν σχέσει προς τό ύπ' άναφοράν δείγμα. 
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ΑΡΘΡΟΝ VI 
"Α δ ε La ι κ α ι Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ά 

L Άδειοι και mcrrorraarrtKa χορηγούμενα, δυνάμει των διατάξεων των Άρθρων 
ΙΜ, IV real Υ δεαν ναέκδίδωνται συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος Άρθρου.. 

Χ ΊΗ; SStrtni εξαγωγής δέον να περιέχη τάς καθοριζόμενος εν; τω υποδείγματι 
τω εκτίδεμένω έν {Ιαραρτήματι IV πληροφορίας, αυτή δε δύναται να χρησιμαπαιηθή 
διΓ έξίΕρ^Υ^ν/ μόνον έντας τψαθεσμίας εξ μηνών άττό της ημερομηνίας καθ:* η*ν 
%σρη$ήβ*Γ

2> Έκάίαχη: άΒαθν.κα1εκαατσν πιατσπαιήτικάν δεαν να ττεριέχωσι τον τίτλον της 
κβραόσης Συμβήσεως^ τα άνομα και. την έττίσημαν σφράγισα, της χαρηγούσης 
seim ΑίαχορίστΕκης 'Αρχής καθώς και τον ύττα τήςτ Δίαχεψιστπχής Αρχής παραν 
}|ωρπάμενσν άρχ%αν έλεγχου, 

4L Πάντα: τα: αντίγραφα: αδειών η; πιστοποιητικών,, τά.. εκδιδόμενοι ύττότ τινσςτ 
ΔιαχειρϊσπΌεης 'Αρχής; δέον· νά. έτπσημαίνωνται σχιφώς ώς: αντίγραφα: άίτσκλει.
στΕΕώς: καΐ auSsv τοιούτον αντίγραφαν δύναται νά_χρηαπματιοιητα£ άντΐ ταΰ; ττρωτο
ΤΛ&δκτ» ΤΕ&^Ρ καθΓ ην εκιααιν έιιειμάηη St* ύτισση μειώσεως επτ auTHtL — 

5L ΙδκππΕΕρΕΕ άδεια: και ϊδια&ερσν TnaratfournKov So. άπαπήτάχ St έκάατην άιτο>
σπα&ήν δεε^μάχωνν 

6s. Ή Ajsa^ciptarEKtf Αρχή τσδ Κράτους είσαγωγη:ς οιουδήποτε δείγματος Set 
teipsjt και τταρακρατ§ την αδειαν εξαγωγής ή τα τττστ ι̂τταιηττκόν έττανεξαγωγης^ 
καθώς ten, την τταραικιιασδεΰιαν άντίστοιχαν δδειαν είοταγωγτίς; έν αχέσε*. npac 
Tip εκϊαγ^γήν TOIE έ» Λσνω δ^ματος^ 

71 ΌοπχΒας είναι κατάλληλσν καΐ πρακηκσν ή ΔιαχετρΓστικη Άρχη δύναται ve 
£nt8£iij| Iw σήμα. έπΐ τσΰ" δόγματος τηράς δπαβσήΐθήστν της έξακριρώσεως της Tcst
mmpag ταώτασ.. Δια. τους παρόντος ακσιιαάς «σημαι? σημαίνει πα» ά^εξίτηλαν 
OTRxrurroapav μαλΛίβδασ^ψαγΐδα: η έτερον κατάλληλσν μέσον εξακριμ\*ισεω^ της 
ταΒΓάπρας; ταύ δείγματος: έτπνααάμεναν κατά. τρότταν ώστε: να icaStcnit σσον τοτ 
δικκαρ&ν δκσκαλωτέραν την άττσμίμησιν τσύταυ δπσ άναρμοδίων προσώπων» 

ΆΡΘΡΟΝ, vrr 
* Εξ act μ έ σ^ε ι ς icat ~ Ε τ ε ρ α ι Ε ΐ δ ι κ τ α ι Δ ι α τ ά ξ ε ι ς ^ 

σ φ σ ρ ώ σ α ι . ε ι ς τ σ * Ε μ Τ τ ό ρ ι σ ν 
'L Μ διατάξεις των "Άρθρων fit,, ϊν και V δεν πιγχάνουβιν εφαρμογής έπε τής 

διαμετακομίσεως δειγμάτων μέσω τοΰ εδάφους Μέροας τινός ή έττι της μεταφορ
τώσεως τούτων εις αώτσ εφ* δ>σαν τά δείγματα πχεραμενουσιν υπό Τελωνειακάν 
ελεγχον. 

Ζ. Όσάκις η Διαχειριστική Αρχή τσΰ Κράτους εξαγωγής η έπανεξσγωγής 
ίκανοτκκηται σπ τα δείγμα απεκτήθη Hptv τ) τεθωσιν εις έφαρμογην α! διατάξεις 
τηΐς̂  ιιαρούσης; Συμβάσεως έτπ τσίί εν λόγω δείγματος, αι διατάξεις: των "Αρθρων 
tUr ΠΓ KaiVo^v ©ατυγχάνωσιν εφαρμογής έττ αυτού έφ'σσσνη Διαχειριστική 'Αρχή 
εκδίδει εν τπστσττοιητικον έχον τσ αποτέλεσμα τούτο. 

L· ΑΙ διατάξεις των Άρθρων Κί> IV και V δεν τυγχάνουατν εφαρμογής έττι δειγμά^ 
των απνα άιτοτελοδσι ττροσωττικά η οικιακά αντικείμενα. Ή: τταρουσα έξσίρεσις 
δεν ·πτγχάνει εφαρμογής οσάκις— 

(«) εν ττεριπτώσει δειγμάτων εξ ειδών περιλαμβανομένων εν ΓΙαραρτηματι Ι, 
ταΟτα: άττεκτηθησαν ύπό τοβ Ιδιοκτήτου εκτός τοΰ Κράτους της συνήθους 
αυτού διαμονής και είσάγωνται νυν εις το έν λόγω Κράτος· ή 

(β} εν περιπτώσει δειγμάτων εξ είδών περιλαμβανομένων έν ΓΤαραρτήματι 11̂— 
(t) ταΰτα. άπεκτήθησαν ύπό του ιδιόκτητου έκτος του Κράτους της: συνή

θους αΰτοΰ διαμονής και είς τά Κράτος ένθα συνέβη ή απομάκρυνσης 
έκ τής αγρίας φύσεως· 

(Η) ταύτα; έίσάγωνταινΰν εις το Κράτος της συνήθους διαμονής τσΰ ιδιο
κτήτοα' και 
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(iii) τό Κράτος ένθα συνέβη ή άπομάκρυνσις εκ της τΐγρίας φύσεως άπαιτή 
την ττροηγουμενην χορήγησαν αδείας εξαγωγής προ πάσης εξαγωγής 
των εν λόγω δειγμάτων, 

έκτος εάν ή Διαχειριστική "Αρχή ίκανοποιήται ότι τά δείγματα άπεκτήθησαν 
πριν ή τεθώσιν £Ϊς έφαρμογήν αί διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως 
επί των εν λόγω δειγμάτων. 

4. Τά δείγματα ζωϊκοΰ τινός είδους περιλαμβανομένου εν Παραρτήματι i, άνα
τρεφόμενα εν αιχμαλωσία δΓ εμπορικούς σκοπούς, ή φυτικού τινός είδους περι
λαμβανομένου εν Παραρτήματι Ι, τεχνητώς άναπαραγόμενα δι* εμπορικούς σκοπούς 
$ά θεωρώνται ώς άπστελοΰντα δείγματα ειδών περιλαμβανομένων εν Παραρτηματι 11. 

5. Όσάκις ή Διαχειριστική "Αρχή του Κράτους εξαγωγής, ίκανοποιήται δ η οίον
δήποτε δείγμα ζωϊκοΰ τινός είδους άνετράφη εν αιχμαλωσία ή δτι οιονδήποτε 
δείγμα φυτικού τινός είδους άναπαρήχθη τεχνητώς ή δτι αποτελεί μέρος τοιοότσυ 
ζώου ή φυτού ή δτι προήλθεν εξ αυτών, εν πιστοποιητικόν ύπό τής εν λόγω Δια
χειριστικής 'Αρχής έχον τό αποτέλεσμα τούτο Μ γίνηται αποδεκτό ν ^εϊςτήνθεσιν 
οιωνδήποτε άδειων ή πιστοποιητικών απαιτουμένων δυνάμει των διατάξεων των 
"Άρθρων «ϊ, IV ή V. ' 

δ. Αί διατάξεις των "Αρθρων Iii, IV και V δεν τυγχάνουσιν εφαρμογής km τοδ 
ουχί εμπορικού δανείου, δωρεάς η ανταλλαγής μεταξύ επιστημόνων ή επιστημονικών 
Ιδρυμάτων εγγεγραμμένων υπό τής Διαχειριστικής "Αρχής των οικείων Κρατών 
φυτικών δείγμάτων, έτερων διατετηρηρένων, άπεξηραμμένων ή έγκλεΒ5μέ«&9ν 
δογμάτων μουσείου^ καθώς καΐ ζωντανού φυτικού υλικού φέροντος έτ^έτών 
έκδσδείσαν ή εγΐφΐ&έίοπν ΰπο τής, Δκιχξίριστίκής 'Αρχής. 

1. Ή Δία|ίειρ2θπκή 'ίΑρχή οιουδήποτε Κράτους δύναται νά τταραΐϋμΐή των 
άπαοήοϊωντών rAp%&jy Ml, ffl seal Ύ «ui νά Ώπχρέφτ) τήν άνευ άδειων fj mawsMuaaft-
τ κ ώ ν ίκΧνηοτν ^τγ^ώτων δτινα άποτελοΰσι μέρος τππερίόσεύοντος ζιαο&οφ&οάί 
«ήπου, Toipjeosi, ΦηρΗ3τρ©φείσι;, ει^^σεώς ανθέων ή ετέρας περιοδειιοώσης 3ε*&έοεως 
νοουμένου οτ*— 

{&} ό Σζ3ΐγωγ£άς ή ο .ε&ογωγεώς «ΏταχωρεΤ πλήρεις λεπτομερΕΠίς τ ώ ν έν 
λόγω δογμάτων τ«αρά τή Αΐαχηριστική 'Αρχή. 

(β) τάδε3γ|ΐαταε^ϊΗ!ΐιουσιν εις μίαν ρεκτών ένπαρπγράφοχςΊ2τ} SToSuspufvae^ 
"ΑρΒρου αναφερομένων κατηγοριών' «οι 

(γ) τ) Jbxag&psnTisa) "Αρχή ίίοανσποιέϊτηι δτι πάν ζωντανόν δεϊγρα ίθά :pE3ra
φέρητηι *3α* ^ τ13τ^ανΏ φροντίδσς κατά τρόπον ώστε νά τ^εριορΐζοΗΐ 
χις το /^ελάχιστον ό κίνδυνος «ακωοχως, .βλάβης τής υγείας η itaeapooss 

ΑΡΘΡΩΝ VIII 
ΛπφΦηχΓΟ.μ3ε ν α μ Έ τ ρ ι ι ύττό τ ω ν ΜχφΣύν 

Ι. Τά "Μέρη ίόφείλουσϊΐ νάτιροβωσιν:£ΐς την λήψιν κιιταλλήλων;ρετρων &α~τήν 
έφαρμογήν^ τ ώ ν ^δΗΠώς^ων τής παρούσης Ττη φάσεως και ΐδώ τήν xnmy&pkmmt 
του εμπορίου δειγμάτων κατά ππράβασιν ταύτης. ~Τά :μέτρα -ΤΏΧΠΩ δέον νάτίΕρι
λΰμβάνωσι— 

(α) τήν τισινκκήν τιμωρίαν τού εμπορίου των εν λόγω δχιγμάτωνήττ|ς κατο|^|ζ 
τούτων ή αμφοτέρων «αϊ 

{β) "τήν ττρόνοιαν περί δημεύσεως η επιστροφής χίς τό ^Κράτος ^εψίΤξ^ζ 
των εν λόγω δειγμάτων. 

1. 'Έππτροσθέτως των δυνάμει τής παραγράφου i του παρόντος "Αρθρου λαμβα
νομένων μέτρων, το Μέρος δύναται, όσάκις κρίνη τούτο άναγισιΐον^ νά τιρορλέφξ} 
περί τίνος μεθόδου αποζημιώσεως διά δαπανάς προκύπτουσας συνεπεία, τής 
δημεύσεως δείγματος τίνος έμπορευθέντος κατά παράβαοτν των μέτρων των 
ληφθέντων εντη εφαρμογή των διατάξεων τής παρούσης Χυμβάσεως. 

3. Καθ' δ μέτρον είναι δυνατόν, τά Μέρη όφείλουσι νά διασφαλίξωσιν ότι τά 
δείγματα θά διέρχωνται πάσας τάς απαιτούμενος διά τό έμπόριον διατυπώσεις 
μετά τής ελαχίστης καθυστερήσεως. Προς διευκόλυνσιν τής εν λόγω διελεύσεως, 
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το Μέρος δύναται νά υπόδειξη λιμένας εξόδου και εισόδου εις ους δέον να παρου
σιάζωνται τα δείγματα προς χορήγησιν των σχετικών αδειών εξόδου και εισόδου. 
Τα Μέρη όφείλουσι περαιτέρω νά διασφαλίζωσιν δτι άπαντα τά ζωντανά δείγματα 
κατά την διάρκειαν οιασδήποτε περιόδου διαμετακομίσεως, φυλάξεως η φορτώσεως 
τυγχάναυσι της καταλλήλου φροντίδος ώστε νά περιορίζηται εις το ελάχιστον 
ό κίνδυνος κακώσεως, βλάβης της υγείας ή άκαρδου μεταχειρίσεως. 

4. Όσάκις δημεύηται οιονδήποτε ζωντανόν δείγμα συνεπεία τών εν παραγράφω 
Ι τοΰ παρόντος "Αρθρου αναφερομένων μέτρων— 

(α) το δείγμα δέον να παραδίδηται προς φύλαξιν εις την Διαχειριστικήν 'Αρχήν 
του δημεύσαντος Κράτους· 

(β) ή Διαχειριστική 'Αρχή οφείλει, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τοΰ Κράτους 
εξαγωγής, νά έπιστρέψη το δείγμα εις το εν λόγω Κράτος έξόδοις τούτου, 
ή εις τίνα κέντρο ν διασώσεως ή είς τοιούτον έτερον μέρος οίον ή Δια
χειριστική 'Αρχή θεωρεί κατάλληλον ή συνάδον προς τους σκοπούς της 
παρούσης Συμβάσεως· και 

(γ) ή Διαχειριστική *Αρχή δύναται νά συμβουλευθή τήν 'Επιστημονική ν 'Αρχήν 
ή, όσάκις αυτή θεωρή τοϋτο έπιθυμητόν, νά διαβαυλευθη μετά της Γραμ
ματείας "ινα διευκολυνθή ή λήψις της κατά τήν ύποπαράγραφαν (β) της 
παρούσης παραγράφου αποφάσεως, περιλαμβανομένης τής επιλογής 
μεταξύ κέντρου διασώσεως ή έτερου μέρους. 

5. Τό εν παραγράφω 4 τοΰ παρόντος "Αρθρου άναφερσμένον κέντρον διασώσεως 
σημαίνει τό υπό τίνος Διαχειριστικής 'Αρχής όριζόμενον Ιδρυμα Ινα μέριμνα δια 
τήν εύημερίαν τών ζωντανών δειγμάτων, ιδία εκείνων ατινα έχουσι δημευθή. 

6. "Εκαστον Μέρος οφείλει νά τηρή βιβλία καταχωρήσεως εμπορίου δειγμάτων 
εξ ειδών περιλαμβανομένων εν Παραρτήματα Ι, II και Iff ατινα δέον νά περιέχωσι— 

(α) τά ονόματα και τάς διευθύνσεις τών εξαγωγέων και εισαγωγέων και 
(β) τον αριθμόν και τον τύπον τών χορηγουμένων αδειών και πιστοποιητικών 

τά. Κράτη μετά τών όπαίων διεξήχθη το έμπόριον τους αριθμούς, τάς 
ποσότητας και τους τύπους τών δειγμάτων, τά ονόματα τών ειδών ώς 
περιλαμβάνονται εν τοις Παραρτήμασι Ι, Ν και HI καί, οσάκις είναι κατάλ
ληλον, τό μέγεθος καί τό φυλον τών σχετικών δειγμάτων. 

7. "Εκαστον Μέρας θά έτοιμάζη περιοδικός εκθέσεις περί της ύττ' αύτοΰ εφαρμογής 
της παρούσης Συμβάσεως και θά διαβιβάζη εις τήν Γραμματείαν— 

(α) μίαν έτησίαν έκθεσιν περιέχουσαν περίληψη τών εν ύποπαραγράφω (β) 
της παραγράφου 6 τοΰ παρόντος "Αρθρου καθοριζομένων πληροφοριών* 
και 

{β) μίαν έκθεσιν άνά διετίαν περί τών ληφθέντων νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών μέτρων δια τήν εκτέλεσιν τών διατάξεων της παρού
σης Συμβάσεως. 

8. Αί εν παραγράφω 7 τοΰ παρόντος "Αρθρου αναφερόμενοι πληροφορίαι δέον 
νά είναι προσιτοί είς τό κοινόν όσάκις τοϋτο δεν εΐναι άσυμβίβαστον προς τήν 
νομοθεσίαν τοΰ ενδιαφερομένου Μέρους. 

ΑΡΘΡΟΝ IX 
Δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ι κ ο ί κ α ί ' Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο ί ' Α ρ χ ο ι 

L Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως εκαστον Μέρος θά όρίση— 
(α) μίαν ή πλείονας Διαχειριστικάς 'Αρχάς αρμοδίας διά τήν χορήγησιν αδειών 

ή πιστοποιητικών εν ονόματι τοΰ εν λόγω Μέρους· και 
(β) μίαν ή πλείονας 'Επιστημονικός 'Αρχάς. 

2. Το Κράτος καταθέτον τό εγγραφον της επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως 
ή προσχωρήσεως θά πληρσφορή κατά τήν αυτήν στιγμήν τήν Θεματοφύλακα 
Κυβέρνησιν περί τοΰ ονόματος και της διευθύνσεως της Διαχειριστικής 'Αρχής 
της εξουσιοδοτούμενης νά έπικσινωνη μετ' άλλων Μερών και μετά της Γραμματείας. 
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3. Οίαιδήποτε άλλαγαί εις τους διορισμούς ή τάς εξουσιοδοτήσεις δυνάμει τών 
διατάξεων τοΰ παρόντος "Αρθρου θά κοινοποιούνται ύπό του ενδιαφερομένου 
Μέρους προς την Γραμματείαν προς διαβίβάσιν εΐς άπαντα τα λοιπά Μέρη. 

4. Ή εν παραγράφω 2 τοΰ παρόντος "Αρθρου αναφερομένη Διαχειριστική 
Άρχη οφείλει, εάν οϋτω παρακληθή ύπό της Γραμματείας ή της Διαχειριστικής 
'Αρχής έτερου Μέρους, να κοινοποίηση εις ταύτην έντύπωμα σφραγίδων ή έτερων 
μέσων χρησιμοποιουμένων δια τήν βεβαίωσιν της γνησιότητος τών άδειων και των 
πιστοποιητικών. 

ΑΡΘΡΟΝ Χ 
' Ε μ π ό.ρ ι ο ν μ ε τ ά Κ ρ ά τ ο υ ς μή Μ έ ρ ο υ ς τ ή ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς 

Όσάκις πράγματοποιήται εξαγωγή ή έπανεξαγωγή προς Κράτος μή Μέρος 
τής παρούσης Συμβάσεως ή εισαγωγή εξ αύτοΰ, ανάλογα έγγραφα εκδιδόμενα 
ύπό τών αρμοδίων αρχών εΐς το εν λόγω Κράτος και ουσιωδώς ανταποκρινόμενα 
προς τάς απαιτήσεις της παρούσης Συμβάσεως δια τήν χορήγησιν άδειων και 
πιστοποιητικών δύνανται νά γίνωνται αποδεκτά εις τήν θέσιν τούτων ύφ' οιουδήποτε 
Μέρους. 

ΑΡΘΡΟΝ XI 
Δ ι ά σ κ ε φ ι ς τ ώ ν Μ ε ρ ώ ν 

Γ. Ή Γραμματεία θα συγκάλεση τήν σύνοδον της Διασκέψεως τών Μερών ουχί 
αργότερον τών δύο ετών από της ενάρξεως τής Ισχύος της παρούσης Συμβάσεως. 

2. Μετά ταύτα ή Γραμματεία θά συ γ καλή τακτικός συνόδους τουλάχιστον άπαξ 
ανά διετίαν εκτός εάν ή Διάσκεψις άποφασίση άλλως και εκτάκτους τοιαύτας κατά 
πάντα χρόνον έπι τη γραπτή αΐτήσει τοΰ ενός τρίτου τών Μερών τουλάχιστον. 

3. Έίς τάς συνόδους, τακτικός ή εκτάκτους, τά Μέρη θά παρακολουθώσι στενώς 
τήν έκπλήρωσιν της παρούσης Συμβάσεως και δύνανται να.— 

(α) λαμβάνωσι τοιαύτην ττρόνοιαν οϊα δυνατόν νά είναι αναγκαία ινα δυνηθή 
ή Γραμματεία νά εκπλήρωση τά καθήκοντα αυτής· 

(β) έξετάζώσι και υίοθετώσι τροποποιήσεις τών Παραρτημάτων Ι και II &υφ~ 
φώνως προς το "Αρθρον XV. 

(γ) τταρακολουθώσι στενώς τήν έπιτυγχανομένην πρόοδον προς τήν 
κατεύθυνσιν τής αποκαταστάσεως και διατηρήσεως τών εν τοις Παραρτή

μασι Ι, II και III περιλαμβανομένων ειδών 
(δ) λαμβάνωσι και έξετάζώσι τάς παρουσιαζόμενος ύπό τής Γραμματείας fj 

ύφ' οιουδήποτε Μέρους εκθέσεις* και 
(ε) προβαίνώσιν εις συστάσεις, όσάκις είναι κατάλληλον, διά τήν βελτίωσιν 

της αποτελεσματικότητος τής παρούσης Συμβάσεως. 
4. Καθ' εκάστη ν τακτική ν σύνοδον τά Μέρη δύνανται νά άποφασίζωσι τον χρόνον 

και τόπον τής επομένης τακτικής συνόδου τής συγκληθησομένης σ.υμφώνως ττρός 
τάς διατάξεις τής παραγράφου 2 τοΰ παρόντος "Αρθρου. 

5. Καθ' οιανδήποτε σύνοδον τά Μέρη δύνανται νά άποφασίζωσι και υίοθετώσι 
κανόνας διαδικασίας διά τήν σύνοδον. 

6. Τά Ηνωμένα "Εθνη, οι 'Εξειδικευμένοι αύτοΰ 'Οργανισμοί και ό Διεθνής 
'Οργανισμός 'Ατομικής 'Ενεργείας ως και πάν Κράτος μή Μέρος της παρούσης 
Συμβάσεως δύναται νά έκπροσωπήται ύπό παρατηρητών ε'ις τάς συνόδους της 
Διασκέψεως όίτινες θά εχωσι το δικαίωμα συμμετοχής αλλ' ουχί δικαίωμα ψήφου. 

7. Παν σώμα ή οργανισμός τών ακολούθων κατηγοριών, κατέχων τά τεχνικά 
προσόντα διά τήν προστασίαν, διατήρησιν ή διαχείρησιν τής αγρίας πανίδος και 
χλωρίδος και όστις πληροφορεί τήν Γραμματείαν περί τής επιθυμίας αύτοΰ δπως 
έκπροσωπήται υπό παρατηρητών εις τάς συνόδους τής Διασκέψεως, θά γίνηται 
δεκτός πλην εάν ένίσταται το έ'ν τρίτον τουλάχιστον τών Μερών: 

(α) διεθνή σώματα ή οργανισμοί, κυβερνητικοί ή μή, καθώς και εθνικοί κυβερ
νητικοί οργανισμοί ή σώματα και 
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(β) εθνικοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί εγκεκριμένοι ή σώματα εγκεκριμένα 
δια τον σκοττόν τούτον ύπό τοϋ Κράτους εις το όποιον εντοπίζονται. 
"Απαξ έγιναν δεκτοί, οί εν λόγω πάρατητηταί θα έχωσι το δικαίωμα, συμ
μετοχής αλλ' αύχί το δικαίωμα ψήφου. 

ΑΡΘΡΟΝ XII 
' Η Γρ α μμ α τ ε ία 

Ι. "Αμα τη ένάρξει της ισχύος της παρούσης Συμβάσεως θα παρέχηται Γραμμα
τειακή υπηρεσία υπό του 'Εκτελεστικού Διευθυντού τοΰ Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών δια το περιβάλλον. Καθ" δ μέτρον και τρόπον οίον ούτος 
κρίνει αρμόζοντα, δυνατόν να έπικουρήται ύπό καταλλήλων διακυβερνητικών ή 
μή κυβερνητικών διεθνών ή εθνικών οργανισμών ή σωμάτων κατεχόντων τα τεχνικά 
προσόντα δια τήν πρσστασίαν, διατήρησαν και διαχείρισιν της αγρίας πανίδας: 
και χλωρίδας. 

2. Τα καθήκοντα της Γραμματείας θα είναι— 
(«) ή διευθέτησις και ή έτπμελητεία τών συνόδων τών Μίερών 
(β) ή έκτέλεσις τών ανατεθειμένων είς αυτήν δυνάμει τών διατάξεων τών 

"Αρθρων XV και XVI της παρούσης Συμβάσεως καθηκόντων 
{γ) ή άνάληψις επιστημονικών και τεχνικών μελετών συμφώνως προς τα 

ύπό της διασκέψεως τών Μερών εγκεκριμένα προγράμματα τα συμβάλλοντα 
εις τήν έκπλήρωσιν της παρούσης Συμβάσεως, περιλαμβανομένων μελετών 
άφορωσών είς πρότυπα καταλλήλου ετοιμασίας και φορτώσεως τών 
ζωντανών δειγμάτων και εις τα μέσα εξακριβώσεως της ταυτότητας τών 
δειγμάτων 

(ό) ή μελέτη τών εκθέσεων τών Μερών και ή ζήτησις παρ' αότών τοιούτων 
περαιτέρω πληροφοριών εν αναφορά προς αυτάζ οίας αδτη ήθελε κρίνει 
απαραιτήτους ίνα έξασφαλίζή τήν έκπλήρωσιν της παρούσης Συμβάσεως* 

(ε) ή προσέλκυσις της προσοχής τών Μερών επί παντός θέματος συναφούς 
προς τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως 

{στ) ή περιοδική δημοσίευσις και διανομή είς τα Μέρη τών τελευταίων εκδόσεων 
τών Παραρτημάτων Ι, II και ΙΗ ομού μετά πληροφοριών αΐτινες δα διευ
κολύνωσι τήν έξακρίβωσιν της ταυτότητος δειγμάτων εξ ειδών περι
λαμβανομένων είς τά εν λόγω Παραρτήματα" 

(ζ) ή ετοιμασία ετησίων εκθέσεων προς τά Μέρη περί της εργασίας αυτής 
και περί της εκπληρώσεως της παρούσης Συμβάσεως ώς και ετέρων εκθέ
σεων οϊας αϊ σύνοδοι τών Μερών δυνατόν νά άτταιτώσιν 

{η) αϊ συστάσεις δια τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών και τών διατάξεων τής 
παρούσης Συμβάσεως, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών 
επιστημονικής και τεχνικής φύσεως* 

(0) ή έκτέλεσις παντός έτερου καθήκοντος δυναμένου νά άνατεθή αυτή ύπό 
τών Μερών. 

ΑΡΘΡΟΝ XIII 
Δ ι ε θ ν ή Μ έ τ ρ α 

Ι. 'Οσάκις ή Γραμματεία ύπό το φώς ληφθείσης πληροφορίας ίκανοποιήται 
δτι οιαδήποτε, είδη περιλαμβανόμενα εν τοις Παραρτήμασι Ι ή II επηρεάζονται 
δυσμενώς ύπό τοϋ εμπορίου δειγμάτων εκ τών έν λόγω εϊδών ή δτι αί διατάξεις 
της παρούσης Συμβάσεως δεν εκπληρούνται άποτελεσματικώς, αύτη θά κοινοποιή 
τήν έν λόγω πληροφορίαν εϊς τήν εξουσιοδοτημένη ν Διαχειριστικήν 'Αρχήν τοΰ 
ενδιαφερομένου Μέρους ή Μερών. 

2. Όσάκις οιονδήποτε Μέρος λαμβάνη κοινοποίησιν ώς εκτίθεται έν παραγράφω 
Ι τοϋ παρόντος "Αρθρου, τούτο οφείλει, οίον τε τάχιστα, νά πληροφορή τήν Γραμ
ματείαν περί οιουδήποτε σχετικού γεγονότος καθ' ην εκτασιν έπιτρέπσυσιν οί 
νόμοι αυτού, και, όσάκις. είναι κατάλληλον, νά προτείνη έπανορθωτικήν δράσιν. 
Όσάκις τό Μέρος κρίνη δτι μία έρευνα εΐναι επιθυμητή, αϋτη δύναται νά διεξαχθή 
ύφ' ενός ή πλειόνων προσώπων ρητώς εξουσιοδοτημένων ύπό τοΰ Μέρους. 
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3. ΑΙ ττληροφορίαι αί παρεχόμενοι υπό τίνος Μέρους ή αϊ προκύπτουσαι εκ της 
ώς εν παραγράφω 2 τοϋ παρόντος Αρθρου αναφερομένης έρεύνης θα έξετάζωνται 
ύπό της προσεχούς Διασκέψεως τών Μέρων ήτις δύναται να προβαίνη εις οιασδή
ποτε συστάσεις αυτή θεωρεί καταλλήλους. 

ΑΡΘΡΟΝ XIV 
Σ υ ν έ π ε ι α ι ε π ί τ η ς Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς Ν ο μ ο θ ε σ ί α ς κ α ι 

τ ώ ν Δ ι ε θ ν ώ ν Σ υ μ β ά σ ε ω ν 
Ι. Αι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως ουδόλως θίγουσι το δικαίωμα τών 

Μερών δπως υίοθετώσιν— 
(α) αυστηρότερα εσωτερικά μέτρα άφορώντα εις τους δρους εμπορίου, λήψεως 

κατοχής ή μεταφοράς δειγμάτων εξ ειδών περιλαμβανομένων εν Παραρτή
μασι 1, II και III ή εϊς την πλήρη άπαγόρευσιν τούτων ή 

(β) εσωτερικά μέτρα περιορίζοντα ή άπαγορεύοντα τό έμπόριον, τήν λήψιν 
κατοχής ή τήν μεταφοοάν ειδών μή περιλαμβανομένων εν Παραρτήμασι 
Ι, II ή III. 

2. Αί διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως κατ" ουδέ να τρόπον θέλουσιν επη
ρεάσει τάς διατάξεις οιωνδήποτε εσωτερικών μέτρων ή τάς υποχρεώσεις τών 
Μερών τάς πηγάζουσας εκ τίνος συνθήκης, συμβάσεως ή διεθνούς συμφωνίας 
άφορώσης εις ετέρας οφεις τοϋ εμπορίου, της λήψεως κατοχής ή της μεταφοράς 
δειγμάτων αϊτινες ίσχυουσιν ή μεταγενεστέρως θέλουσιν ισχύσει δι' οιονδήποτε 
Μέρος περιλαμβανομένου παντός μέτρου συναφούς προς τα Τελωνεία, τήν δημοσίαν 
ύγείαν, τοώς τομείς κτηνιατρικής και φυτικής λοιμόκαθάρσεως. 

3. Αί διατάξεις τηςτταρούσης Συμβάσεως κατ' ούδένατρόπον θέλουσιν επηρεάσει 
τάς διατάξεις ij τάς &ποχρεώσεις τάς ττηγαζούσας εξ οιασδήποτε συνθήκης, συμ
βάσεως ή διεθνούς συμφωνίας συναφθείσης ή τυχόν συναφθησομένης μεταξύ 
Κρατών και δημιουργόύσης ένωσιν ή περιφερειακήν έμπορικήν συμφωνίαν καθιε
ροΰσαν η διαττ^οΰσαν κοινόν έξωτερικόν τελωνειακόν ελεγχον και .αίρουσαν 
τον τελωνειακόν ελεγχον μεταξύ τών μερών αυτής καθ' όσον αύται άφορώσιν είς 
το έμπόριον μεταξΐι τών Κρατώνμελών τής εν λόγω ενώσεως ή συμφωνίας. 

4. Κράτος^μέρος της παρούσης Συμβάσεως, τό όποιον είναι επίσης μέρος 
ετέρας τινός, συνθήκης, συμβάσεως ή διεθνούς συμφωνίας ισχυούσης κατά τον 
χρόνον ενάρξεως της Ισχύος της τταρούσης Συμβάσεως και δυνάμει τών διατάξεων 
της σποίας παρέχεται ττροστασία είς θαλάσσια είδη περιλαμβανόμενα εν Παραρτή
ματι II. θά άπαλλάττηται τών δυνάμει τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως 
επιβαλλομένων εις αυτό υποχρεώσεων άναφορικώς προς τό έμπόριον δειγμάτων 
εξ είδών ^περιλαμβανομένων εν Παραρτήματι II άτινα συλλαμβάνονται ύττό ττλοίων 
νηολογημένων είς τό εν λόγω Κράτος και συμφώνως ττρός τάς διατάξεις της εν 
λόγω ετέρας συνθήκης, συμβάσεως ή διεθνούς συμφωνίας. 

5. "Αχ^αρτήτως τών διατάξεων τών "Αρθρων III, IV και V, ή εξαγωγή δείγματος 
συλληφθέντος συμφώνως προς τήν παράγραφον 4 τοϋ τταρόντος άρθρου £ά χρήξτ 
μόνον τπ.στρττοπττικοϋ εκ τής Διαχειριστικής 'Αρχής τοϋ Κράτους συγκομιδής 
πιοτοποιοΰντος δτι τό δείγμα συνελήφθη συμφώνως προς τάς διατάξεις της ετέρας 
συνθήκης* συμβάσεως ή διεθνούς συμφωνίας. 

6. Ουδέν έντη παρούοτ) Συμβάσει θά έπηρεάζη τήν κωδικοποίησιν και άνάπτυξιν 
τοϋ νόμου τής θαλάσσης υπό τής Διασκέψεως τών Ηνωμένων Εθνών έπι του Νάμοο 
της Θαλάσσης συγκαλοϋμένης συμφώνως προς τήν Άπόφασιν 2750C (XXV) της 
Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, οΰτε θά έπηρεάζη τάς τταρούσας 
ή τάς έντώ μέλλοντι αξιώσεις ή νομικάς απόψεις οιουδήποτε Κράτους τάς άφορώσας 
είς τον νόμον της Θαλάσσης, τήν φύσιν και τήν έκτασιν τής δικαιοδοσίας τοϋ 
Κράτους έν σχέσει ττρός τά χωρικά ϋδατα και τήν σημαίαν. 
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ΑΡΘΡΟΝ XV 
Τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ι ς τ ω ν Π α ρ α ρ τ η μ ά τ ω ν Ι κ α ι II 

L ΑΙ ακόλουθοι διατάξεις θα τυγχάνωσϊν εφαρμογής εν σχέσει προς τός τρο
ποποιήσεις τών Παραρτημάτων Ι και II κατά τάς συνόδους της Διασκέψεως των 
Μέρων : 

(α) Πάν Μέρος δύναται νά προτείνη τροποποίησίν τίνα του Παραρτήματος Ι 
ή Κ προς έξέτασιν κατά την προσεχή σύνοδον. Το κείμενον της προτει
νομένης τροποποιήσεως θά κοινοποιήται εις την Γραμματείάν τουλάχιστον 
150 ημέρας προ της συνόδου. Ή Γραμματεία θά διαβοϋλεάηται μετά 
τών λοιπών Μερών και τών ενδιαφερομένων σωμάτων έπι της τροπο
ποιήσεως συμφώνως προς τάς διατάξεις της υποπαραγράφου (β}, κΐΐ 
(γ) της παραγράφου 2τοΰ παρόντος "Αρθρου και θά κοινοποιή την άττάντη
σιν εις άπαντα τά Μέρη το άργότερον 30 ημέρας προ της συνόδου. 

(β) Αι τροποποιήσεις θά υίσθετώνται υπό της πλειοψηφίας: τών δάο τρίτων 
τών παρόντων και ψηφιζόντων Μερών. Διά τους παρόντος σκοπούς 
«παρόντα και ψηφίζοντα Μέρη» σημαίνει τά παρόντα Μέρη τά εκφρά
ζοντα καταφατικήν ή αρνητική ν ψήφον. Μέρη απέχοντα τής ψηφοφορίας 
δεν συνυπολογίζονται μεταξύ τών δυο τρίτων τών απαιτουμένων διά τήν 
υίοθέτησιν της τροποποιήσεως. 

(γ) Αι κατά τίνα σύνοδον υισθετηβεϊσαι τροποποιήσεις τίθενται: έν ίσχύϊ 90 
ημέρας άπα της έν λόγω συνοδοί* δι άπαντα τα Μέρη πλην των προ^ανη»>ν 
εις έπιφύλαξίν τίνα συμφωνως προς την παράγραφον 3 τόά παρόντος 
"Αρθρου. 

£. ΑΙ ακόλουθοι διατάξεις θά τυγχάνωσϊν εφαρμογής έν σχέσει. προς τάς τρο
ποποιήσεις τών Παραρτημάτων f και. ίί κατά το μεταξύ δύο συνόδων της Διασκέ
ψεως των Μερών διάστημα:·— 

(α) Πάν Μέρος δύναται νά προτείνη τροποποίησίν τίνα τσδ Παραρτήματος Ι 
ή 11'. προς έξέτασιν κατά το μεταξύ δυο συνόδων διάστημα δια της εκτι
θέμενης έν τη παρσύση παραγράφω ταχυδρομικής διαδικασίας. 

(β) Διά θαλάσσια είδη, ή Γραμματεία άμα τη λήψει του κειμένου της προτει
νομένης τροποποιήσεως 6ά κσινσπσιή ταύτην εις τά Μέρη. Αυτή θα 
διαβουλεύηται ωσαύτως μετά τών διακυβερνητικών σωμάτων τών εχόντων 
αρμοδιότητα άναφορικώς προς τά έν λόγω εϊδη, ιδία ττρός τον σκοπόν 
λήψεως επιστημονικών δεδομένων άτινα τά έν λόγω σώματα δάνόντα* 
νά παρέχωσι καθώς καί της εξασφαλίσεως συντονισμού μεθ* οίωνδήποτε 
συντηρητικών μέτρων εφαρμοζομένων ΰπο τών έν λόγω σωμάτωνν 
Ή Γραμματεία θά κοινοπου| οίον τε. τάχιστα εϊίς τά Μέρη1 τάς 
εκφρασθείσας απόψεις κα\ τά παρασχεθέντα δεδομένα ΰπό τών έν λόγω 
σωμάτων καθώς και τά ιδία αυτής πορίσματα και συστάσεις. 

(γ) Διά είδη πλην τών θαλασσίων τοιούτων, ή Γραμματεία αμα τη λήψει το& 
κειμένου τής προτεινομένης τροποποιήσεως θά καινοποιή ταύτην 
αμέσως εις τά Μέρη καί, ώς οίον τε τάχιστα μετά ταΰτα, τάς ιδίας αυτής 
συστάσεις. 

(S) Πάν Μέρος δύναται, εντός 60 ημερών από τής ημερομηνίας καθ1" ην ή 
Γραμματεία έκοινοποίησεν εϊς τά Μέρη τάς ιδίας αυτής συστάσεις δυνάμει 
τών υποπαραγράφων (β) ή (γ) τής παρούσης παραγράφου, να διαβιβάζπ 
προς την Γραμματείάν πάν σχόλιον έπι της προτεινομένης τροποποιή
σεως όμου μεθ' οιωνδήποτε σχετικών επιστημονικών δεδομένων και 
πληροφοριών. 

(ε) Ή Γραμματεία θά κοινοποιή ώς οΐον τε τάχιστα εις τά Μέρη τός ληφθείσας 
απαντήσεις όμοΰ μετά τών ιδίων αυτής συστάσεων, 

(στ) 'Εάν ουδεμία ενστασις κατά τής προτεινομένης τροποποιήσεως ληφθή 
ύπό της Γραμματείας εντός 30 ήμερων από τής ημερομηνίας τής κοινο
ποιήσεως τών απαντήσεων και συστάσεων δυνάμει τών διατάξεων της 
υποπαραγράφου (e) τής παρούσης παραγράφου, τότε ή τροποποίησις 
τίθεται έν ίσχύϊ μετά 90 ημέρας δι' άπαντα τά Μέρη πλην τών προβάντων 
εις τίνα έπιφύλαξίν συμφώνως προς την παράγραφον 3 τοΰ παρόντος 
"Αρθρου. 
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(ζ) 'Εάν ένστασίς τις ύφ' οιουδήποτε Μέρους ληφθή ύπό της Γραμματείας, 
ή προτεινομένη τροποποίησις θα ύποβάλληται εις ταχυδρομικήν ψηφο
φορίαν συμφώνως ττρός τάς διατάξεις των υποπαραγράφων (η), (θ) και 
(ι) της παρούσης παραγράφου. 

{η) Ή Γραμματεία θα κοινοποιή εις τά Μέρη δτι ελήφθη γνωστοποίησις περί 
ενστάσεως. 

(0) Έκτος εάν ή Γραμματεία λάβη τάς υπέρ, τάς κατά η τάς εκφράζουσας 
άποχήν ψήφους τουλάχιστον τοΰ ημίσεως τοΰ συνόλου των Μερών .εντός 
60 ήμερων από της ημερομηνίας της δυνάμει της υποπαραγράφου (η) της 
παρούσης παραγράφου γνωστοποιήσεως, ή προτεινομένη τροποποιηοις 
θα παραπέμπηται εις την προσεχή σύνοδον της Διασκέψεως προς 
περαιτέρω έξέτασιν. 

(/) Ύπό την έπιφύλαξιν δτι ελήφθησαν αϊ ψήφοι τοΰ ημίσεως τοΰ συνόλου 
των Μέρων, ή τροποποίησις θα υίοθετηται οπό της πλειοψηφίας των δύο 
τρίτων τών έκφρασάντων καταφατικήν ή άρνητικήν ψήφον Μερών. 

(m) *Η Γραμματεία ©ά γνωστοποιή προς άπαντα τά Μέρη το αποτέλεσμα, της 
ψηφοφορίας. 

{ιβ) *£αν ή προτεινομένη τρσποποίησις υχοθετηθη αυτή θα τεθί) εν ισχύϊ 90 
ήμερος μετά την ήμερομηνίαν της ύπό της Γραμματείας γνωστοποιήσεως 
της αποδοχής ταύτης δι' άπαντα τα Μέρη πλην των προβαινόντων εϊς 
έπίφόλαξίν τίνα συμφωνως προς την παράγραφον 3 τοΰ παρόντος "Αρδραιι. 

3 Κατά τήν διάρκειαν της shro της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 3 
ij της ύ^»ϊ3Βραγραφο» (φ) της παραγράφου 2 τοΰ παρόντος "Αρθρου Tfpoffcfe
τιομένης περιόδου τών 9D ημερών, τταν Μέρος δύναται δΓ έγγραφου γνωστοτίοιή
οιεως προς την θεματοφύλακα Κυρερνησιν να τ τρο^ εϊς τίνα ^^πφυλαξιν 
άναφορικώς προς την τροποποίησιν. Μέχρις ότου ή τοιαύτη έπιφώλαξις SHB
OTjp8§, τ ο Μέρος θα τυγχάνη μεταχειρίσεως Κράτους μη μέρους της παρού
σης 3ιυμράσ£ως εν σχέσει προς το έμπόριον τών οχεπκών εδών . 

ΑΡΘΡΟΝ XVI 
Π α ρ ά ρ τ η μ α . ΠΙ *cnl u.l Τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ι ς ε ϊ ς τ ο ύ τ ο . 

J. Παν Μέρος δύναται KOF οιονδήποτε χρόνον να ύποβάλη προςτήνΤραμρπϊ3αν 
«χηάλογον χιδών irova τούτο αναγνωρίζει ώς υποκείμενα εις ρύθμίσιν εντός της 
δκηιοδοοΗΐς του οία τοώς μνημονευομένους έν Παραγράφω 3 τοΰ "Αρθρου H 
^«οποώς. Το Παράρτημα IJI Βά τιεριλαμραντ| τά ονόματα τών ύπομολλοντων 
τοτιρός :συμ3ΐερίληφιν έν αυτώ είδη Μερών, τά επιστημονικά όνόματη τών οΰτω 
ίπτοβαλλομένων ϋ δ ώ ν καθώς και οιαδήποτε τμήματα ή παράγωγα ζώων η φυτών 

^τινα καδορίζονται £ν σχέσει ττρός τά =έύ5η διά τους σκοπούς της υποπαραγράφου 
4β) ταυ ^Αρθρου Ι. 

~!L· ^«αοτοςικατάλογος ύπορ^λλόμενος δυνάμει τών διατάςεωντήςτταραγράφου 1 
του παρόντος "Άρθρου Βά κοινοποιηται εις τά Μέρη ύπό της Γραμματείας το msv-
τομώτερον δυνατόν μετά την λήψιν αύτόΰ. ' Ό κατάλογος :θά λαμβώνη ίσχύν ώ ς 
μέρος τοΰ Παραρτήματος III 9D ημέρας μετά την ήμερομηνίαν της εν λόγω κοινο
ττοτήσεως. ΚαΒ" οιονδήττοτε χρόνον μετά την ιοοινοποίησιν τοΰ έν λόγω καταλόγου, 
TJSV Μέρος δύναται δΓ εγγράφου γνωοτοτΓθΐήσέωςτφόςτήν Θεματοφύλακα ΚυΒέρ
νησιν να T*pofifj εις έπιφύλαξιν άναφορικώς ττρός τίνα είδη ή τμήματα TJ τταράγωνα 
και, μέχρις δτου ή τοιαύτη έπιφύλαξις άποσυρθη, το Κράτος Βά τυγχάν^ μεταχει
ρίσεως Κράτους μη Μέρους της τταρούσης Συμβάσεως έν σχέσει προς το έμπόριον 
τών ενδιαφερομένων ειδών, τμημάτων η παραγώγων. 

3.Το Μέρος σπερ ΰπέβαλεν είδος τι προς συμπερίληψιν έν τω Παραρτήματι 111 
δύναται να άποσύρη τοΰτο καθ' οιονδήποτε χρόνον διά γνωστοποιήσεως προς 
τήν Γραμματείαν ήτις και θά κοινοποιή τήν άπόσυρσιν προς άπαντα τά Μέρη. ΊΗ 
άπόσυρσις θά λαμβάνη ισχύν 30 f\\i£paq μετά τήν ήμερομηνίαν της εν λόγω γνωστο
ποιήσεως. 
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4. Παν Μέρος το όποιον υποβάλλει κατάλογον δυνάμει τών διατάξεων της 
παραγράφου Ι τοϋ παρόντος Αρθρου οφείλει νά ύποβάλη προς την Γραμματείαν 
Εν αντίγραφαν πάντων τών εσωτερικών νόμων και κανονισμών τών εφαρμοζομένων 
δια την προστασίαν τών εν λόγω ειδών όμοϋ μεθ' οιωνδήποτε ερμηνειών άτινας 
το Μέρος δυνατόν νά θεώρηση καταλλήλους ή άτινας ή Γραμματεία δυνατόν νά 
απαίτηση. Το Μέρος οφείλει, καθ' ή'ν έκτασιν το ΰπό άναφοράν είδος περιλαμβάτ 
νεται εν τω Παραρτήματι ill, νά ύποβάλλη πάσας τάς τροποποιήσεις τών εν λόγω 
νόμων και κανονισμών ή πάσας τάς νέας ερμηνείας οϊαι υίαθετσΰνται. 

ΑΡΘΡΟΝ XVII 
Τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ι ς τ η ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς 

Ι. "Εκτακτος σύνοδος της Διασκέψεως τών Μερών δέον δπως συγκαλήται 
υπό τής Γραμματείας επί τη εγγράφω αιτήσει τουλάχιστον τοΰ ενός τρίτου τών 
Μερών Ινα έξετάζη και υίσθετή τροποποιήσεις της παρούσης Συμβάσεως. Αί 
τροποποιήσεις: αϋται θά υίσθετώνται δια πλειοψηφίας δύο τρίτων τών παρόντων 
και ψηφιζόντων Μερών. Διά τους παρόντος σκοπούς «παρόντα και; ψηφίζοντα 
Μέρη» σημαίνει τα παρευρισκόμενα Μέρη και εκφράζοντα καταφαττκήν η άρνητικήν 
ψήφον. Μέρη απέχοντα της ψηφοφορίας δεν θά συνυπολογίζωνται μεταξύ των 
δύο τρίτων τών απαιτουμένων διά τήν υίοθέτησιν της τροποποιήσεως. 

2. Το κείμεναν της προτεινομένης τροποποιήσεως δέον δττως κοινοττοσ|ται 
υπό της Γραμματείας εις: άπαντα τα Μέρη τουλάχιστον 9 ημέρας πρώτης συνόδου.» 

3. Ή τροποπσίησις θά τίθηται εν ισχύϊ, ως προς τά Μέρη άτινα εχσυσιν άττοδεχθη 
ταύτην, 60 ή μέρας, μετά την υπό τών δύο τρίτων τών Μερών κατάθεσιν του. εγγράφου 
αποδοχής παρά τη Θεματοφύλακι Κυβερνήσει. Μετά ταύτα ή τραποποίησις θά 
τίθηται εν ϊσχύϊ, ώς προς οιονδήποτε έτερον Μέρος, 60 ημέρας μετά την υπό του 
εν λόγω Μέρους κατάθεσιν τοϋ οικείου αύτοϋ εγγράφου αποδοχής της τροπο
ποιήσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ XVIΗ 
' Ε π ί λ υ σ ι ς τ ώ ν Δ ι α φ ο ρ ώ ν 

Ι. Πάσα διαφορά ήτις δυνατόν νά πρόκυψη μεταξύ δύο ή πλειόνων Μερών 
άφορώσα είς την έρμηνείαν ή. έφαρμογήν τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως 
θά συνιστά το άντικείμενον διαπραγματεύσεων μεταξύ τών πεπλεγμένων εν TTJ 
διαφορά Μερών. 

2. 'Εάν ή διαφορά δεν δύναται νά έπιλυθή συμφώνως προς την παράγραφον Ι 
τοΰ παρόντος "Αρθρου, τά Μέρη δύνανται κοινή, συναινέσει να ύποβάλωοτ την 
διαφοράν είς διαιτησίαν, συγκεκριμένως δε έκείνην τοΰ εν Χάγη Διαρκούς Δικά* 
στηρίου Διαιτησίας, τά δε υποβάλλοντα τήν διαφοράν Μέρη θά δεσμεύωνται ΰπό 
τής διαιτητικής αποφάσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ XIX 
' Υ π ο γ ρ α φ ή 

Ή παροϋσα Σύμβασις θά είναι ανοικτή προς ύπογραφήν εν Ούασιγκτώνι μέχρι 
της 30ής 'Απριλίου 1973 κάί μετέπειτα εν Βέρνη μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1974. 

ΑΡΘΡΟΝ XX 
' Ε π ' ΐ κ ύ ρ ω σ ι ς , ' Α π ο δ ο χ ή , " Ε γ κ ρ ι σ ι ς 

Ή παρούσα Σύμβασις θά υπόκειται είς έπικύρωσιν, άποδοχήν ή εγκρισιν. Τά 
έγγραφα τής επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως θά κατατίθηνται παρά τη Κυβερ
νήσει της Ελβετικής 'Ομοσπονδίας ήτις θά είναι ή Θεματοφύλαξ Κυβέρνησις. 

ΑΡΘΡΟΝ XX! 
Π ρ ο σ χ ώ ρ η σ ι ς 

Ή παροϋσα Σύμβασις θά παραμείνη ανοικτή έπ' αόριστον διά προσχώρησιν. 
Τά έγγραφα πρσσχο>ρήσεως θά κατατίθηνται παρά τη Θεματοφύλακι Κυβερνήσει. 
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ΑΡΘΡΟΝ XXII 

''"' Ε ν a ρ ξ ι ς ι σ χ ύ ο ς 
Ι. Ή παρούσα Σύμβασις θα αρχηται ισχύουσα 90 ημέρας μετά τήν ήμερομηνίαν 

της καταθέσεως τοϋ δεκάτου εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή 
προσχωρήσεως παρά τη Θεματοφύλοια Κυβερνήσει. 

2. Δι' εκαστον Κράτος το όποιον έπικυροΊ, αποδέχεται ή εγκρίνει τήν παροϋσαν 
Σύμβασιν ή τό όποιον προσχωρεί εις ταύτην μετά τήν κατάθεσιν του δεκάτου 
εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως, ή παρούσα 
Σύμβασις θα αρχηται Ισχύουσα 90 ημέρας μετά τήν υπό τοϋ εν λόγω Κράτους 
κατάθεσιν τοϋ οικείου αϋτοΰ εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως η 
προσχωρήσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ XXIII 
' Ε π ι φ υ λ ά ξ ε ι ς 

Ι. Αϊ διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως δεν θά υπόκεινται εις γενικάς επιφυ
λάξεις. Εΐδικαί επιφυλάξεις δύνανται νά διατυπωθώσι συμφώνως προς τάς διατάξεις 
του παρόντος "Αρθρου ώς και των "Αρθρων XV και XVI. 

2. Πάν Κράτος δύναται κατά τήν κατάθεσιν τοϋ οικείου αύτοϋ εγγράφου επι
κυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως νά διατύπωση είδικήν τίνα 
έπιφύλαξιν άφορώσαν εις— 

(α) οιαδήποτε είδη περιλαμβανόμενα εν τοις Παραρτήμασι Ι, II ή IH' ή 
(β) οιαδήποτε τμήματα ή παράγωγα καθοριζόμενα εν σχέσει προς είδος περι

λαμβανόμενον εν Παραρτήματι HI. 

3. Μέχρις ότου τό Μέρος άττοσύρη τήν διατυπωθεισαν ύπ= αυτοΰ έπιφύλαξιν 
δυνάμει τών διατάξεων τοϋ παρόντος "Αρθρου, τούτο θά τυγχάνη μεταχειρίσεως 
Κράτους .μη μέρους της παρούσης Συμβάσεως δσον άφορα εις τό έμπόρισν τών 
καθοριζομένων εν τη εν λόγω επιφυλάξει συγκεκριμένων ειδών ή τμημάτων ή 
παραγώγων. 

ΑΡΘΡΟΝ XXIV 

Κ α τ α γ γ ε λ ί α 
Παν Κράτος δύναται νά καταγγείλη τήν παροϋσαν Σύμβασιν δι3 εγγράφου γνωστο

ποιήσεως προς τήν Θεματοφύλακα Κυβέρνησιν καθ5 οιονδήποτε χρόνον. Ή 
καταγγελία λαμβάνει Ίσχύν δώδεκα μήνας μετά τήν ύπό της θεματοφύλακος Κυβερ
νήσεως ληψιν της γνωστοποιήσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ XXV 

θ ε μ α τ ο φ ύ λ α ς 
Ι. Τό πρωτότυπον της παρούσης Συμβάσεως εις τήν Άγγλικήν, Γαλλική ν, Ίσπα

νικήν, Κινεζικήν και Ρωσσικήν γλώσσαν, εκάστης μεταφράσεως οΰσης εξ ίσου 
αυθεντικής, θά κατατεθή παρά τη Θεματοφύλακι Κυβερνήσει ήτις θά διαβιβάζη 
κεκυρωμένα αντίγραφα αυτής προς άπαντα τά Κράτη άτινα υπέγραψαν ταύτην 
ή κατέθεσαν έγγραφα προσχωρήσεως εις ταύτην. 

2. Ή Θεματοφύλαξ Κυβέρνησις οφείλει νά πληροφορή άπαντα τά υπογράφοντα 
ή προσχωροΰντα Κράτη καθώς και τήν Γραμματείαν περί τών υπογραφών, της 
καταθέσεως τών εγγράφων επικυρώσεως, της αποδοχής, τής εγκρίσεως ή της 
προσχωρήσεως, τής ενάρξεως ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως, τών τροποποι
ήσεων ταύτης, τής διατυπώσεως και αποσύρσεως επιφυλάξεων καθώς και τών 
γνωστοποιήσεων καταγγελίας. 
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3. Ευθύς ώς ή παρούσα Σύμβασις τεθη εν ίσχύϊ, εν κεκυρωμένον άντίγραφον 
αύτης δέον να διαβιβασθη Οττό της Θεματοφύλακας Κυβερνήσεως προς την Γραμ
ματείαν των Ηνωμένων Εθνών προς καταχώρησιν και δημσσίευσιν συμφώνως 
προς το "Αρθρον 102 τοϋ Χάρτου τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

ΕΙΣ ΠΙΣΤΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι αντι
πρόσωποι, δεόντως προς τοΰτο εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παροϋσαν 
Σύμβασιν. 

ΕΓΕΝΕΤΟ εν Ούασιγκτώνι την τρίτην ήμέραν του Μαρτίου τοϋ Χίλια Έννεακόσια 
Έβδομη κοντά Τρία. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Ερμηνεία: 

Ι. Τα: έν τω παρόντι Παραρτηματι περιλαμβανόμενα είδη αναφέρονται— 
(α) δια τοϋ ονόματος τοϋ είδους· ή 
(β) ως αποτελούντα πάντα τα είδη τα περιλαμβανόμενα, εις άνωτέραν τάξιν 

ή καθωρισμένον μέρος ταύτης. 
2. Ή συντετμημένη λέξις «spp.» χρησιμοποιείται προς ύπσδήλωσιν πάντων 

τών ανωτέρας τινός τάξεως ειδών. 
3. "Ετεροι άναφοραί εις τάξεις ανωτέρας ή τών ειδών είναι μόνον δια. σκοπούς 

ενημερώσεως: ή ταξινομήσεως. 
4. "Ενθα τίθεται αστερίσκος (*) έναντι τοϋ ονόματος ειδαυς ηνός ή ανωτέρας 

τινός τάξεως υποδεικνύει δτι μία ή πλείονες γεωγραφικώς διακεκριμένοι ομάδες, 
υποείδη ή είδη της έν λόγω τάξεως περιλαμβάνονται έν τω Παραρτήματα II και 
δτι αί έν λόγω ομάδες, τα υποείδη ή τα είδη αποκλείονται, τοϋ Παραρτήματος 1. 

5. Το ση μείον (—) ακολουθούμενο ν υπό τινας αριθμού τιθεμένου έναντι ταΰ 
ονόματος, τοϋ είδους ή ανωτέρας τινός τάξεως υποδεικνύει τον αποκλεισμάν 
εκ τοϋ έν λόγω είδους η της τάξεως τών καθωρισμένων. γεωγραφικώς διακεκρι
μένων ομάδων, υποειδών ή ειδών ως ακολούθως:— 

— ΙΟΙ Lemur catta 
— 102 Αυστραλιανή Όμάς 

6. Τό ση μείον ( + ) ακολουθούμενον υπό τίνος άριθμοϋ τιθεμένου έναντι τοϋ 
ονόματος τοΟ είδους ύποδηλοί δτι μόνον ή καθωρισμένη γεωγραφικώς διακε
κριμένη όμας ή όίτοδιαίρεσις τοϋ έν λόγω είδους περιλαμβάνεται έν τω Παραρτηματι, 
ως ακολούθως:— 

4 201 Ιταλική ομάς μόνον 
7. Τό ση μείον (f) τιθέμενον έναντι τοϋ ονόματος είδους τινός ή ανωτέρας τινός 

τάξεως υποδεικνύει δτι τα ύπ' άναφοράν είδη προστατεύονται συμφώνως προς 
τό πρόγραμμα της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινών τοϋ 1972. 

FAUNA (ΠΑΝΙΣ) 
MAMMALIA (ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ) 

MARSUP1ALIA (ΜΑΡΣΙΠΟΦΟΡΑ) 
Macropodidae (Μακροπσδίδαι) Macropus pifina 

Onychogales irenata 
Ο. lunata 
Lagorchestes hirsutus 
LagoslTophus fasciatus 
Caioprymnus campestris 
Bettongia peniciilata 
B. Itsucur 
B. tropica 
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Phalangeridae (Φαλανγγερίδαι) 
Burramyidae 
Vombatidae 
Peramclidai; 

Dasyuridac (Δασυουρίδαι) 

Thylacinidae 

PRIMATES : (ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ) 
Lemuridae (Λεμουρίδαι) 

Indriidae 

Daubentoniidae (Δωβεντονΰδαι) 
Callithricidae (Καλλιτριχίδαι) 

Cebidae (Κηβίδαι) 

Cereopithecidac (Κερκοπιθηκίδαι) 

Hylobatidae (Ύλοβατίδαι) 

Pongidae (Άνθρωποειδείς) 

EDENTATA": {ΝΩΔΑ) 
Dasypodidae (ΔασυττοδίδαΓ) 

PHOLIDOTA : (ΦΟΛ'ΑΔΩΤΑ) 
Manidae (Μανίδαι) 

YVyuida squamicaudata 
Burramys parvus 
Lasiorhinus gillespiei 
Perameles bougainville 
Chaeropus ecaudatus 
Macrotis lagotis 
M. leucura 
Planigale tenuirostris 
P. subtilissima 
Sminthopsis psammophila 
S. longicaudata 
Antechinomys laniger 
Myrmecobius fasciatus rufus 
Thylacinus cynocephalus 

Lemur spp. * —ιοί 
Lepilemur spp. 
Hapalemur spp. 
Allocebus spp. 
Cheirogaleus spp. 
Mirocebus spp. 
Phaner spp. 
Indri spp. 
Propitehecus spp. 
Avahi spp. 
Daubentonia madagascaricnsis 
Leontopithecus (Leontidens) spp. 
Cailimico goeldii 
Saimiri oerstedii 
Chiropotes albinasus 
Cacajao spp. 
Alouatta palliata (villosa) 
Ateles geoffroyi frontatus 
A. g. panamensis 
Brachyteles arachnoides 
Cercocebus galeritus galeritus 
Macaca silenus 
Colobus badius rufomitratus 
C. b. kirkii 
Presbytis geei 
P. pileatus 
Nasalis larvatus 
Simias concolor 
Pygathrix nemaeus 
Mylobates spp. 
Symphalangia syndactyJus 
Pongo pygmaeus pygamacus 
P. p. abelii 
Gorilla gorilla 

Priodontes giganteus (=raaximus) 

iVIanis Icmminck.! 
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LAGOMORPHA : (ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ) 
Leporidae (Λεπαρίδαι) 

RODENTIA : (ΤΡΩΚΤΙΚΑ) 
Sciuridae (Ζκισυρίδαι) 

Castoridae (Καατσρίδαι.) 

Muridae (Ρίοιιρίδαι fy Καΐδαι) 

Mustdidae f Ικπδίδαι 
ί\ Μοιιστελλίδαι) 

Hyuenidue f Υαινίδαι) 
Felidae (Αίλαυρίδαι) 

594 

Romerolagus diazi 
Caprolagus hispidus   

Cynomys mexicanus 
Castor fiber birulaia 
Castor canadensis mexkanus 
Zyzomys pedimculatua 
LeporiHus conditor 
Pseudomys novaehollandiae 
P. praeconis 
P. shortridgei 
P. fumeus 
P. occidentalis 
P. fieldi 
Notomys aquilo 
Xeromysr myoicfes 
Chinchilla brevicaxidata boliviana 

Piatanista gangetiea 
Eschricfrtras robustos (gjaueas)f· 
Balienoptera mascsdasf' 
Megaptera novaeanglae f-

Ralaerva nrystieetasf' 
Eubalaeiiar spp.f 

Canis lupus monatrabilis 
Vuipes veiox hebes 
Prronodoa pardieolor 
Ursus americarrus emmonsu 
XL aretos pnraiosus 
U. aretos* f201 
U. a. nelsoni 
Mtisteia nigripea 
Lutra longicaudis (plantensis/annectens) 
L . felina 
L , provocax 
Pteronura brasiliensis 
Aonyx mierodon 
Enhydra lutris nerei» 
Hyaena bninrtea 
Felis pianiceps 
F. nigripes 
F. concolor coryi 
F. c. costaricensis 
F». c. cougar 
F. temmincki 
Felis bengalensis bengalensis 
F. yagouaroundi cacomkli 
F. y. fossata 
F. y. pananiensis 
F. y. tolteca 

Chinchrllidae (Κινικλλίδχα 
η Λαγσσταμίδώι) 

C E T A C E A : (ΚΗΤΩΔΗ) 
Piantanistidae (Πλατανιστίδαι) 
Eschrichtidae 
Balaenopteridae (Φαλαινσπτερίδαφ 

Balenidae (ΦΏλαινίδαι) 

CARN1VORA: (ΣΑΡΚΟΒΟΡΑ) 
Canidae (KaviSm) 

Viverridae (Μασ^αγαλί&αι) 
Ursidae (*Αρκτίδαι) 
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Feiidae (Αιλουρίδαι).—(συνέχ.) F. pardalis mearnsi 
F. p. mitis 
F. wiedii nicaraguae 
F. w. salvinia 
F. tigrina oncilla 
F. marmorata 
F. jacobita 
F. (Lynx) rufa escuinapae 
Neofelis nebulosa 
Panthera tigris* 
P. pardus 
P. uncia 
P. onca 
Acinonyx jubatus 

PINNIPED1A (ΠΤΕΡΥΠΟΠΟΔΑ) 
Phocidae (Φωκίδαι) Monachus spp. 

Mirounga angusti'rostris 
PROBOSCIDEA <ΠΡΟΒΟΣΚΙΔΟΕ1ΔΗ) 

Elephantidae (Έλεφαντίδαι) Elephas maximus 

SIRENIA (ΣΈΙΡΗΝΟΒΙΔΗ) 
Dugotigidae Dugong dugon* —^102 
Trichechidae (Τριχεχίδαι) Trichechus manatus 

T. inunguis 

PERISSODACTYLA (ΠΕΡΙΤΤΟΔΑΚΤΥΛΑ) 
Equidae (Ίτπτίδαι) 

Tapiridae (Ταπιρίδαί) 

Phinecerotidae (Ρινοκερωτίδαι) 

Equus przewalskii 
E. hemionus hemionus 
E. h. khur 
E. zebra zebra 
Tapirus pinchaque 
T. bairdii 
T. indicus 
Rhinoceros unicornis 
R. sondaicus 
Didermocerus sumatrensis 
Ceratotherium simum cottoni 

ARTIODACTYLA (ΑΡΤΙΟΔΑΚΤΥΛΑ) 
Suidae (Συίδαι) 

Camelidae (Καμηλίδαι) 

Cervidae (Έλαφίδαι) 

Antilocapridae (Άντιλοκαττρίδαι) 

Sus salvanius 
Babyrousa babyrussa 
Vicugna vicugna 
Camelus bactrianus 
Moschus moschiferous moschiferus 
Axis (Hyelaphus) porcinus annarrriticus 
A. (Hyelaphus) calamianensis 
A. (Hyelaphus) kuhlii 
Cervus duvauceli 
C. eldi 
C. elaphus hanglu 
Hippocamelus bisulcus 
H. antisiensis 
Blastoceros dischotomus 
Ozotoceros bezoarticus 
Pudu pudu 
Antilocapra americana sonoriensis 
A. a. peninsularis 
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Bovidae (Βοοειδή) Bubalus (Anoa) mindoren&is 
Β. (Anoa) depressicornis 
B. (Anoa) quarlesi 
Bos gaurus 
B-.. (granniens) mutus 
Novibos (Bos) sauveli 
Bison bison athabascae 
Kobus leche 
Hippotragus niger variant 
Oryx leucoryx 
Damaliscus dorcas dorcas 
Saiga tatariea mongolica 
Nemorhaedus goral 
Capricornis sumatraeneis 
Rupicapra rupicapra ornata 
Capra falconeri jerdoni 
C. f. megaceros 
C. f. chiltanensis 
Ovis orientatis opt ion 
O. amnion hodgseni 
O. vrgnei 

AVES (ΠΤΗΝΑ) 
T M A M I F O R M E S (ΤΝΑΜΟΜΟΡΦΑ) 

Tmamidae (Τιναμίδαί) Tinamus solitarros 

PODICIPEDIFORMES (ΠΎΓΟΠΟΔΑ) 
Podicipedidae (ΓΤϋγοττοδίδαϊ) Podilymbus gigas 

PROCELIARIIFORMES (ΠΡΟΚΕΛΛΑΗΟΜΟΡΦΑ) 
Diomedeidae (Διομηδειίδαι) Diomedea albatrus 

PELECANIFORMES (ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ) 
Sulidae (Σσυλίδαι) Sula abbotti 
Fregatidae (Φρεγατίδαι) Fregata andrewsi 

CICONIIFORMES (ΠΕΛΑΡΓΟΜΟΡΦΑ) 
Ciconiidae (Πελαργίδαι) Cicoriia cieonia boyciana 
Threskiormthidae (θρεσκιορνιθίδαι) Nipponia nippon 

ANSERIFORMES (ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ) 
Anatidae (Άνατίδαι) Anas aucklandica nesiotis 

Anas oustaleti 
Anas laysanensis 
Anas diazi 
Cairina scutulata 
Rhodonessa caryophyllacea 
Branta canadensis leucopareii 
Branta sandvicensis 

FALCONIFORMES (ΙΈΡΑΚΟΜΟΡΦΑ) 
Cathartidae (Καθαρτίδαι) Vultur gryphus 

Gymnogyps caliiornianus 
Accipitridae Pithecophaga jefferyi 

Harpia harpyja 
Haliaetus T. leucocephalus 
Haliaetus heliaca adalberti 
Haliaetus albtcilla groenlandicus 
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Falconidae (Ίερακίδαι) Falco peregrinus aiiatum 
Falco pcregrinus tundrius 
Falco peregrinus peregrinus 
Falco peregrinus babvlonicus 

GALLIFORMES (ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ) 
Megapodiidae (Μεγαποδίδαι) 
Cracidac (Κρακίδαι) 

Tetraonidae (Τετραονίδαι) 
Phasianidae (Φασιανίδαι) 

Maciocephalon maleo 
Crax blumenbachii 
Pipile p. pipilc 
Pipile jacutinga 
Mitu mitu mini 
Oreophasis derbianus 
Tympanuchus cupido attvvateri 
Colinus virginianus ridgwayi 
Tragopan blythii 
Tragopan caboti 
Tragopan melanocephalus 
Lophophorus sclateri 
Lophophorus Ibuysii 
Lophophorus impejanus 
Crossoptilon mantchuricum 
Crossoptilon crossoptilon 
Lophura swinhoii 
Lophura imperialis 
Lophura edwardsii 
Syrmaticus eilioti 
Syrmaticus humiae 
Syrmaticus mikado 
Bolyplectron emphanum 
Tetraogallus tibetanus 
Tetraogallus caspius 
•Cvrtonyx montezumae merriami 

GRUIFORMES (ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ) 
Gruidae (Γερακίδαι) 

Rallidae (Ραλλίδαι) 
Rhynochetidae 
Otididae (Ώτιτίδαι) 

Grus japonensis 
Grus leucogeranus 
Grus amcricana 
Grus canadensis pulla 
Grus canadensis nesioties 
Grus nigricollis 
Grus monacha 
Grus vipio 
Tricholimnas sylvestris 
Rhynochetos jubatus 
Eurodotis bengalensis 

CHARADRIIFORMES (ΧΑΡΑΔΡΙΟΜΟΡΦΑ) 
Scolopacidae (Σκολοπανίδύι) Numenius borealis 

Tringa guttifer 
Laridae (Λαρίδαι) Larus relictus 

COLUMBIFORMES (ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ) 
Columbidae (Ιίεριστερίδαι) Ducula mindorensis 
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PSITTACIFORME& (ΦΠΤΑΚΟΜΟΡΦΑ) 
Psktacidae (Ψεττακίδαι) 

APODIFORMES (ΑΠΌΔΙΜΟΡΦΑ) 
TroekHidae (ΤρσχιΑ'ϊδαι) 

Stomps habroptilus 
Rbynchopsitta pachyrhyncha " 
Amazona leucocephala 
Amazona vittata 
Amazona gmldiHgii 
Amazona versicolor 
Amazona imperials 
Amazona rhodocorytfaa 
Amazona petrei petrei 
Amazona vinacea 
Pyrrhura cruenrata 
Anodorhynchus glaucus 
Anodorhynchus Ieari 
Cyanopsitta spixii 
Pionopsitta. pileata 
Aratmga. guarufaa. 
Psittaeula kramerr echo 
Psephotus poldierximus 
Psephotus ehrysoptEryghis 
Neophema chrysogaster 
Neophema spkmtrda 
Cyanoraniphus nevaezdanrfiae-
Cyanorampirus aiiiiceps forbesi 
Geopsittacus oceidentaHs 
Psittaeus errthacus princeps 

Ramphodon dohrrnt 

T R O G O N I F O R M E S (TFOTONOMaRtiA) 
Xrogonidae (Τρωγονίδπεα) P&aromachrus mocinno mocinno 

Pnaromaehras mocinno- costaricensis 

STRIGIFORMES (ΓΛΑΥΚΟΜΟΡΦΑ) 
Strigidae ^Γλαϋκίδαι) Otus gurneyt 

CORACifFORMES ^ΚΟΡΑΚΟΜΟΡΦΑ) 
Baeerotidae(BewiKEpCim6<u) Rhmoplax vigil 

PICIFQRMES (ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΑ) 
Picidae (ΔρνσκολαΐΓτίδαι) Dryocopus javensis. richardsir 

Campephilus tmperiaJis 

PASSERIFORMES (ΣΤΡΟΥΘΤΟΜΟΡΦΑ) 
Cotinga maculata 
Xipholena atrorpurpurea 
Pitta kochi 
Atrichornis clamosa 
Picathartes gymnoeephalus 
Picathartes oreas 
Psophodes nigroguiaris 
Arnytornis goyderi 
Dasyornis brachypterus longirostris 
Dasyornis broadhenti Httoralis 

Sturnidae (Στόιιρνίδβι ή Φαρίδαι) Leueopsar rothschikK 

Pittidite 
Atrichormthidae 
Muscieapidae (Μοϊοβηρίδαι) 
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Meliphagidae (Μελιφαγίδαι) 
Zosteropidae 
Fringillidae (Φρινγιαλλίδαι) 

Meliphaga cassidix 
Zosterops alboguiaris 
Spinus cucullatus 

AMPHIBIA 

URODELA (ΚΕΡΚΟΦΟΡΑ) 
Cryptobranchidae (Κρυτττοβραγχίδαι) Andrias (=Megalobatrachus) davit&anus ja

ponicus. 
Andrias (=Megalobatrachus) davidianus da

vidianus. 
SALIENTIA 

Bufonidae (Φρυνίδαι) 

Atelopodidae (Άτελοποδίδαι) 

Bufo superciliaris 
Bufo perigienes 
Nectophrynoides spp. 
Atelopus variuz zeteki 

SEFEttJA (ΕΡΠΕΤΑ) 

CROCODYLIA (ΚΡΟΚΟΔΥΛΙΑ) 
Alligatoridae (Άλλιγατορίδαι) 

Crocodylidae (Κροκοδυλίδα*.) 

Gavialidae (Γαβιαλίδαι) 

TESTUDIMATA (XEAQNJA) 
Emydidae (Έμυδίδαι) 

Testudinidae (Τεστουδινίδαι 
fj Χελωνίδαι) 

Cheloniidae (Χελωνιΐδαι) 

Trionychidae (Τριωνυχίδαι) 

Alligator rnississippiensis 
Alligator sinensis 
Melanosuchus niger 
Caiman crocodilus apaporiensis 
Caiman latirostris 
Tomistoma schlegelii 
Osteolaemus tetraspis tetraspis 
Osleolaeraus tetraspis osborni 
Crocodylus cartapbractus 
Crocodylus siamensis 
Crocodylus palusfris palustris 
Crocodylus palustris kimbula 
Crocodylus rtovaegnmeae TsmdoTensie 
Crocodylus intermedius 
Crocodylus rhombifer 
Crocodylus moreletti 
Crocodylus niloticus 
Gavialis gangeticus 

Batagur baska 
Geoclemmys (=Damonia) hamikonii 
Geoemyda (=Nicoria) Iricaririata 
Kachuga tecta tecta 
Morenia ocellata 
Terrapene coahuila 
Geochelone (^=Testudo) elephantopus 
Geochelone (=Testudo) geometrica 
Geochelone (=Testudo) radiata 
Geochelone (=Testudo) yniphora 
Eretmochelys imbricata imbricata 
Lepidochelys kempii 
Lissemys punctata punctata 
Trionyx ater 
Trionyx nigricans 
Trionyx gangeticus 
Trionyx hurum 
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Chelidae (Χελυΐδαι) Pseudemydura umbrina 

LACERTILIA (ΣΑΥΡΟΕΙΔΗ) . . · . . · . · 
Varanidae Vatanus kamodoensis 

Varanus faveseens 
Varanus bengalensis 
Varanus griseus 

SEKPENTES (ΟΦΓ&ΙΑ> 
Boidae (Βαί&α) Epierates inornatus inomatus 

Epierates subflamrs 
Python molurus molurus 

KiEFNCHOCEPHAUA, (ΡΥΓΧΟΚΕΦΑΛΑ) 
Sp/henodontidae (Σφηίναδονττδαί) Sphenodon punctatua (Σφηνά&α«ς: 

σ Στυκτός:) 

ms£m (ΐχ@ΥΐΣμ - -

AC1PENSERIEORMES (αΧΥΡΥΓΧΌΕΙΛΗΣ). 
Aeipenseridae (Όξΰρυγχίδαχ) Aeipenser brevirostruam 

Aeipenser oxyHiynchus. 
O&rIE0GLO&&IFOaMES (QZJmVA&EECmQmA) 

CfeteegJossidae (OcrreocfMaoaiSai) Scleropages fbrrnesus-

SALMONIFORMES (ZOAQPtQffA-FRF). 
Saimonidae (Σάλα^βδοα) Careg&mis aipenae 

€YPKINB?ORMES (ΚΥΠΡΤΙΜΟΕϊΔΕΕΕ) 
Catostomidae (Κατωαταμίδαι) Chasmiste& cuju» 
Cyprinidae (Κατψίλίί&Β) Probarbus jtdlienti 

SLLUIOFORMES (ΣΥΛΛΟΥΡΟΕΙΔΕΪΣ) 
Scfrilbeidae (ΣιλΑοΐίρίδαι) Pangasianodon gigas 

PERCIFORMES (ΠΕΡΚΟΗΟΡΦΟί) 
Percidae (ΓΤερκίδαι) Stkronstedion vitreum glaucum 

MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ) 
NAIABOEBA 

Unionidae (Οδνιονίδαι) ConradiHa caelata 
Dromus dromas. 
Epioblasma (^=Dysnomia) Soreiitina curtisi 
Epioblasma (=Dysnontia) ftorentina Sorestma 
Epioblasma (=Dysnomia) sampsoni 
Epioblasma (=DysnoBpria) sulcata perobiiqua 
Epioblasma (=D.ysnomia) torulosa geberna-

culum 
Epioblasma (=Dysnomia) torulosa torulosa 
Epioblasma (=Dysnomia) turgidula 
Epiobiasma (=Dysnomia) walkeri 
Fusconaia cuneolus 
Fuseonaia edgariana 
LampsiTis higgrnsi 
Lampsilis orbtculata orbiculata 
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Unionidae (Ούνιονίδαι).—(συνέχ.) 

ARACEAE 

CARYOCARACEAE 
CARYOPHYLIACEAE (ΚΑΡΥΟ-

ΦΥΛΛΙΔΑΙ) 

Lampsilis satura 
Lampsilis vireseens 
Plethobasis cicatricosus 
Plethobasis cooperianus 
Pleurobema plenum 
Potamilus (=Proptera) capax 
Quadrula intermedia 
Quadrula sparsa 
Tnxolasma ( = Caruneulina) cylindrella 
Unio (Megalonaias/?/) nickliniana 
Unio (Lampsilis/?/) tampicoensis tecomatensis 
Villosa (=Micromya) trabalis 

FLORA (ΧΛΩΡ1Σ) 
Alocasia sanderiana 

Alocasia zebrina 
Carvocar eostaricense 

Gymnocarpos przewalskii 
Melandrium mongolieum 
Silene mongolica 
Stellana pulvinata 

CUPRESSACEAE (ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑA!) Pilgerodendron uniferum 

CYCADACEAE (ΚΥΚΑΔ1ΔΑΙ) Encephalartos spp. 
Microcycas calocoma 
Stangeria eriopus 

Prepusa hookeriana 

\rantancea barbourii 

GENTIANACEAE (ΓΕΝΤΙΝΙΔΑΙ) 

HUMIRIACEAE 

JUGLANDACEAE (ΓΙΟΥΓΛΑΝΤ1ΔΑ!) Engelhardtia pterocafpa 

LEGUMISAE (ΧΕΔΡΩΠΑ) 

LILIACEAE (ΛΕ1ΡΝΔΑΙ) 

MELASTOMATACEAE 

MELIACEAE (ΜΕΛΙΊΔΑΙ) 

iMORACEAE (ΜΟΡΙΔΑΙ) 

ORCHIDACEAE (ΟΡΧΕΟΕΙΔΗ) 

Ammopitanthus mongolieum 
Gynometra hemitomophylla 
Platyniiscium pleiostachyum 

Aloe albida 
Aloe pillansii 
Aloe polyphylla 
Aloe thorncroftii 
Aloe vossii 

Lavoisiera itambana 

Guai'ea longipetiola 
Tachigalia versicolor 

Batocarpus costaricense 

Cattleya jongheana 
Cattleya skinneri 
Cattleya trianae 
Didiciea cunningharnii 
Laclia lobata 
Lycaste virginaus var. alba 
Peristeria elata 
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PINACEAE (ΓΤΕΥΚΊΔΑΙ) Abies guatamalensis 
Abies nebrodensis 

PODOCARPACEAE Podocarpus costalis 
Podocarpus parlatorei 

PROTEACEAE (ΠΡΩΕΙΔΑΙ) Orothamnus zeyheri 
Protea odorata 

RUBIACEAE (ΡΟΥΒΙΏΔΗ) Balmea stormae 
SAXIFRAGACEAE (GROSSULARiA

CEAE) Rbi.es sardoum 
TAXACEAE (ΤΑΧΙΔΑΙ) Fitzroya cupressoides 
ULMACEAE (ΟΥΛΜΙΔΑΙ) Celtis aetnensis 
WELWITSCHfACEAE (ΒΕΛΒΙΓΠ Welwitschia bainesii 

Χ1ΙΔΑΙ). 
ZINGIBEARACEAE (ΖΙΝΓΠΒΕΡΙΔΑΙ) Hedychium philippinense 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
' Ε ρ μ η ν ε ί α : 

1. Τα εν τω τταρόντι ΓΤαραρτηματι περιλαμβανόμενα είδη αναφέρονται— 
(α) δια τοϋ ονόματος ταϋ είδους* ή 
(β) ώς: άποτελοϋντα πάντα τά είδη τα περιλαμβανόμενα εις άνωτέραν τάξιν 

ή καθωρισμένον μέρος ταύτης.. 
2. Ή συντετμημένη λέξίς «spp.» χρησιμοποιείται προς ύπαδήλωσιν πάντων 

τών ανωτέρας τινός τάξεως ειδών. 
3. Έτεροι άναφσραΐ εις τάξεις ανωτέρας ή των ειδών είναι μόνον δια σκοπούς 

ενημερώσεως ή ταξινομήσεως. 
4. "Ενθα τίθεται αστερίσκος (*) έναντι του ονόματος είδους τινός η ανωτέρας 

τινός τάξεως υποδεικνύει δτι μία η πλείονες γεωγραφικώς διακεκριμένοι ομάδες, 
υποείδη, η είδη της εν λόγω τάξεως περιλαμβάνονται εν τω ΓΤαραρτηματι \ και δτι 
αϊ εν λόγω ομάδες, τά υποείδη ή τά είδη αποκλείονται ταδ Παραρτήματος II, 

5. Το σημείον (—)· ακολούθουμενον ύπό τίνος αριθμού τιθεμένου έναντι τσΰ 
ονόματος είδους τινός ή ανωτέρας τινός τάξεως προσδιορίζει τμήματα: ή, παράγωγα 
ατινα καθορίζονται εν σχέσει προς αυτά δια τους σκοπούς της παρούσης.Συμβάσεως 
ως ακολούθως:— 

— Ι προσδιορίζει ρίζαν 
 2 προσδιορίζει ξυλείαν 
 3 προσδιορίζει κορμούς 

6. Το σημείον (—) ακολούθου μενον ύπό τίνος αριθμού τιθέμενον έναντι τοϋ 
ονόματος είδους τινός ή ανωτέρας τινός τάξεως υποδεικνύει τον άποκλεισμόν 
εκ τοϋ εν λόγω είδους ή της τάξεως τών καθωρισμένων γεωγραφικώς διακεκριμένων 
ομάδων υποειδών, ειδών ή ομάδων ειδών ώς ακολούθως :— 

— ΙΟΙ Είδη τά όποια δεν είναι σαρκώδη. 
7. Το σημείον (+) άκολουθούμενον ύπό τίνος αριθμού τιθεμένου έναντι τοϋ 

ονόματος είδους τινός ή ανωτέρας τινός τάξεως ύποδηλοΐ δτι μόνον αι καθωρισμέναι 
γεωγραφικώς διακεκριμένοι ομάδες, υποείδη ή είδη τοϋ εν λόγω είδους ή της 
τάξεως περιλαμβάνονται εν τω παρόντι Παραρτήματι ώς ακολούθως :— 

+ 201 "Απαντα τά υποείδη της Βορείου 'Αμερικής 
4 202 Είδη της Νέας Ζηλανδίας 
+ 203 "Απαντα τά εϊδη της οικογενείας εν 'Αμερική 
+ 204 Αυστραλιανά! ομάδες. 

http://Rbi.es
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FAUNA (ΠΑΝΙΣ) 

MAMMALIA (ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ) 

M A R S U P L A H A (ΜΑΡΣΙΠΟΦΟΡΑ) 
Macropodidae (Μακροιτοδίδαι) 

INSECTIVORA (ΕΝΤΟΜΟΦΑΓΑ) 
Erinaceidae (Έρινακεΐδαι) 

PRIMATES (ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ) 
Lemuridae (Λεμοιιρίδαι) 
Lorisidae (Λορισίδαι) 

Cebidae (Κηβίδαι) 
Cercopithecidae (Κχρχοττιθηκίδαι) 

Pongidae (Άν§ρωιτοειδεΙς) 

E D E N T A T A (ΝΟΔΑ) 
Myrmecophagidae (Μυρμιγκοφαγίδίιι) 

Bradypodidae (Βραδυττοδίδαι) 

PHOLJDOTA (ΦΟΛΙΔΩΤΑ) 
Manidae (Mavi&m) 

Dendrolagus inustus 
Dendrolagus ursinus 

Erinaceus frontalis 

Lemur catta 
Nycticebus coucang 
Lorie tardigradus 
Cebus capucinus 
Macaca sylvanus 
Colobus badius gordonorum 
Colobus verus 
Rhinopithecus roxellaaae 
Presbytis johnii 
Pan paniscus 
Pan troglodytes 

Myrmecophaga tridactyla 
Tamandua tetradactyla chapadensis 
Bradypus bolivensis 

LAGOMORPHA (ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ) 
Leporidae (ΛεττορΕδαι) 

RQDENTIA (ΤΡΩΚΤΙΚΑ) 
Heteromyidae (ΊΞτερομυΐδαι) 
Sciuridae (Σκουρίδαι) 

Castoridae (Καστωρίδαι) 

Canidae (Κυνίδαι) 

Ursjdae (Άρκτίδαι) 

Proeyonidae ^Προκυονίδαι) 
Mustelidae (Μουστελλίδαι) 
Viveridae (Μοσχογαλίδαι) 

Manis crassicaudata 
Manis pentadactyla 
Manis javanica 

Nesolagus netscheri 

Dipodomys phillipsii phillipsii 
Ratufa spp. 
Lariscus hosei 
Castor canadensis frondator 
Castor canadensis repentinus 
Canis lupus pallipes 
Canis lupus irremotus 
Canis lupus crassodon 
Chrysocyon brachyurus 
Cuon alpinus 
Ursus (Thaiarctos) maritimus 
Ursus arctos * -f-^oi 
Helarctos malayanus 
Ailurus fulgens 
Martes arriericana atrata 
Prionodon linsang 
Cynogale bennetti 
Helogale derbianus 
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Felidae (A&oupi&a) 

tm (mwm®nan&y 

Feiis yagouaroundi* 
Felis colocoio pajeros 
Felis colocoio crespoi 
FeKs colocoio budtnr 
Felis concolor missoiilensi& 
FeEs concoior mayensis 
FeBs coneofcr aztecai 
Fefe senrai. 
Feus lynx. isdbeMnai: 
Felis ^iedu* 
Felia pardaitsi*' 
Felis tigrina* 
Felis. (=Caracai) caEaeai 
Panthera. Ieor perskau 
Fantberar tigris aifcakaL (=aimiEensis) 

^r^nppf^fctjl^s aus&atis
Aretee 

fc (Φίακέ 
AcctocepiEaitis townsesdi 
Mtronnga^ anstrahs 
M k r a n ^ kooina 

TlTMIIJB^rFAT^(IS^HI^2MSKI^) 
CteyctEJOpidae: (Optus; J bfj£iuu&5a^ ©ryetenajres afer 

TridhssSisss:- senegaieHS^ 

P ^ E E ^ O f M C F T L A ΓΟΔΑΚΤΥΑΑ) 
Eqcms hesBoiras?* 

L) Dicesos bicornts 

ABTXGBACXTLA (ΑΤΠΟΔΑΚ1ΥΛΑ) 
Htppopugarmrfae f hi EioumuyiSat) Cboeropos liberfensis 
Cenrrcfae f Ελαφίδα*) 

Antaocapridae ^Ανηλακαιιρίδαι) 
Bovidae (Βοοειδή) 

Cervus eiaphas bactrami» 
Pudb mephistophiles 
Anfuocaftra americana mexicana 
Cepfialophus monticola 
Oryx (tao) dammah 
Addax nasoraaeuiatua 
Pantholops hodgsoni 
Capra folconeri* 
Oras ammon* 
Ovis canadensis 

AVE5 (ΠΤΗΝΑ) 

SPHENISCIFORMES (ΣΦΗΝΙΣΚΟΜΟΡΦΑ) 
Sphemscidae (Σφηνκτκίδαι) Spheniscus demerstis 

RHEIFORMES (ΡΕΟΜΟΡΦΑ) Rhea amerrcana albescens? 
Pteroenemia pennata pennata 
Pteroenemia pennata garfeppi 
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T I N A M I F O R M E S (ΤΙΝΑΜΟΜΟΡΦΑ) 
Tinamidae (Τιναμίδαι) Rhynchotus rufescens rufeseens 

Rhynchotus refuescens pallescens 
Rhvnchotus refescens maculicollis 

CINONIIFORMES (ΠΕΛΑΡΓΟΜΟΡΦΑ) 
Ciconiidae (Πελαργίδαι) 
Threskiornithidae (Θρεσκιορνιθίδαι) 

Phoenicopteridae (Φοινικοτττερίδαι) 

Ciconis nigra 
Geronticus calvus 
Platalea leucorodia 
Phoenicopterus ruber chilensis 
Phoenicoparrus andinus 
Phoenicoparrus jamesi 

PELECANIFORMES {ΠΕΛΕΚΑΝΟΗΟΡΦΑ) 
Pelecanidae (Πελεκανίδαι) Peleeanus crispus 

AN5ERIFORMES (ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ) 
Anatidae {Άνατϋδαι) Anas aucklandica aucklandica 

Anas aucklandica chlorotis 
Anas bemieri 
Dendrocygna arborea 
Sarkidiornis melanotos 
Anser albifrons gambelli 
Cygnus bewickii jankowskii 
Cygnus melaneoryphus 
Coscoroba coscoroba 
Branta Tuficollis 

FALCONIFOEMES (ίΕΡΑΚΟΜΟΡΦΑ) 
Accrpitridae 

Falconidae {*tepaid6m) 

GALLIFGRMES ( Ο Ρ Ν ^ Ο Μ Ο Ρ Φ Α ) 
Megapodudae (r^teytntoMSm) 

Tetraonidae (Τετραονΐδαι) 
Phasianidae (Φασσιανίδαι) 

GRUIFORMES (ΓΈΡΑΝΟΜΟΡΦΑ) 
Gruidae (Γερανίδαι) 

Rallidae (Ραλλίδαι) 
Otididae (Ώτιτίδαι) 

Gypaetus barbatus meridionalis 
Aquila chrysaetos 
S p p * 

Megapodius freycinet nicobariensis 
Megapodius freycinet abbotti 
Tympanuchus cupido pinnatus 
Francolmus ochropectus 
Francolinus swierstrai 
Catreus wallichii 
Polyplectron malacense 
Polyplectron germaini 
Polyplectron bicalcaratum 
Gallus sonneratii 
Argusianus argus 
Ithaginus cruentus 
Cyrtonyx Tnontezumae montezumae 
Cyrtonyx montezumae meamsi 

Balearica reguJorum 
Grus canadensis pratensis 
Gallirallus australis hestori 
Chlamydotis undulata 
Choriotis nigriceps 
Otis tarda 
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CHARADRIFORMES (ΧΑΡΑΔΡΙΟΜΟΡΦΑ) 
Seolopacidae (Σκολαπακίδαι) Numenius tenuirostris 

Numenius minutus 
Laridae (Λαρίδαι) Larus brunneicephalus 

COLUMEIFORMES (ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ) 
Columbidae (Περιστερίδαι) Gallicolumba luzonica 

Goura cristata 
Goura scheepmakeri 
Goura victoria 
Caloenas nicobarica pelewensis 

PSITTACIFORMES (ΨΙΤΤΑΚΟΜΟΡΦΑ) 
Psittacrdae (Ψιττακίδαι) Coracopsis nigra barklyi 

Prosopeia personata 
Eunymphicus cornutus 
Cyanoramphus unicolor 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Cyanoramphus malherbi 
Poicephalus robustus 
Tanygnathus luzoniensis 
Probosciger aterrimus 

CUCULIFORMES (ΚΟΚΚΥΠΟΜΟΡΦΑ) 
Musophagidae (Μσυααφαγίδαι) Turaco corythaix 

Gallirex porphyreolophus 

STRXGIFGRMES (ΓΓΡίΓΓΟΜΟΡΦΑ η ΓΛΑΥΚΟΜΌΡΦΑ) 
Strigidae (Σχριγγίδαι ή Γλαυκίδαχ) Otus nudipes newtoni 

CORACIIFORMES (ΚΟΡΑΚΟΜΟΡΦΑ) 
Bueerotidae (Βοακερωτίδαι) Buceros rhinoceros rhinoceros 

Buceros bicornis 
Buceros hydrocorax hydrocorax 
Aceros narcondami 

PICIFORMES (ΔΡΥΟΚΟΑΑΠΤΟΗΟΡΦΑ) 
Picidae (Δρυοκολαπτίδαι) Picus squamatus ftavimetris 

PASSERIFORMES (ΓΓΡΟΥΘΓΟΜΟΡΦΑ) 
Cotingidae Rupicola rupicola 

Rupicola peruviana 
Pittidae Pitta brachyura nympha 
Hirundinidae Pseudochelidon sirintarae 
Paradisaeidae (Παραδισιείδαι) Spp. 
Muscicapidae (Μυοθηρίδαι) Muscicapa ruecki 
FringilHdae (ΦριγγιΜδαϊ) Spmus yarreilu 

AMPHIBIA (ΑΜΦΙΒΙΑ) 

UR0FJELA ΚΕΡΚΟΦΟΡΑ) 
Ambystomidae (Άμβλυστομίδαι) Ambystoma mexicanum 

Ambystorna dumerillii 
Ambystoma lermaensis 

SALIENTIA 
Bufonidae (Φρυνίδαι) Bufo retiformis 
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REPTILIA (ΕΡΠΕΤΑ) 

CROCODYLIA (ΚΡΟΚΟΔΥΛΙΑ) 
Alligatori dae (Άλλιγατορίδαι) 

Crocodylidae (Κροκοδυλίδαι) 

T E S T U D I N A T A (ΧΕΛΩΝΙΑ) 
Emydiadae (Έμυδίδαι) 
Testudinidae (Τεστουδινίδαι 

ή Χελωνίδαέ) 

Cheloniidae (ΧελωνιΧδαι) 

Dermochelidae (Δερματοχελίδαι) 
Palomedusidae (Πτ|λίλμεδουσίδπα) 

J .ACERTILIA (ΣΑΥΡΟΕΙΔΗ) 
Teiidae (Τεγίδαι) 
Iguanidae (Ίγουανίδαι) 

Helodermatidae (Έλοδερματίδαι) 

Varanidae (Βαρανίδαι) 

SERPENTES (ΟΦΙΔ1Α) 
Boidae (Βοΐδαι) 

Colubridae (Κολουβρίδαι) 

Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus yacare 
Caiman crocodilus fuscus (chiapasius) 
Paleosuchus palpebrosus 
Paleosuchus trigonatus 
Crodocylus johnsoni 
Crodocylus novaeguineae novaeguineae 
Crocodylus porsus 
Crocodylus acutus 

Clemmys muhlenbergi 
Chersine spp. 
Geochelone spp.* 
Gopherus spp. 
Homopus spp. 
Ktnixys spp. 
Malacochersus spp. 
Pyxis spp. 
Testudo spp.* 
Caretta caretta 
Chelonia mydas 
Chelonia depressa 
Eretmachelys imbricata bissa 
Lepidochdys olivacea 
Dermochelys coriacea 
Podocnemis spp. 

Cnemidophorus hyperythrus 
Conolophus pallidas. 
Cololophus subcristatus 
Amblyrhynchus cristatus 
Phrynosoma coronatum blainvillei 
Heloderma suspectum 
Heloderma horridum 
Varanus spp.* 

Epicrates cenchris cenchris 
Eunectes notaeus 
Constrictor constrictor 
Python spp.* 
Cyclagras gigas 
Pseudoboa cloelia 
Elachistodon westermanni 
Thamnophis elegans nammondi 

PISCES (1ΧΘΥΕΣ) 

ACIPENSERIFORMES (ΟΧΥΡΥΓΧΟΕΙΔΕΙΣ) 
Acipenseridae (Όξυρυγχίδαι) Acipenser fulvescens 

Acipenser sturio 
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OSTEOGLOSSIFORMES (ΟΣΤΕΟΓΛΩΣΣΟΗΟΡΦΑ) 
Osteoglossidae (Όστεγλωσσίδαι) Arapaima gigas 

SALMONIFGRMES {ΣΟΛαΗΟΕΙΔΒΣ) 
Salmonidae ^Σολομίδω) Stenodus eiucichthys Ieucicbthys 

Salma chrysogaster 

CYPSINIFOiiMES ^ΥΠΚΝΟΒΔΒΣ) 
Cyprnadae: (Κιητρινίδαι) Flagopterus aargentissimus 

PtychGcfaeilus lucius 

ATHEKINIFOKMES ^ΑΘΕΡίΝΟΜΟΡΦΟΙ) 
Cy^raosrodoiEridae (KuTrpzvcs&avTiSai) Cyitolebiaa constanciae 

Cynoiebras marmoratus 
Cynolebias opafescens 
Cynx>iebias splesdois 

Pberaffidae (Παικιλί&Η) Xipbopbarus coucfriamis 

CQELACAiiTHiFORMES (KOtAAK^USOKOIWSi). 
Coeferantlgcfae (KotXcacdMSSctt.) Larimeria cfaaiunmae 

CEEATOBIFORMES 
Neoceratodas fersten 

MOLOJSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ) 

ΝΑΙΑΒΟΕΟΑ 
Umonidae (GuvtawiSat) Cyprogesia abetti 

Epiobiasrna (=©ysnami£i) tonriosa rangiana 
Fusconaia subrcjtunda 
Lampsifis brevieula 
Lexingtonia dolabeuoides 
Pieoroberna elava 

STYLOMMATOPHORA (ΧΤΥΛΑΟΜΗΑΤΟΦΟΡΑ) 
Camaenxdae (Καμενίδαε) Papustyta (=s=Papuina) ptucberrrma 
Paraphantidae (Παραφαντίδαί) Paraphanta spp. f 202 

PROSOBRACHIA (ΠΡΩΪΟΒΡΑΓΧίΑ) 
Hydrobiidae (Ύδρθβιΐδ«Β) Coaheilix hubbst 

Cochtiopina milleri 
Durangonella coahuilae 
Mexipyrgus earranzae 
Mexipyrgus cburinceanus 
Mexipyrgus eseobedae 
Mexipyrgus higoy 
Mexipyrgus mojarralis 
Mexipyrgus multilineatus 
Mexhhauma quadripaludium 
Nymphophiius minckkyi 
Paludiscala caramba 
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INSECTA (ΕΝΤΟΜΑ) 

LEPIDOPTERA <Λ£ΠΙΔΟ ΠΤΕΡΑ) 
Papilionidae (Παιτιλιονίδαι) Paraassius apollo apollo 

FLORA (ΧΛΩΡ1Χ) 

APOCYNACEAE (AllOKYNiAiAi) Pachypodium spp. 

ARALIACEAE (APAAEJAAl) Panax qamqufifoliumi 

ARAUCARIACEAE (APAOYKAPYiAA!) Araucaria araucaaa2 

34*20/74 

CACTACEAE (ΚΑΚΠΔΑ1) 

CGMPOSFTAE (ΣΥΝΘΕΤΑ) 

CYATHEACEAE 

Oactaceae sp. f 203 
Rhipsalis spp. 

Saussurea lappa—s 

Cyathea (Hemitella) capensis 3 
Cyathea airedgei—3 
Cystibea nvrxarama—3 
Cyatbea (AlsopMJa} saibmm 3 

DIGSCGSEACEAE ,&fQ2KD5si&Ai| Biosccsaea ^dtoidea «a 

EUFHOEBSACEAE ^ΕΥΦΟ#!ΒΗ.ΔΑϊ| Βαφαήχα spp.  J M 

FAGACEAE |ΦΗΓΜΑ1| 

ILEGUIMINSAE $GBNF!Q11AI) 

T,TUr*f3fl\E φΗΡΗΑΑΙ) 

MELIACEAE ψ&Μ-ϊΛΜΪ 

©SGHS)AG£AEr%9f§BBBBm) 

PALMAE ^ΦΩβΦΚΟΟ&Η) 

jccxpeysnsiB =2 

Aloe spp.* 

Swoetenia in myitis 32 

■Spp* 

lpQt 
Plhoenix ixanceana var. if 
Zalacca clemensiana 

FORTULACACEAE {ΠΟΡΤΟΥΛΑΚΙΔΑΙ) Anacamp&eroe spp. 

PMMULACEAE <ΠΡ!ΜΟΥΑΙΔΑ1) Cyclamen spp. 

SOLANACEAE pQAANQAH) Solaronn *yivestris 

STEECULIACEAE (ΓΓΕΡΚΟΥΛΗ&ΑΙ Basfloxylon «Kcdsuzn* 

VERBENACEAE (BEPBEPJAAJ) Caryopteris mongolka 

ZYGOPHYLIACEAE (ΖΥΤΌΦΎΛΛΙΔΑΙ) Guaiacum sanctum2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΏΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΟΣ 
ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡ. 

'Εξαγσϊΐαα Χώρα 'Ισχύει μέχρι: (Ημερομηνία) 
Ήί παρούσα, άδεια εκδίδεται προς τον/την 
διεώδϋνσις:: 
ασπς/ήτιςδηλοί art τελή εν γνώσει των διατάξεων τής Συμβάσεως,, προς τον 
σκοττον εξαγωγής; ;-. 

(δείγμα/τα ή τμήμα/τα: ήτ παράγωγαν/α ταΰ δείγματας/ων * 
εξ ειδών έγεγρομμένων εν Πάραρτήματι Ι 

Παραρτήματι. II 
ΓΤαραρτήματι \l\ τής Συμβάσεως; ώ ς καβο-\ 2-

αίζετϊ&/οντ€α κατ&ϊτέρω Γ 
(ά»αηραφε»/ντα: σ» αιχμαλωσία ff καλ^οεργιτθεν/ντα εάς. ) 2 

Τδ/τα ε» λόγω δεΐγμα/τα άιτοατελΑετσι/σνται προς: 
Χώροι. 

ε» ττΐ: 

εν. 
(υπογραφή; τοδ αιτουμένου; τήν αδειαν) 

^ 

(σφραγΐς και. υπογραφή τής έκδιδαϋοης τήν άδειαν 
εξαγωγής Διαχειριστικής Αρχής) 

1 Διπλώσατε: τσ» ιύπαν τσΰ προϊόντος 
2 Διαγράφατε: ένθα δεν εφαρμόζεται 

Περιγραφή τσΰ/τών δείγματσς/των ή τμήματας/των ή παραγώγοχι/γων τσδ/τών 
δείγματσς/των, περιλαμβανομένης οιασδήποτε έπικσλληθείστις ένδείξεως/ων: 
Ζωντανά Δείγματα 

Είδος 
(έπιστπμονική και κοινή 

ονομασία) 

'Αριθμός ΦΟλον Μέγεθος 
(ή όγκος) 

Σήμα 
(εάν αττάρχπ) 

Τμήματα ή Παράγωγα 

Είδος 
(επιστημονική και κοινή 

ονομασία) 

Πσσότης Τύπος 'Εμπορευμάτων Σήμα 
(εάν ύπάρχπ) 

Σφραγΐδαι των επιθεωρούσαν 'Αρχών: 
(α) Κατά τήν έξαγωγήν 
(β) Κατά τήν εισαγωγή ν* 
* Ή εν λόγω σφραγις άκυροι τήν άδειαν διά περαιτέρω εμπορικούς σκοπούς,, 

ή εν λόγω δε άδεια δέον νά παραδίδηται εις τήν Διαχειριστική ν Αρχήν; 

Έτυπώθη έν τφ Τυιτογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


