Twaalfde Conferentie van Partijen bij het
Verdrag inzake internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten
(CITES)
4-15 november 2002 te Santiago, Chili

Eindverslag Nederlandse delegatie

Inhoudsopgave
1. Inleiding ...............................................................................................................................................2
2. De Conferentie.....................................................................................................................................2
3. Opening ...............................................................................................................................................3
4. Strategische zaken Conventie .............................................................................................................3
5. Samenhang met andere natuur- en milieuverdragen en internationale organisaties....................5
6. Begroting 2003-2005............................................................................................................................5
7. Procedure voor herziening van CITES-Criteria....................................................................................6
8. Voorstellen voor opname van soorten of wijziging van bijlagen .....................................................7
9. Stand van zaken en discussies rond aantal overige soorten (geen bijlage-wijzigingen).................9
10. Uitvoering, implementatie en handhaving ....................................................................................11
11. Samenstelling comités.....................................................................................................................13
12. Volgende Conferentie .....................................................................................................................13
13. Slot...................................................................................................................................................13
Bijlage 1: Delegatie................................................................................................................................14
Bijlage 2: Samenstelling comités ..........................................................................................................15
Bijlage 3: CoP 12 besluiten soortenlijsten ............................................................................................16

2

1. Inleiding
Van 4-15 november 2002 vond in Santiago, Chili, de 12e Conferentie van Partijen (CoP 12) van CITES
plaats. Deze CoP wordt elke 2 à 3 jaar georganiseerd. De vorige Conferentie vond in april 2000 in
Nairobi plaats. De Conferentie werd bijgewoond door nagenoeg alle 160 Partijstaten en vele
waarnemers van Intergouvernementele Organisaties en NGO’s (totaal ca. 1500 deelnemers). Op de
agenda stonden 66 onderwerpen (verslagen, resoluties, technische aanbevelingen etc) en 60
voorstellen tot wijziging van de soortenlijsten.
Het CITES-Verdrag is op dit moment door 160 landen geratificeerd. Het Verdrag is op 18 juli 1984
in werking getreden voor het Koninkrijk der Nederlanden voor het gebiedsdeel Europa. Sinds 29
maart 1995 heeft het Verdrag medegelding in Aruba; vanaf 6 juli 1999 op de Nederlandse Antillen.
CITES
CITES staat voor de “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora” en staat ook bekend als de Washington Conventie. Het verdrag is bedoeld als basis voor
internationale samenwerking ter bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten tegen
overmatige exploitatie als gevolg van de internationale handel. De overeenkomst bevat daartoe
een systeem van regels waaraan deze handel wordt onderworpen. Voor iedere internationale
zending die levende exemplaren, dode delen of producten van beschermde soorten bevat, is een
vergunning of certificaat vereist, welke slechts mag worden verleend indien aan de voorwaarden
van de overeenkomst wordt voldaan.
De overeenkomst telt 3 bijlagen waarin de beschermde soorten zijn opgenomen. Bijlage I bevat de
ernstig bedreigde soorten, waarin geen internationale handel is toegestaan voor commerciële
doeleinden. Onder zeer strikte voorwaarden mogen uitzonderingen worden gemaakt voor
bijvoorbeeld een kweekproject. Bijlage II bevat kwetsbare soorten, waarin de handel is
gereguleerd om te voorkomen dat deze soorten bedreigd raken.
Europese Unie
De Europese Unie is zelf geen Partij bij het Verdrag; de tekst van het Verdrag geeft op dit moment
geen mogelijkheden dat Economische Gemeenschappen als Partij kunnen toetreden. Wel is er
sinds 1983 daartoe een wijziging aangenomen (Gabarone amendement), maar dit is nog door een
onvoldoende aantal partijen geratificeerd om ook daadwerkelijk in werking te treden.
De CITES-overeenkomst wordt in de Lidstaten van de Europese Unie uitgevoerd op grond van twee
verordeningen, welke tot een uniforme en deels strengere toepassing van de overeenkomst in de
Lidstaten verplichten. Sinds 1 juni 1997 zijn nieuwe verordeningen hiertoe in werking getreden
(basisverordening 939/97 en uitvoeringsverordening 1808/2001). Overeenkomstig de
doelstellingen van het EG-verdrag is door deze verordeningen de nadruk bij controle activiteiten
verschoven naar de buitengrenzen van de Unie. Door deze verordeningen zijn Lidstaten gehouden
het Verdrag na te leven.
Nederland
In Nederland wordt aan de overeenkomst en de EU-verordeningen uitvoering gegeven middels de
Flora- en Faunawet. Deze is op 1 april 2002 in werking getreden. Nederland heeft als land met
traditioneel veel handel in uitheemse dieren en planten internationaal een positie van enig
belang. Op het gebied van de handel in gekweekte planten heeft Nederland aanzienlijke
economische belangen. Nederland kiest voorts voor een vooruitstrevende opstelling op het vlak
van biodiversiteit en natuurbescherming in internationaal verband, waarbij de uitvoering van
CITES tevens een prioriteit is. Tot slot geeft Nederland met de inbreng van kennis in de
wetenschappelijke comités belangrijke steun aan het functioneren van CITES.

2. De Conferentie
De Conferentie werd in Santiago gehouden op uitnodiging van de Chileense regering. De CoP was
zeer goed georganiseerd en de voorzieningen (inclusief kleine vergaderzalen voor
coördinatieoverleg etc) adequaat.
De meeste onderwerpen op de Conferentie zijn voor de vergadering reeds voorbereid in één van
de CITES comités, te weten het permanent comité, het dierencomité, het plantencomité en het
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Nomenclatuur comité.
De CITES-conferentie zelf kent een plenair gedeelte waarin algemene, strategische en procedurele
zaken worden behandeld en de besluiten van de afzonderlijke comité’s worden bekrachtigd. Na
de eerste twee dagen in plenaire zitting is de Conferentie opgesplitst in deze twee parallel
lopende comités: Comité I behandelde de meer soortgerichte onderwerpen en comité II de
administratieve, technische en budgettaire aspecten.
In geval van stemming dient een tweederde meerderheid te worden behaald, met uitzondering
van stemmingen over procedurele kwesties. Indien tenminste 11 Partijen daartoe verzoeken, kan
tot geheime stemming worden overgegaan. Alleen wanneer in de plenaire zitting over
onderwerpen discussies opnieuw werden gevoerd of indien de besluitvorming in de plenaire
zitting tot een ander resultaat leidde, is dit in dit verslag gemeld.
Voorafgaand aan de CITES-Conferentie is in de EU-Milieuraad een Raadsbesluit genomen over de
gemeenschappelijk EU-inzet tijdens de Conferentie. Dit op basis van een door de Europese
Commissie voorbereid concept-mandaat. Onder een voortreffelijk Deens voorzitterschap heeft in
de EU hierover besluitvorming plaatsgevonden en zijn voorts gedurende de conferentie tijdens
coördinatievergaderingen (2 à 3 maal daags) verdere gemeenschappelijk standpunten
ingenomen, voor zover hierin nog niet door het Raadsbesluit was voorzien. Het gezamenlijk EUstandpunt is vervolgens door Denemarken in de Conferentie verwoord, al dan niet aangevuld
door afzonderlijke lidstaten.
Daarnaast heeft tijdens de Conferentie tweemaal een overleg van de Europese regio (PanEuropees) plaatsgevonden. Vanuit de regio worden onder andere de leden gekozen voor het
permanent comité en deskundigen voor de planten- en dierencomités. Tot slot is in een apart
overleg met de pré-accessie landen aandacht gevraagd voor de EU-standpunten.

3. Opening
De openingsceremonie vond zondagmiddag 3 november plaats. Een viertal openingstoespraken
werd gehouden. Willem Wijnstekers, Secretaris Generaal van CITES en Kenneth Stansell (VS),
Voorzitter van het permanent comité, benadrukten dat CITES al bijna 30 jaar een grote Conventie
is met een helder en flexibel uitvoeringsinstrumentarium. Maar ook dat verder gestreefd moest
worden naar meer eenvoudige en effectieve regels. Klaus Töpfer, Executive Director van UNEP,
ging in op het belang van behoud en duurzaam gebruik van wilde dier- en plantensoorten en de
noodzaak om hierin te investeren. Hij legde de koppeling met de doelen tot milieubescherming en
armoedebestrijding die zijn besloten op de recente Duurzaamheidstop in Johannesburg.
De Chileense Minister van Landbouw, Jaime Campos, verwelkomde de delegaties namens de
Chileense President Ricardo Lagos (die later in de week de formele opening verrichtte). De
Minister hechtte in zijn toespraak veel waarde aan natuur- en milieubescherming bij het
bevorderen van economische groei en de noodzaak hierin wetenschappelijk en financieel bij te
dragen. Voorts benadrukte hij de rol die CITES kan spelen op het vlak van mariene soorten, in het
bijzonder visserij.

4. Strategische zaken Conventie
Comitéstructuur
De VS had een voorstel ingediend met verschillende opties voor herziening van de
comitéstructuur. Dit ten behoeve van meer aandacht voor implementatievraagstukken van het
verdrag, alsmede het kostenaspect. In de huidige situatie bestaat een permanent comité dat
jaarlijks over strategische en bestuurlijke zaken vergadert. Daarnaast zijn er twee
wetenschappelijke commissies (het dieren- en het plantencomité) en een nomenclatuur comité.
Eén van de voorstellen van de VS behelsde een samenvoeging van de beide wetenschappelijke
comités (en het nomenclatuur comité) tot één wetenschappelijk comité met daarnaast de
instelling van een implementatie comité. Het geheel zou hetzelfde budget krijgen als de huidige
comités tezamen. Dit zou dan een halvering van het budget voor de wetenschappelijke comités
inhouden.
Het voorstel kon op steun van het Secretariaat rekenen. Door Chili was bovendien een voorstel
ingediend om de regionale vertegenwoordiging in het dieren- en plantencomité te versterken,
zodat beide commissies met enkele leden uitgebreid zouden worden.
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Nederland en de EU-lidstaten zijn geen voorstander van dergelijke wijzigingen, vooral ook
vanwege het kostenaspect. Tijdens bespreking in Comité II bleek voor wijziging van de
comitéstructuur vrijwel geen steun te bestaan. Plenair werd besloten de huidige structuur in stand
te houden. Ook het aantal leden blijft gehandhaafd.
Ten aanzien van de implementatievraagstukken van CITES werd een werkgroep van comité II
ingesteld, voorgezeten door de VS. De werkgroep stelde voor om door het permanent comité
voor specifieke onderwerpen werkgroepen in te laten stellen ten aanzien van technische zaken.
Dit voorstel werd gesteund door Denemarken namens de EU-lidstaten en aangenomen.
Titel van de Conventie
Het Secretariaat had voorgesteld om de titel van de conventie te wijzigen in “CITES, the
Convention on Trade in Species of wild fauna and flora”, aangezien in de huidige titel de term
‘endangered’ soms een verkeerde indruk wekt van de inhoud van de conventie. De titel
suggereert dat CITES alleen bedreigde soorten omvat, maar in de praktijk gaat CITES voor veruit
het grootste deel over de regulering van handel in kwetsbare soorten (waar dus gereguleerde
handel is toegestaan om de voorkomen dat de soort bedreigd wordt en/of uitsterft). Er bleek
echter veel weerstand tegen wijziging van de titel, ondermeer van de zijde van de EU-Lidstaten
(o.a. vanwege vele praktische redenen), waarop de Secretaris-Generaal dit voorstel introk.
Sustainable use and trade in CITES species
Noorwegen had een discussiestuk ingebracht waarin de rol van duurzaam gebruik van
beschermde soorten in het kader van CITES werd benadrukt en een relatie werd gelegd met
andere conventies zoals het Biodiversiteitsverdrag. Bovendien werd voorgesteld de huidige
vermelding van soorten op de CITES-lijsten in dit licht te herzien via een nieuwe procedure door
invoering van een zogenoemde ‘sunset clause’ (automatisch herzien van listing na bepaalde tijd).
De meningen over dit stuk waren sterk verdeeld. Denemarken merkte namens de Lidstaten van de
EU op dat dit stuk overbodig was aangezien CITES expliciet uitgaat van duurzaam gebruik en dat
herziening van de CITES-lijsten op bevredigende wijze gebeurt via het Significant Trade Review
proces. Er werd een werkgroep ingesteld om te bezien of tekstaanpassing tot overeenstemming
kon leiden. Noorwegen, als voorzitter van de werkgroep, meldde echter dat na vruchtbare
discussie helaas geen overeenstemming was bereikt en stelde zelf vervolgens tekstwijzigingen
voor, die in een later stadium besproken werden. Uiteindelijk bleek het stuk onvoldoende steun te
krijgen en werd de voorgestelde resolutie afgestemd.
Economische ‘incentives’ en handelspolitiek
Over dit onderwerp had het Secretariaat op verzoek van het permanent comité een uitgebreid
discussiestuk opgesteld met daaraan gekoppeld een concept-resolutie. Door Denemarken werd
namens de EU-Lidstaten een aanvulling voorgesteld met betrekking tot de relatie met het
implementatieplan van de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling, die werd aangenomen. De
term perverse economic incentives stuitte op bezwaren en werd gewijzigd in negative economic
incentives. Voorts werd op verzoek van Denemarken namens de EU-Lidstaten een verwijzing
opgenomen naar het respecteren van Artikel XIV van de Conventie (met betrekking tot het
voorkomen dat handel een negatief effect heeft op het voortbestaan van soorten) en het effect
daarvan op nationale regelgeving en internationale conventies. Als tegenwicht daartegen stelde
Brazilië een passage voor ten aanzien van het voorkomen dat de bepalingen van Artikel XIV een
negatief effect hebben op de bescherming van soorten die op de CITES-lijsten staan en op het
milieu. Dit als gevolg van beperkte toegang van ontwikkelingslanden tot de wereldmarkt.
Denemarken en USA waren tegen het opnemen van een dergelijke passage. Bij stemming bleek
het Braziliaanse voorstel geen meerderheid te halen. Uit een stemming over de gehele resolutie
bleek dat deze uiteindelijk te weinig steun had en werd afgestemd.
Financiering van de bescherming van in het wild levende soorten dieren en planten
Dit discussiestuk bevat voorstellen met betrekking tot het zoeken naar externe
financieringsbronnen voor allerlei activiteiten in het kader van CITES. Door Antigua en Barbuda
werd voorgesteld de titel te wijzigen om tot uitdrukking te brengen dat ook financiering nodig is
om sustainable international trade in deze soorten te kunnen ontwikkelen. Daarbij werd op
voorstel van Denemarken namens de EU gepreciseerd dat het daarbij vooral gaat om opleiding
van personeel in ontwikkelingslanden en in landen met een overgangseconomie met als doel de
nationale implementatie van CITES en de duurzame handel in het wild levende dieren en planten
te bevorderen. De gewijzigde tekst werd uiteindelijk geaccepteerd, met een voorbehoud ten
aanzien van de beschikbaarheid van financiële middelen.
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5. Samenhang met andere natuur- en milieuverdragen en
internationale organisaties
Het belang van samenwerking met andere natuur- en milieuverdragen werd opnieuw bevestigd.
Vanuit UNEP, Biodiversiteitsverdrag, CMS (trekkende diersoorten) en de IWC (walvissen) waren
vertegenwoordigers aanwezig. Over de samenwerking met een aantal verdragen en
internationale organisaties zijn speciale resoluties en afspraken gemaakt:
CITES en FAO (Food and Agricultural Organisation) t.a.v. vissoorten
Op de agenda stonden twee stukken, van de USA en Japan, die sterk tegengestelde
gezichtspunten bevatten over de samenwerking tussen CITES en FAO op vlak van vissoorten.
Tijdens de conferentie is door beide landen gezamenlijk gewerkt aan een nieuw voorstel, waarna
beide oorspronkelijke stukken werden ingetrokken. Het nieuwe voorstel is aangenomen.
In het nieuwe stuk wordt de rol van CITES en de rol van de FAO ten aanzien van commercieel
gebruikte aquatische soorten verduidelijkt. Ook de rol van regionale visserij organisaties met
betrekking tot het beheer van visbestanden wordt erkend. Voorgesteld wordt om een
“Memorandum of Understanding” tussen CITES en FAO op te stellen en hier een gezamenlijk
werkprogramma aan te koppelen. Australië benadrukte dat de bedoelde soorten niet soorten
omvatten zoals krokodillen, zoet- en zoutwaterschildpadden en zoetwater- en mariene
zoogdieren, zoals walvisachtigen. Dit werd o.a. door het Verenigd Koninkrijk ondersteund. De
vertegenwoordiger van de FAO gaf aan dat inmiddels een positieve samenwerking met CITES tot
stand was gebracht en stelde voor deze in de toekomst verder uit te breiden met o.a.
wetenschappelijke beoordeling van soortvoorstellen, opleiding en handhaving, met name op het
gebied van tegengaan van illegale, ongerapporteerde en ongeregelde visserij. Dit heeft wel
financiële consequenties. Zo mogelijk wordt het voorgestelde Memorandum of Understanding en
het werkprogramma op de 49e vergadering van het permanent comité (eind 2003) gepresenteerd.
CITES en the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles
Door Ecuador was een concept-Resolutie ingediend over dit onderwerp, waarin aangedrongen
wordt op verdergaande samenwerking tussen beide conventies. Door Denemarken werd namens
de EU-Lidstaten een aanvulling voorgesteld met betrekking tot de relatie met de CMS (verdrag
inzake trekkende diersoorten), die werd aangenomen. Diverse landen, waaronder Japan en Cuba,
verzetten zich tegen de resolutie, aangezien deze teveel de nadruk legde op bescherming van
soorten en te weinig op mogelijkheden voor duurzaam gebruik. Uiteindelijk werd door Antigua
en Barbuda aangegeven dat vele partijen bij CITES tevens partij zijn bij deze nieuwe conventie in
het Caribisch gebied en dat de resolutie nog onvoldragen was. Antigua stelde voor de
behandeling van de agenda af te voeren. Na stemming bleek de meerderheid dit voorstel te
volgen en werd van verdere behandeling afgezien.
CITES en CMS (Verdrag inzake migrerende soorten)
Door Denemarken werd namens de EU een verklaring ingebracht met betrekking tot de
samenwerking tussen CITES en de CMS Conventie. Hiermee kan gerichter worden samengewerkt
rond informatie en kennis van soorten die onder beide conventies vallen (zoals bepaalde
walvissen, dolfijnen, olifanten etc.). Het document werd met algemene stemmen aangenomen.
CITES en CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources)
Er is een resolutie aangenomen t.a.v. verdere samenwerking tussen CITES en CCAMLR. Dit hing
sterk samen met het door Australië ingediende soortvoorstel tot opname van Patagonische en
Antarctische tandvis op de CITES lijsten (zie onder Patagonische en Antarctische tandvis).
CITES en IWC (verdrag inzake regulering walvisvangst)
Ingediende resoluties van Mexico en Japan over de relatie tussen CITES en de internationale
walvisvaartcommissie (IWC) werden beiden teruggetrokken. Dit hing samen met de
soortvoorstellen van Japan om bepaalde walvissoorten te downlisten.

6. Begroting 2003-2005
Ter voorbereiding van de discussie over het begrotingsvoorstel van het Secretariaat voor 20032005 werd binnen de EU-lidstaten een interne budget werkgroep ingesteld, waarvan Nederland
deel uitmaakte. Het begrotingsvoorstel voor CITES omvatte een bezuiniging van 15% op de kosten
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van het Secretariaat waarmee de uitgaven in totaal op ca. 5 miljoen USD per jaar uitkwamen. De
financiering moet voor de komende periode geheel worden gedekt door de contributies van
Partijen, aangezien conform de afspraak in CoP11 de reserves van het Trust Fund zijn uitgeput tot
het minimale niveau (1 miljoen CHF reserve). Aangezien de huidige contributies het budget niet
volledig dekken (ca. 0,53 miljoen USD tekort), stelt het Secretariaat een verhoging van de
contributies voor met 12%. Als bijdrage aan de discussie had het Secretariaat een notitie opgesteld
waarin werd aangegeven welke zaken zouden moeten vervallen als de Partijen een dergelijke
verhoging niet of gedeeltelijk zouden goekeuren. Een onderdeel daarvan, dat een relatief grote
bezuiniging zou opleveren (0,2 miljoen USD), is het niet meer beschikbaar stellen van de
vergaderstukken voor de CoP, commissies en werkgroepen op papier, maar alleen op de website.
Andere onderdelen van het voorstel zijn het overstappen op een begrotingscyclus van 3 jaar in
plaats van de huidige afwisseling van 2- en 3-jaarsperiodes en het omschakelen naar dollars in
plaats van CHF. In samenhang daarmee is tevens voorgesteld de CoP’s om de 3 jaar te houden
(was om de 2 à 3 jaar).
Het budgetvoorstel leverde zowel binnen de EU-lidstaten als bij de andere Partijen veel discussie
op. comité II besloot tot het instellen van een Working Group, waarvan Denemarken en het
Verenigd Koninkrijk namens de EU deel uitmaakten. De werkgroep kreeg opdracht om
verschillende opties uit te werken, namelijk een 0% en 6% verhoging van de contributies. Het
resultaat van de werkgroep omvatte twee 0%-opties en een 6%-optie. Bij stemming bleek de 6%optie een 2/3 meerderheid te halen in comité II. Voor budgetbesluiten is echter een 3/4
meerderheid benodigd. Op voorstel van de voorzitter werd besloten desondanks dit voorstel aan
de plenaire vergadering voor te leggen, waar het unaniem werd aangenomen.

7. Procedure voor herziening van CITES-Criteria
De huidige CITES criteria, op basis waarvan soorten op lijsten staan, dateren van 1994 (CoP 9).
Afgesproken is die op CoP 12 te evalueren en bijvoorbeeld te bezien of deze werkbaar zijn voor
bijvoorbeeld vissoorten, flora etc. Daartoe is op CoP 11 een werkgroep ingesteld, met als
voorzitter de Australiër Jenkins. De werkgroep bestond uit 6 vertegenwoordigers uit het
plantencomité en 6 uit het dierencomité, aangevuld met externe deskundigen (o.a. FAO, ITTO). In
de werkgroep namen voorts de voorzitter van het dierencomité (Hoogmoed; Nederland) en de
Europese vertegenwoordiger in plantencomité (Koning, Nederland) deel. De voorzitter van het
plantencomité (Clemente, Spanje) nam zelf geen deel aan werkgroep.
Er is tussen CoP 11 en CoP 12 veel vooruitgang geboekt door het verzamelen van informatie en
meningen (consultaties) bij landen, NGO's, FAO, ITTO etc. De werkgroep had een rapportage
afgeleverd met mogelijke voorstellen voor aanpassing, die tijdens een gezamenlijke vergadering
van dieren- en plantencomité bediscussieerd was. Op basis hiervan moesten de voorzitters van
het dieren- en plantencomité (aangevuld met de voorzitter van de Criteria Working Group) een
rapport opstellen ter beoordeling door CoP 12. De Spaanse voorzitter van het plantencomité kon
zich niet verenigen met een rapport van de voorzitter van het dierencomité en Criteria Working
Group en heeft eigen rapport afgeleverd. Zij vond m.n. dat de voorstellen van de werkgroep tot
aanpassing van de criteria niet direct in het mandaat was opgenomen. Het geheel is een
gevoelige kwestie omdat aantal landen een wijziging of aanscherping van de huidige criteria (met
name wat betreft voorzorgbeginsel) niet wenselijk achten.
Tijdens de discussie op CoP 12 bleek al snel dat de hele regio Zuid- en Centraal Amerika en het
Caribische Gebied een blok gevormd had tegen ieder besluit over wijziging van de criteria, zelfs
over de delen waarover geen verschil van mening bestond. De voorzitter stelde uiteindelijk een
werkgroep in onder voorzitterschap van IUCN (Dave Brackett) en bestaande uit twee landen per
regio (behalve N. Amerika: slechts één) en één NGO per regio. Verder maakten deel uit van de
werkgroep: IUCN, FAO, voorzitter van de Criteria Werkgroep, voorzitter dierencomité en
voorzitster plantencomité. Deze werkgroep heeft getracht de door de voorzitters van de Criteria
Working Group en het dierencomité voorgelegde tekst op een aantal punten, waar kennelijk de
meeste pijn zat, te wijzigen. Er bestond echter geen constructieve medewerking vanuit de regio
Zuid- en Midden Amerika en het Caraïbische Gebied.
De EU hechtte echter aan een zo goed mogelijk gedragen wijziging van criteria en stelde,
vanwege het verschil van mening, dat blijkbaar tijdens CoP 12 niet tot een besluit kon worden
gekomen, maar dat pas op CoP 13 te doen, na verder intersessioneel werk. Nederland nam in het
algemeen een constructievere houding in en gaf de voorkeur, indien mogelijk, aan afhandeling
van deze zaak op CoP 12, ook rekening houdend met de vele kosten (door CITES en FAO) die reeds
in het proces zijn gestoken.
De werkgroep maakte ondanks alles toch goede vordering en de voorzitter produceerde
uiteindelijk een document met relatief weinig veranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke
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stuk van de voorzitters van het dierencomité en de Criteria Working Group. Dit document werd
aan de vergadering voorgelegd, evenals 2 ontwerpbesluiten (één van de EU, één van Australië).
Na enige discussie waarbij eerst gesuggereerd werd beide documenten samen te voegen werd
uiteindelijk het Australische document met tekstwijzigingen van Canada en de Secretaris Generaal
aangenomen.
Het besluit vormt de basis voor verdere discussie in het dieren- en plantencomité, die het resultaat
van die discussies vóór een nog nader te bepalen datum aan het permanent comité moeten
voorleggen.

8. Voorstellen voor opname van soorten of wijziging van bijlagen
Walvissen
De voorstellen van Japan voor het verplaatsen van walvissen (dwergvinvis en Bryde’s vinvis) van
bijlage I naar II zijn afgestemd. De voorstellen haalden in het voorbereidend comité al geen
enkelvoudige meerderheid. In de plenaire vergadering bracht Japan het voorstel met
amendementen echter opnieuw ter discussie. Het voorstel was teruggebracht tot de
dwergvinvissen in het noord-westelijk deel van de Stille Oceaan. Ook dit voorstel behaalde geen
enkelvoudige meerderheid. Ingediende resoluties van Mexico en Japan over de relatie tussen
CITES en de internationale walvisvaartcommissie (IWC) werden beiden teruggetrokken.
Vooralsnog heeft CITES dus geen walvissen van bijlage I naar bijlage II verplaatst, nu de
Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) nog werkt aan afronding van het herziene
beheerssysteem (RMS). Wel bestaat er vanuit veel landen druk op de IWC om het RMS op
afzienbare tijd af te ronden, om zo de geloofwaardigheid in de effectiviteit van de organisatie te
behouden.
Zwarte Zee dolfijn
Een voorstel van Georgië om de zwarte zee dolfijn van bijlage II naar bijlage I te verplaatsen is in
het voorbereidend comité afgewezen. Naar de mening van diverse landen, waaronder de EU
lidstaten, werd niet voldaan aan de criteria voor plaatsing op bijlage I. In de wandelgangen is
vanuit Nederland en de EU lidstaten het initiatief van Georgië ondersteund om in de plenaire
vergadering een geamendeerd voorstel in te dienen: behoud op bijlage II, maar met een
nulquotum voor handel in levende dieren (wat het uiteindelijke doel van het voorstel was).
Georgië heeft dit voorstel overgenomen, waarna dit in de plenaire vergadering de vereiste 2/3e
meerderheid werd bereikt.
Afrikaanse olifant
Ten aanzien van de Afrikaanse olifant is een besluit genomen dat recht doet aan de wensen van
de Zuidelijk Afrikaanse landen (met grote goedbeheerde olifantpopulaties) en de zorg van diverse
andere landen die van oordeel zijn dat de verkoop van ivoor geen negatieve invloed mag hebben
op olifantpopulaties elders in Afrika en Azië. Het besluit houdt in dat er geen hervatting van de
reguliere ivoorhandel plaatsvindt (dus geen jaarlijkse quota zoals aangevraagd door Botswana,
Namibië, Zuid-Afrika, Zimbabwe en Zambia), maar wel een eenmalige verkoop van bestaande
legale ivoorvoorraden (afkomstig van natuurlijke sterfte en populatiebeheer) uit Botswana,
Namibië en Zuid-Afrika. Dit alles onder zeer strikte voorwaarden. De voorwaarden behelzen onder
andere dat het monitoringssysteem op stroperij van olifanten (MIKE) volledig in werking moet zijn
in de regio, controles hebben plaatsgevonden in herkomst- en invoerlanden (zonder her-export
van ivoor) en dat dit alles volledig geverifieerd en goedgekeurd moet zijn door het CITESsecretariaat en het permanent comité van CITES. Het geheel zal pas op zijn vroegst plaatsvinden
na mei 2004. De voorstellen van Zimbabwe en Zambia tot verkoop van ivoorvoorraden (en quota)
zijn afgewezen, omdat de handhaving in deze landen nog onvoldoende werd geacht.
Voorafgaand aan de CoP 12 had een driedaagse dialoog plaats van Afrikaanse ‘oorsprongslanden’
(landen met Afrikaanse olifanten), waarbij een brede consensus was bereikt tot
beschermingsmaatregelen, instelling van het monitoringssysteem inclusief hervatting van de
reguliere ivoorhandel. Zowel zuidelijk, westelijk en centraal Afrikaanse landen konden dit
ondersteunen, hoewel Kenia op het laatst aangaf zich toch niet bij de consensus te kunnen
aansluiten.
Naar aanleiding van de uitkomsten van de dialoog hebben de EU-lidstaten echter, in het licht van
het EU raadsbesluit op dit punt, sterke bezwaren geuit tegen de mogelijke gevolgen van een
hervatting van de commerciële ivoorhandel zonder dat eerst het MIKE monitorings-systeem
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volledig is geïmplementeerd. Er is vervolgens overleg gepleegd met de vertegenwoordigers van
de diverse Afrikaanse oorsprongslanden, waarbij deze de voorstellen hebben aangepast. Zij
hebben ingestemd met de hiervoor genoemde strikte voorwaarden voor de eenmalige verkoop en
voorts werden de jaarlijkse quota voor commerciële handel ingetrokken. Overigens hebben de
lidstaten van de EU zich bij de stemming over de aangepaste voorstellen van Botswana, Namibië
en Zuid-Afrika onthouden; ten aanzien van de voorstellen van Zimbabwe en Zambia hebben de
lidstaten tegengestemd.
Over het algemeen waren reacties van de diverse landen en NGO’s neutraal tot voorzichtig
positief; men vond dat de resultaten toch goed verdedigbaar waren omdat voorlopig geen
reguliere ivoorhandel plaatsvindt en het feit dat er een groot aantal voorzorgsmaatregelen zijn
ingebouwd voordat de eenmalige verkoop zal plaatsvinden. Overigens wordt onderstreept dat de
internationale handel in bewerkt ivoor verboden blijft, omdat de eenmalige verkoop slechts
bestaande voorraden ruw ivoor betreft. De strikte controles op bijvoorbeeld ivoorsouvenirs in de
EU blijven daarom van kracht.
Mariene soorten: haaien en zeepaardjes
De voorstellen voor haaien (walvishaai en reuzenhaai) zijn na een zware discussie eveneens
aangenomen. Ook hierbij werd een zeer nipte 2/3e meerderheid bereikt. Bij eerste bespreking in
de apart ingestelde comités tijdens het begin van de Conferentie waren beide voorstellen nog met
een klein tekort afgewezen. In de plenaire behandeling op de laatste dag van de Conferentie werd
de discussie echter op verzoek van de indieners (India/Filippijnen en Verenigd Koninkrijk, namens
EU) heropend, waarna ze alsnog werden aangenomen. Ook zeepaardjes (overgeëxploiteerd in
vooral Azië) zijn op bijlage II geplaatst. De invoer van deze soorten wordt al enige tijd in de EU
gemonitord en valt nu dus onder de CITES bijlagen.
Voorts is afgesproken de samenwerking tussen CITES en FAO op visserijgebied verder uit te
breiden. De coherentie en afstemming tussen CITES en FAO wordt hiermee in de toekomst
versterkt. Hierbij richten de FAO en de regionale visserijorganisaties zich vooral op het
visserijbeheer en CITES op regulering van de internationale handel in de soorten (voorzover ze
kwetsbaar of bedreigd zijn). Tot slot is op het vlak van haaien een resolutie aangenomen waarbij
het CITES dierencomité de situatie rond haaien verder volgt. De resolutie roept tevens de FAO en
aangesloten landen op om actiever te werken aan de uitvoering van het Internationale Actieplan
voor de bescherming van haaien (zie ook hfst 5).
Patagonische en Antarctische tandvis
De voorstellen voor bescherming van Patagonische en Antarctische tandvis zijn door Australië
teruggetrokken. Dit nadat de afgelopen week is gebleken dat er op te weinig steun kon worden
gerekend vanuit CCAMLR (Conventie voor de bescherming van Antarctische Mariene
Hulpbronnen) en de daarbij aangesloten landen. Een meerderheid van de CCAMLR landen bleek
eerder tijdens een CCAMLR vergadering voorafgaand aan de CITES Conferentie tegen opname van
de soort op CITES. Ook de EU kon de plaatsing niet ondersteunen, omdat men eerst het
vangstdocumentatie systeem binnen de CCAMLR conventie verder wil ontwikkelen en
implementeren. Wel is met consensus een resolutie aangenomen tot verdere samenwerking
tussen CCAMLR en CITES. In dit kader worden de CITES Partijstaten opgeroepen om de informatie
over de vangst en handel van tandvissen (volgens het vangstdocumentatiesysteem van CCAMLR)
ook aan het CITES secretariaat te melden (zie ook hfst 5).
Zuidoost Aziatische zoetwater- en landschildpadden
De voorstellen voor plaatsing van een groot aantal Zuidoost Aziatische land- en
zoetwaterschildpadden op bijlage II zijn met consensus aangenomen. Veel schildpadden in de
regio zijn ernstig bedreigd door grote ongecontroleerde handel, vooral richting China. De
voorstellen waren voor een deel ook door China ingediend en eerder tijdens een internationaal
symposium in de regio al door Aziatische landen ondersteund.
Papegaaien
Deze drie voorstellen om de papegaaiensoorten de geelnekamazone (Amazona auropalliata), de
geelkopamazone (Amazona oratrix) en de blauwkopara (Ara couloni) over te brengen van bijlage
II naar bijlage I, werden met steun van de herkomstlanden bij consensus aangenomen.
Mahonie
De Centraal-amerikaanse mahonie (Swietenia macrophylla) is op bijlage II geplaatst na het
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behalen van een nipte 2/3e meerderheid. Dit ondanks zwaar verzet van o.a. Brazilië en Bolivia (het
laatste land heeft overigens 5 jaar geleden zelf de soort nog voorgesteld voor plaatsing op bijlage
II, maar bleek nu plots een grote tegenstander). Plaatsing van deze houtsoort op CITES is een ware
doorbraak. Voor Nederland is deze plaatsing ook een belangrijk succes vanwege de actieve inzet
van Nederland en zijn wetenschappelijke adviescommissie in de afgelopen 12 jaar om de handel
in deze en andere houtsoorten voor een duurzaam gebruik onder de regulering van CITES te
krijgen.
In de eerste week van de Conferentie is in EU-verband een actieve lobby opgezet om de soort
(voorgesteld door Guatemala en Nicaragua met steun uit de Midden-Amerikaanse regio) op de
lijst te krijgen. Brazilië heeft op de Conferentie zwaar tegengas gegeven omdat men geen
internationale inmenging wenst in het bosbeheer. Hierbij moet worden opgemerkt dat, naar
verluidt, intern in Brazilië grote meningsverschillen bestaan tussen de betrokken departementen
van Milieu (voor duurzaam bosbeheer) en Buitenlandse Zaken (geen internationale inmenging).
Plaatsing op CITES bijlage II houdt nu in dat handel gereguleerd wordt met uit- en (voor EU)
invoervergunningen. De oorsprongslanden dienen de uitvoervergunningen pas af te geven na
vaststelling dat de oogst ervan op een duurzame wijze geschiedt. Overigens is er tot een
overgangstermijn van een jaar besloten; de invoering is vanaf november 2003 van kracht.
Hybriden van orchideeën
Behalve het opvoeren van soorten op de beschermingslijsten heeft Nederland ook actief
ondersteuning verleend aan het uitzonderen van bepaalde hybriden van orchideeën onder CITES.
Dit betreffende voorstel was door de VS ingediend en door het CITES plantencomité gesteund.
Deze hybriden komen niet in het wild voor en worden alleen kunstmatig gekweekt. Uitzondering
van CITES beperkt de administratieve lasten en uitvoeringskosten in deze handel vooral voor een
handels- en kwekersland als Nederland. Nederland had daarom de VS verzocht dit voorstel door te
zetten en in EU kader hiertoe steun verworven. Het voorstel werd uiteindelijk beperkt tot hybriden
van het geslacht phalaenopsis voor grote (meer dan 100 stuks) herkenbare zendingen gekweekte
planten. Het voorstel werd met net iets meer dan 2/3e meerderheid aangenomen.

9. Stand van zaken en discussies rond aantal overige soorten (geen
bijlage-wijzigingen)
Beren
Door de Conferentie van Partijen is akkoord gegaan met een verlenging van de deadline tot 31 juli
2003 om te rapporteren over de handel in beren en beerproducten. De landen waar het om gaat
worden met name genoemd. Voorts wordt aan het permanent comité opgedragen om de
internationale handel in beren en producten van beren tijdens de 50e vergadering te behandelen
en te bezien of aanvullende handhavings- en wetgevingsmaatregelen nodig zijn op de illegale
handel te stoppen.
Steuren en het labelen van kaviaar
De steur (Acipenseriformes) en de kaviaar hiervan zijn in 1997 op bijlage II van CITES geplaatst om
de handel te kunnen monitoren en de illegale handel te kunnen aanpakken. Het Secretariaat
presenteerde op de CoP een uitgebreid rapport, waarin verslag wordt gedaan van de vorderingen
op dit punt gedurende de laatste jaren en van missies naar de landen rond de Kaspische Zee. Er
worden in het rapport gedetailleerde aanbevelingen gedaan voor de komende periode.
Vanuit de herkomstlanden werd positief op het rapport gereageerd en werd het Secretariaat
bedankt voor zijn inspanningen om de bescherming van steuren en de handel in kaviaar op een
duurzame wijze te laten verlopen en illegale handel tegen te gaan. Waardering was er ook voor
de wijze waarop de sociaal-economische aspecten in de betrokken regio aandacht hadden
gekregen. Toch hadden diverse herkomstlanden moeite met de aanbeveling dat het Secretariaat
de vrijwillig door hen vastgestelde quota zou moeten controleren op de wetenschappelijke
achtergrond daarvan. Daarop stelde het Secretariaat voor dit laatste punt aan de herkomstlanden
zelf over te laten en een kort Besluit op te stellen, waarin de herkomstlanden worden verzocht om
de aanbevelingen in het rapport mee te nemen bij het opstellen van regionale beheersplannen en
actieplannen. Dit voorstel werd aangenomen. De IUCN bood aan middelen te gaan genereren
voor het ondersteunen van het werk in de betrokken regio. Voorts zijn de regels aangescherpt ten
aanzien van de her-labeling van kaviaar bij re-export door landen, waarmee deze aan soortgelijke
regels dienen te voldoen als bij export uit de herkomstlanden.
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Luipaard, sneeuwluipaard en gevlekte luipaard
India kwam met een nieuw voorstel om de bestaande Resolutie met betrekking tot bescherming
van de tijger te verruimen tot de tijger en andere Aziatische grote katachtigen, die op bijlage I van
CITES staan. Diverse herkomstlanden steunden het nieuwe voorstel, maar China was hierover niet
geconsulteerd en was tegen het voorstel. Japan en Maleisië steunden China daarin. Het
Secretariaat vond het voorstel een goede stap in de richting van het stroomlijnen van resoluties en
verbreding van de scope van één soort naar meerdere, verwante soorten. Canada bood aan om
identificatie materiaal beschikbaar te stellen, dat zij al geproduceerd hadden ter ondersteuning
van de herkomstlanden bij het implementeren van de bestaande Resolutie. Bij stemming bleek
het voorstel ruim voldoende steun te hebben en werd het aangenomen met 45 stemmen voor, 7
tegen en 15 onthoudingen.
Tibetaanse antilope
De CoP ging akkoord met het voorstel van het Secretariaat, mede op verzoek van China, om een
missie naar China te organiseren, gericht op onderzoek naar specifieke handhavingsbehoeften en
het verschaffen van technische assistentie bij anti-stroperij acties en het tegengaan van de
smokkel van wol (shatoosh) van deze soort. IFAW (International Fund for Animal Welfare)
kondigde aan dat zij al 2 workshops hadden georganiseerd in China over handhaving en dat een
3e zal volgen begin 2003. Deze zal aansluiten bij de missie vanuit het Secretariaat.
Bomenrapport in plantencomité
Nederland heeft zich de afgelopen jaren, onder aansturing van het plantencomité van CITES,
ingespannen om de handel en bedreiging van een groot aantal boomsoorten in kaart te brengen.
Hiertoe is door UNEP-WCMC in opdracht van Nederland voor een groot aantal boomsoorten de
status, bedreiging en handelsgegevens op een rij gezet en in databases weergegeven. Op grond
hiervan kan worden bepaald in hoeverre soorten voor opname op bepaalde CITES lijsten in
aanmerking komen en is een basis gelegd waarmee landen soortvoorstellen kunnen ontwikkelen.
Tijdens de 12e vergadering van het CITES plantencomité (Leiden, 2002) is door Nederland de
voortgang hierover aan het plantencomité gerapporteerd. Het plantencomité heeft Nederland
verzocht om op basis van de aanwezige informatie te helpen bij het ontwikkelen van
soortvoorstellen voor de volgende conferentie. Deze aanbevelingen van het plantencomité zijn
door de CoP overgenomen en in Besluiten opgenomen. Nederland zal de komende jaren
ondersteuning verlenen aan de uitwerking van geschikte soortvoorstellen.
Mahonie Werkgroep
Het Secretariaat merkte op dat, nu het voorstel om mahonie op te nemen op bijlage II was
aangenomen, het rapport enkele aanbevelingen bevatte die niet meer geldig waren. Dit betrof
met name aanbevelingen die te maken hadden met de tot dan toe bestaande bijlage III status van
de soort. Het Secretariaat stelde daarom voor dat de werkgroep niet meer verder zou hoeven te
gaan. Denemarken bracht namens de EU-lidstaten naar voren dat het rapport nog diverse
waardevolle aanbevelingen bevat en dat het juist goed zou zijn dat de werkgroep voorgezet
wordt met als opdracht “om de kennis te bespreken die nodig is om de bijlage II status te
implementeren in relatie tot de duurzame houtoogst en het opstellen van non-detriment
findings”. Het Secretariaat stelde voor een voorbehoud in de tekst op te nemen met betrekking tot
beschikbaarheid van financiën. Met deze wijzigingen werd het rapport aangenomen.
Bushmeat
Op de vorige Conferentie werd de zorg uitgesproken over de handel in vlees van beschermde
diersoorten (o.a. apen). Dit is niet alleen lokaal een probleem, maar in Afrika vindt ook handel
over de grenzen plaats en zelfs naar buiten het continent. Een werkgroep werd ingesteld om de
problematiek verder in breder kader te onderzoeken.
Tijdens deze CoP werd verslag van de Bushmeat Werkgroep besproken en een voorstel gedaan
om het werk voort te zetten. Denemarken steunde het voorstel namens de EU en stelde een extra
paragraaf voor in relatie tot het werk in het Biodiversiteitsverdrag (CBD). Het gehele voorstel werd
aangenomen met als voorwaarde dat informatie-uitwisseling met landen in de regio die geen lid
zijn van de werkgroep, wordt uitgebreid.
Apen in oorlogsgebieden
Kenia stelde voor om in samenwerking met het Secretariaat een procedure te ontwikkelen om op
ad hoc basis apen te kunnen redden die in oorlogsgebieden bedreigd raken en van menselijk
handelen afhankelijk zijn. Dit om langdurige vergunningprocedures te ontwijken. Denemarken
gaf namens de EU aan niet tegen de intentie van een dergelijk voorstel te zijn, maar wel een
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aantal praktische problemen eerst opgelost wilde zien. Dit vooral ook om misbruik voor illegale
handel tegen te gaan. Op basis van de opmerkingen werd een geamendeerd procedurevoorstel
aangenomen, waarbij het Secretariaat eerst aanwezige opties voor beschrijving van “speciale
omstandigheden” onderzoekt en het permanent comité deze dient te beoordelen en, als deze
aanvaardbaar zijn, aan de landen communiceert.
Karetschildpad
Over deze soort was op de vorige Conferentie veel discussie ontstaan naar aanleiding van een
voorstel van Cuba tot “downlisten” van deze soort. Een soortgelijk voorstel van Cuba voor deze
12e CoP was reeds eerder (in augustus) door Cuba weer ingetrokken.
De afgelopen jaren zijn twee bijeenkomsten gehouden in de regio (Mexico and Grand Cayman)
om aanwezige kennis over de soort en gezamenlijke beheersmaatregelen internationaal te
coördineren. In de regio wordt zeer verschillend over de aanpak gedacht. De Nederlandse
Antillen en Nederland hebben aan deze bijeenkomsten deelgenomen. Het Secretariaat bracht
verslag uit van deze bijeenkomsten. Voorts is een besluit aangenomen waarin de Caribische
landen verder zullen werken aan een strategisch programma en een regionaal beheersplan.
Daarnaast wordt voorgesteld dat, afhankelijk van beschikbare financiën, voor de 13e CoP nog een
regionale bijeenkomst zal worden gehouden.
Zeekomkommers
De VS introduceerden een document over deze soortgroep, waarin een achteruitgang van de
populaties werd aangegeven als gevolg van visserijactiviteiten. In de discussie bleek dat o.a.
Ecuador mogelijk deze groep op bijlage III van CITES wil zetten, in verband met de sterk
toegenomen visserij op deze dieren rond de Galapagos eilanden. Japan, Noorwegen, Cuba, China
en Maleisië spraken zich uit tegen eventuele bemoeienis van CITES in dezen (net als andere
mariene soorten). Uiteindelijk werd een aan het dierencomité gericht besluit aangenomen om
zich verder in deze materie te verdiepen.

10. Uitvoering, implementatie en handhaving
Vrijstellingen en speciale handelsbepalingen
• Persoonlijke goederen en huisraad
Voor persoonlijke goederen en huisraad bestaan binnen CITES, onder strikte voorwaarden, enige
vrijstellingen van de regels. Voor het nader uitwerken van een bestaande Resolutie over dit
technisch gecompliceerde onderwerp, werd een brede werkgroep ingesteld onder leiding van
China, waaraan vanuit de EU door Denemarken en Duitsland werd deelgenomen. Het uiteindelijke
voorstel komt dichter bij hetgeen de EU in haar Verordeningen heeft opgenomen ten aanzien van
persoonlijke goederen en huisraad. Een onderdeel voor vrijstelling voor levende dieren die deel
uitmaken van een verhuisboedel, werd mede op voorstel van Nederland geschrapt.
Voorts werden enkele specifieke vrijstellingen voor persoonlijke goederen en souvenirs
toegevoegd, namelijk drie Queen conch schelpen (Strombus gigas) en vier items van
krokodillenleer (bijv. 2 paar schoenen) per persoon. Dit zal voor bijvoorbeeld Nederlandse
toeristen (en ook voor Douane handhaving) enige verlichting van de regels betekenen met een
afname van het aantal inbeslag genomen voorwerpen op dit vlak.
Door met name Nieuw Zeeland werd opgemerkt dat de lijst nog uitgebreid moet worden met
andere souvenirs, omdat deze zaken in de praktijk van Beheersautoriteiten en Douane veel tijd
kosten die aan belangrijkere onderwerpen zou moeten worden besteed. Besloten werd in een
Besluit aan het Secretariaat voor te leggen om te bekijken welke andere specimens voor een
zelfde vrijstelling in aanmerking komen, voor nadere besluitvorming op een komende CoP.
•

Niet-commerciële uitlening, donatie of uitwisseling van museum en herbarium
specimens
De VS stelde voor om de bestaande Resolutie op enkele punten te wijzigen om Partijen te
stimuleren om hun wetenschappelijke instellingen te registreren om op die manier de uitwisseling
van wetenschappelijke specimens voor taxonomische en andere wetenschappelijke
soortbeschermingsdoeleinden te bevorderen. Voorts werd het Secretariaat gevraagd om aan deze
vrijstellingsmogelijkheid meer bekendheid te geven door het opstellen van een brochure. Nadat
deze voorstellen op papier waren gezet, werden de voorstellen aangenomen.
•

Handel in time-sensitive biologische monsters
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Het gaat hierbij om bijvoorbeeld bloedmonsters van CITES-soorten, die snel aan bederf
onderhevig zijn en waarvoor de vergunningsprocedure vaak te lang duurt en veel administratieve
verplichtingen met zich meebrengt. Dit onderwerp staat al enige tijd in de belangstelling en met
name vanuit Europa wordt gewezen op de noodzaak om deze internationale zendingen van
biologische monsters te vergemakkelijken, aangezien strikte regels hierop weinig toevoegt aan de
bescherming van de soort in het wild.
Het permanent comité heeft aanbevolen te onderzoeken of een versnelde vergunningprocedure
ook in andere gevallen gebruikt zou kunnen worden. Aangegeven werd dat uit overleg met het
secretariaat van het Biodiversiteitsverdrag (CBD) was gebleken dat er geen strijdigheid is met de
CBD-doelen. China had diverse bezwaren, waarbij men er op aandrong dat eerst de nationale
wetgeving in betrokken landen moet van kracht zijn, de landen waartussen de handel plaatsvindt
moeten een bilaterale overeenkomst hebben afgesloten over dit onderwerp en alle betrokken
CITES-Partijen moeten aangesloten zijn bij de CBD. Op grond hiervan stelden zij voor de conceptResolutie te verwerpen.
Mexico vond dat het niet om handel mocht gaan maar alleen om uitwisseling van
onderzoeksgegevens die de instandhouding van de soort ten goede komen. Brazilië stelde dat het
document onvoldoende inging op het onderwerp benefit-sharing (delen van opbrengsten) en dat
dit type zaken beter geregeld kan worden in het kader van de CBD. Het Secretariaat stelde enkele
amendementen voor, maar deze namen de bezwaren niet weg. Denemarken sprak namens de EULidstaten steun uit en wees op de noodzaak om de handel in deze biologische monsters te
vergemakkelijken. Bij stemming werd het voorstel uiteindelijk aangenomen met 33 stemmen voor,
16 tegen en 16 onthoudingen.
Reguliere en specifieke rapportages
• Jaarrapporten
Het Secretariaat gaf een toelichting op het overzichtsrapport en de analyse daarvan en gaf voorts
aan dat het de bedoeling is dat jaarrapporten in plaats van een jaarlijkse administratieve belasting
voor de partijen omgevormd worden in een management tool. Het analytische deel zal worden
uitgebreid met statistische gegevens en grafische overzichten, waardoor het rapport bruikbaarder
wordt voor de Beheersautoriteiten. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat alle Partijen hun
jaarrapporten daadwerkelijk inleveren. Dit blijkt in vele gevallen een probleem te vormen. Het
Secretariaat gaf aan hiertoe een ‘straf en beloningssysteem’ te gaan toepassen. De
vergelijkbaarheid van de inhoud wordt daardoor vergroot en het invullen van de vereiste
gegevens wordt vergemakkelijkt. Desondanks gaven diverse Partijen aan moeilijk aan de vereisten
te kunnen voldoen door gebrek aan middelen. Een aantal malen zijn reeds handelssancties van
CITES-voorwerpen aan landen opgelegd die onvoldoende jaarrapporten hebben ingeleverd.
• Tweejaarlijkse rapporten
Bij deze rapporten ligt de nadruk op implementatie van de CITES-regelgeving en handhaving
daarvan door de Partijen. Ook hierbij gaven diverse landen aan problemen te hebben met de
vervaardiging van deze rapporten. De Europese Unie vormde hierop een goede uitzondering door
een uitgebreide en tijdige indiening van deze rapportages door de EU lidstaten. Als hulpmiddel
voor andere landen zal het Secretariaat richtlijnen gaan opstellen voor de inhoud van deze
rapporten, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van het EU-model.
•

Rapport met betrekking tot de mate waarin Partijen voldoen aan de vereisten van de
Conventie (compliance)
Het Secretariaat had hierover een discussiestuk opgesteld op verzoek van het permanent comité.
Gestreefd wordt naar een systematische aanpak, die geleidelijk overgaat tot het nemen van
strengere maatregelen als landen niet voldoen aan de vereisten van de Conventie. Daarbij moet
gedacht worden aan vereisten als het instellen van Beheers- en Wetenschappelijke Autoriteiten,
het inleveren van de verplichte rapportages (zie beide voorgaande punten), het betalen van de
vastgestelde contributie, het aanpassen van de nationale wetgeving zodat CITES uitgevoerd en
gehandhaafd kan worden, het rechtmatig verlenen van vergunningen en certificaten en het
toepassen van strafmaatregelen bij overtredingen (inbeslagname, boete en strafrechtelijke
vervolging).
Het Secretariaat zal de voorgestelde aanpak uitwerken in de vorm van Guidelines ter bespreking
in de 49ste vergadering van het permanent comité. Diverse landen gaven aan een open
communicatie hierover op prijs te stellen.
Voorts werden twee voorstellen voor capacity building workshops aangenomen, namelijk met
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betrekking tot de regio Oceanië en met betrekking tot Small Island Developing States.
Handhavingszaken
Het Secretariaat had hierover een overzichtsrapport opgesteld, waarin ingegaan wordt op diverse
overtredingen van de CITES-bepalingen en op missies van het Secretariaat om dergelijke zaken te
onderzoeken. Het recent ingevoerde systeem van het uitgeven van Alerts, waarin door het
Secretariaat de aandacht wordt gevestigd op specifieke handhavingsproblemen, ondervond alom
waardering en blijkt succes te hebben. Wel werd aandacht gevraagd voor het risico van het in
omloop brengen van vertrouwelijke informatie. Het rapport stelt voorts voor een
deskundigenbijeenkomst te organiseren op dit terrein. Het rapport werd met algemene stemmen
aangenomen.
Nationale wetgeving en implementatie van de Conventie
In dit rapport geeft het Secretariaat de stand van zaken weer met betrekking tot de nationale
wetgeving in de Partijen bij CITES op basis waarvan de implementatie van de conventie mogelijk
wordt gemaakt. Daarbij worden drie categorieën onderscheiden qua ontwikkeling en deadlines
tav inwerkingtreding van de vereiste regelgeving. Het Secretariaat verleent ondersteuning en
middelen bij de ontwikkeling van regelgeving. Wanneer landen te lang achterblijven met het
invoeren van adequate wetgeving worden sancties overwogen (zie hiervoor). Het rapport werd
positief onthaald en met algemene stemmen aangenomen.

11. Samenstelling comités
Vanuit de Europese regio zijn als vertegenwoordigers in het permanent comité gekozen:
Duitsland, Tsjechië en Noorwegen en als plaatsvervangers Verenigd Koninkrijk, Portugal en
Turkije.
Na een groot aantal jaren in het dieren- resp. plantencomité te hebben deelgenomen hebben de
twee wetenschappelijke deskundigen uit Nederland (resp. Dr. M.S. Hoogmoed en Dr. J. de Koning)
zich niet herkiesbaar gesteld. Dr. M.S. Hoogmoed fungeerde de afgelopen periode ook als
voorzitter van het dierencomité. Beiden zijn bedankt voor hun inzet.

12. Volgende Conferentie
Thailand bood aan de volgende Conferentie te organiseren (waarschijnlijk in de 2e helft van 2004).
De Conferentie verwelkomde en accepteerde het Thaise aanbod.

13. Slot
De delegatie constateert dat de conferentie voor Nederland en de EU succesvol is verlopen. De van
tevoren gestelde doelen zijn over het algemeen gehaald. De betrokkenheid van CITES bij
overgeëxploiteerde houtsoorten en commerciële mariene soorten is flink toegenomen. Dit is een
belangrijke doorbraak na jarenlange (soms decennialange) discussies, waarin vooral belangrijke
visserij-landen en hout-exporterende landen altijd fel gestreden hebben om CITES voor de
commercieel geëxploiteerde soorten buiten de deur te houden. Nu haaien, mahonie etc op de
lijsten zijn gezet, is internationaal erkend dat CITES ook voor deze commercieel geëxploiteerde
soorten een belangrijke (aanvullende) rol kan spelen om de internationale handel te reguleren
(zoals vanaf 1997 ook succesvol is gebleken bij de opname van steuren en kaviaar op CITES). Dit
alles om bij te dragen aan behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit.
Voor de belangrijkste soorten zijn dus goede besluiten genomen. Er moet echter worden
gerealiseerd dat de discussie over vele andere “minder in het oog springende” soorten ook van
groot belang is. Dit om het behoud en duurzaam gebruik van deze soorten vanuit
biodiversiteitsoogpunt te garanderen. Maar daarbij moet ook worden gerealiseerd dat het
plaatsen op de CITES lijsten geen doel op zich is. Juist het omgekeerde is het uiteindelijke doel van
CITES: bereiken dat de soorten weer op een dermate grote schaal voorkomen (aantallen en
leefgebied) of via fok en kweek zodanig beschikbaar zijn dat er geen directe bedreiging meer is
voor de soort in het wild door internationale handel. Op de Conferentie zijn op beide vlakken
(diverse soorten op hogere beschermingslijsten, andere soorten op lagere bescherminglijsten)
successen behaald, waarmee CITES een realistisch en geloofwaardig internationaal instrument is.
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Bijlage 1: Delegatie

Delegatieleider:
• Dhr. Ir. H.J. Eggink, Ministerie LNV, directie Natuurbeheer, (CITES Management Autoriteit
onderdeel beleid);
Plaatsvervangend delegatieleider
• Mw. Drs. A.A. Helmens, Ministerie LNV, LASER (CITES Management Autoriteit onderdeel
vergunning)
Leden:
• Dhr. Drs. C.L. Schürmann, Secretaris Commissie bedreigde uitheemse dier- en
plantensoorten (CITES wetenschappelijke autoriteit)
• Dhr. Dr. M.S. Hoogmoed, Commissie bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten, fauna;
Natuurhistorisch Museum Leiden en voorzitter internationale CITES dierencomité
• Dhr. Dr. J. de Koning, Commissie bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten, flora;
Prefect Hortus Botanicus Leiden en lid internationale CITES plantencomité
• Dhr. M. Derksen, Ambassade te Santiago, Chili.
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Bijlage 2: Samenstelling comités
Per 15 november 2002
Permanent comité
Regio
Afrika

Azië
Centraal- en ZuidAmerika en het
Caribisch gebied
Europa
Noord-Amerika
Oceanië
Dierencomité
Regio
Afrika
Azië
Centraal- en ZuidAmerika en het
Caribisch gebied
Europa
Noord-Amerika
Oceanië
Planten comité
Regio
Afrika
Azië
Centraal- en ZuidAmerika en het
Caribisch gebied
Europa
Noord-Amerika
Oceanië
Nomenclatuur comité
voorzitter
vice-voorzitter

Vertegenwoordiger
Kameroen
Tunesië
Zuid-Afrika
Tanzania
Maleisië
China
Nicaragua
St. Lucia,
Ecuador
Duitsland
Tsjechië
Noorwegen
Verenigde Staten
Australië

Plaatsvervanger
Guinee
Ghana
Zambia
Kenia
Verenigde Arabische Emiraten
Thailand
Costa Rica
St. Vincent and the Grenadines
Chili
Verenigd Koninkrijk
Portugal
Turkije
Canada
Vanuatu

Vertegenwoordiger
Edson Chidziya (Zimbabwe)
Michael Griffin (Namibia)
Mohammad Pourkazemi (Iran)
Schwann Thunhikorn (Thailand)
Sixto Inchaustegui (St. Domingo)
Marco Polo Michelettti Bain
(Honduras)
Thomas Althaus (Zwitserland)
voorzitter
Katalin Rodics (Hongarije)
Rodrigo Medellin Leggorreta
(Mexico)
Rod Hay (Nieuw Zeeland)

Plaatsvervanger
Mohamed A. Mahmoud (Egypte)
Richard K. Bagine (Kenia)
N.Ishii (Japan)
Choo Hoo Giam (Singapore)
Roberto Ramos Tangarona (Cuba)
Magaly M. Ojeda (Venezuela)

Richard John Watling (Fiji)

Vertegenwoordiger
John Donaldson (Zuid Afrika)
Quentin Luke (Kenya)
Dr Irawati (Indonesië)
N. P. Singh (India)
Fátima Mereles (Paraguay)
Enrique Forero (Colombia)

Plaatsvervanger
S.F.I. Khalifa (Egypte)
A. Akpangana (Togo)
Zulmukshar Shaari (Maleisië)
Jia Jiansheng (China)
Dora Ingrib Rivera (Costa Rica)
vacature

Margarita Clemente Munoz
(Spanje; voorz.)
Guiseppe Frenguelli (Italië)
Bertrand von Arx (Canada, vicevoorz)
Greg Leach (Australië)

Jonas Lüthy (Zwitserland)
Hanna Werblan Jaubiec (Polen)

Carlos Ibero (Spanje)
Alexander Sorokin (Rusland)
Kurt Johnson (Verenigde Staten)

Patricia D Dávila Aranda (Mexico)
Osia Gideon (Papua New Guinea)

Marinus S. Hoogmoed (NL)
Noel McGough (VK)
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Bijlage 3: CoP 12 besluiten soortenlijsten
Stemverhouding weergegeven als voor/tegen/onthouding/ongeldig
Nr Voorstel
1

2

3

indiener
o

Wijziging van annotatie 607 waardoor CITES niet van toepassing is op: Zwitserland
•
synthetisch DNA dat geen deel van het origineel bevat;
•
urine en fecaliën;
•
synthetisch geproduceerde geneesmiddelen en andere
farmaceutische producten zoals vaccins die geen deel bevatten
van het origineel genetisch materiaal waarvan zij zijn afgeleid; en
a) fossielen.
Het aanbrengen van een annotatie bij Agapornis spp., Platycercus spp., Zwitserland
Barnardius spp., Cyanorhamphus auriceps, C. novaezelandiae,
Psittacula eupatria, P. krameri en Padda oryzivora (onafscheidelijken,
rosella's, parkieten, geelvoorhoofdkakariki, roodvoorhoofdkakariki, grote
Alexanderparkiet en rijstvogel) dat kleurvarianten geproduceerd door
fok in gevangenschap worden beschouwd als behorend tot een
gedomesticeerde vorm en daarom niet onderworpen zijn aan de
bepalingen van CITES.
Het overbrengen van Tursiops truncatus ponticus, de Zwarte zee
Georgië
tuimelaar (een dolfijn) van Appendix II naar Appendix I.

Com 1

CoP-Plenair

Ingetrokken
voorstel gaat
terug naar
dierencomité

Ingetrokken

Verworpen
21/31
herziene versie
voor enkel App II
soorten

Verworpen

Verworpen
40/31/39

Aangenomen
86/26/10
herziene versie
App II met zero quota
Verworpen
53/66/5
herziene versie voor
NW pacif
stock
Verworpen

4

Het overbrengen van Balaenoptera acutorostrata, de dwergvinvis
(bestand van het Noordelijk halfrond, behalve de Gele Zee, de OostChinese Zee en de Zee van Japan) van Appendix I naar Appendix II
onder bepaalde voorwaarden.

Japan

Verworpen
41/54/5/6

5

Het overbrengen van Balaenoptera edeni, Bryde's vinvis (bestand in de
Noordwestelijke Stille Oceaan) van Appendix I naar Appendix II onder
bepaalde voorwaarden.
Handhaving van de populatie in Botswana van de Afrikaanse olifant,
Loxodonta africana in Appendix II met een wijziging in annotatie 604
betreffende de populatie in Botswana als volgt: uitsluitend met het oog
op het toestaan van:
a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën;
b) commercieel verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een
passende en aanvaardbare bestemming is gegeven (overeenkomstig
de nationale wetgeving van het land van invoer);
c) het verhandelen van geregistreerde voorraden onbewerkt ivoor
(complete slagtanden en stukken) van oorsprong uit Botswana die
eigendom zijn van de overheid van Botswana, voor commerciële
doeleinden, en zulks uitsluitend met door CITES goedgekeurde
handelspartners die geen ivoor zullen wederuitvoeren. Er mag geen
internationale handel in ivoor worden toestaan tot 18 maanden na de
goedkeuring van het voorstel (mei 2004). Daarna mag een eerste
hoeveelheid van max. 20 000 kg ivoor worden verhandeld, gevolgd
door jaarlijkse uitvoerquota van max. 4 000 kg vanaf 2005;
d) handel in huiden;
e) niet-commercieel verkeer van lederwaren en
f) niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk.
Handhaving van de populatie in Namibië van de Afrikaanse olifant,
Loxodonta africana in Appendix II met een wijziging in annotatie 604
betreffende de populatie in Namibië als volgt: uitsluitend met het oog op
het toestaan van:
a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën;
b) niet-commercieel verkeer van levende dieren, voor zover daaraan
een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven
(overeenkomstig de nationale wetgeving van het land van invoer);
c) handel in huiden;
d) niet-commercieel verkeer van lederwaren en ivoorsnijwerk; en
e) het verhandelen van geregistreerde voorraden onbewerkt ivoor
(complete slagtanden en stukken) van oorsprong uit Namibië die
eigendom zijn van de overheid van de Republiek Namibië, en zulks
uitsluitend met handelspartners waarvan door het CITES-Secretariaat is
vastgesteld dat zij over een adequate nationale wetgeving en adequate
interne mechanismen voor controle op de handel beschikken om te
garanderen dat het uit Namibië ingevoerde ivoor niet wordt
wederuitgevoerd en wordt beheerd conform alle eisen van Res. Conf.
10.10 (Rev.) inzake de binnenlandse verwerking en handel. Er mag
geen internationale handel in ivoor worden toestaan tot 18 maanden na
de goedkeuring van het voorstel (mei 2004). Daarna mag een eerste
hoeveelheid van max. 10 000 kg ivoor worden verhandeld, gevolgd
door jaarlijkse uitvoerquota van max. 2 000 kg ivoor vanaf 2005.
Handhaving van de populatie in Zuid Afrika van de Afrikaanse olifant,

Japan

Verworpen
43/63/3/2

6

7

8

Botswana

Aangenomen
59/26/21/2
herziene versie
voor verkoop van
de oude
voorraad, maar
geen jaarquotum,
na goedkeuring
door het
permanent
comité

Aangenomen herziene
versie voor verkoop van
de oude voorraad,
maar geen jaarquotum,
na goedkeuring door
het permanent comité

Namibië

Aangenomen
65/28/22
herziene versie
voor verkoop van
de oude
voorraad, maar
geen jaarquotum,
na goedkeuring
door het
permanent
comité

Aangenomen
herziene versie voor
verkoop van de oude
voorraad, maar geen
jaarquotum, na
goedkeuring door het
permanent comité

Aangenomen

Aangenomen

Zuid Afrika
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Nr Voorstel

9

10

11

Loxodonta africana in Appendix II met een wijziging in annotatie 604
betreffende de populatie in Zuid Afrika als volgt: uitsluitend met het oog
op het toestaan van:
a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën;
b) handel in levende dieren met het oog op herintroductie in krachtens
de wetgeving van de invoerende landen officieel aangewezen
beschermde gebieden;
c) handel in huiden en lederwaren;
d) handel in onbewerkt ivoor van hele slagtanden van iedere grootte, en
stukken ivoor die zowel 20 cm of langer en één kilogram of zwaarder
zijn, afkomstig uit het bestand in het Kruger Nationaal Park dat
eigendom is van de Zuid Afrikaanse overheid. Een eerste hoeveelheid
van 30 000 kg wordt voorgesteld, en vervolgens een jaarlijks quotum
van 2 000 kg dat ieder jaar door gewone mortaliteit en
beheerspraktijken tot stand komt.
Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van
bijlage I te worden beschouwd en de handel daarin dient in
overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
Het overbrengen van de populatie in Zambia van de Afrikaanse olifant,
Loxodonta africana van Appendix I naar Appendix II met het oog op het
toestaan van:
a) handel in onbewerkt ivoor voor een quotum van 17 000 kg hele
slagtanden die eigendom zijn van de Zambia Wildlife Authority (ZAWA),
verkregen uit beheersactiviteiten; en
b) verkoop van levende dieren onder bijzondere omstandigheden.
Handhaving van de populatie in Zimbabwe van de Afrikaanse olifant,
Loxodonta africana in Appendix II met een wijziging in annotatie 604
betreffende de populatie in Zimbabwe als volgt: uitsluitend met het oog
op het toestaan van:
a) het verhandelen van geregistreerde voorraden onbewerkt ivoor (hele
slagtanden en stukken) van oorsprong uit Zimbabwe die eigendom zijn
van de overheid van de Republiek Zimbabwe, en zulks uitsluitend met
handelspartners waarvan door het CITES-Secretariaat is vastgesteld
dat zij over een adequate nationale wetgeving en adequate interne
mechanismen voor controle op de handel beschikken om te garanderen
dat het uit Zimbabwe ingevoerde ivoor niet wordt wederuitgevoerd en
wordt beheerd conform alle eisen van resolutie Conf. 10.10 (Rev.)
inzake de binnenlandse verwerking en handel. Er mag geen
internationale handel in ivoor worden toestaan tot 18 maanden na de
goedkeuring van het voorstel (mei 2004). Daarna mag een eerste
eenmalig quotum van max. 10 000 kg ivoor worden verhandeld,
gevolgd door jaarlijkse uitvoerquota van max. 5 000 kg ivoor;
b) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën;
c) niet-commercieel verkeer van levende dieren, voor zover daaraan
een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven;
d) handel in huiden en lederwaren; en
e) niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk.
Het overbrengen van alle populaties van de Afrikaanse olifant,
Loxodonta africana van Appendix II naar Appendix I.

Com 1

CoP-Plenair

65/24/25
herziene versie
voor verkoop van
de oude
voorraad, maar
geen jaarquotum,
na goedkeuring
door het
permanent
comité

herziene versie voor
verkoop van de oude
voorraad, maar geen
jaarquotum, na
goedkeuring door het
permanent comité

Zambia

Verworpen
57/54/7

Verworpen

Zimbabwe

Verworpen
60/45/10/1

Verworpen

India
Kenia

Ingetrokken

Ingetrokken

Aangenomen
consensus

Aangenomen
consensus

Aangenomen
consensus

Aangenomen
consensus

Aangenomen
consensus

Aangenomen
consensus

Aangenomen
consensus

Aangenomen
consensus

Aangenomen
consensus

Aangenomen
consensus

Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Ingetrokken

Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Ingetrokken

Aangenomen

Aangenomen

indiener
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Het overbrengen van de populatie van Vicugna vicugna, de vicogne, in
de provincie Catamarca van Argentinië van bijlage I naar bijlage II,
uitsluitend om de internationale handel mogelijk te maken in producten
van scheerwol van levende dieren, textiel, afgeleide fabrikaten en
andere handgemaakte artefacten met het etiket "VICUÑA ARGENTINIË".

13

Het overbrengen van de populaties van Vicugna vicugna, de vicogne, in Bolivia
Bolivia van Appendix I naar Appendix II, uitsluitend om de internationale
handel mogelijk te maken in producten van scheerwol van levende
dieren met het etiket "VICUÑA - BOLIVIA"
Het overbrengen van de populatie van Vicugna vicugna, de vicogne van Chili
de Primera Región van Chili door middel van een wijziging van de
annotaties – 106 en + 211.
Chili
Het overbrengen van de populatie van Rhea pennata pennata, de
Darwin nandoe van Chili van Appendix I naar Appendix II.
Costa Rica
Het overbrengen van Amazona auropalliata, de geelnekamazone van
Appendix II naar Appendix I.
Het overbrengen van Amazona oratrix, de geelkopamazone van
Mexico
Appendix II naar Appendix I.
Het overbrengen van Ara couloni, de blauwkopara van Appendix II naar Duitsland
Appendix I.
Zuid Afrika
Het overbrengen van de populatie van Zuid Afrika van Poicephalus
robustus, de Kaapse papegaai van Appendix II naar Appendix I.
China
Opname van Platysternum megacephalum, de grootkopschildpad in

14

15
16
17
18
19
20

Argentinië

17

indiener

Com 1

CoP-Plenair

VS
China
Duitsland
China
Duitsland
China
VS
India
VS
China
Duitsland
China
VS
China
Duitsland
China
VS

consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus

consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus

Opname van Siebenrockiella crassicollis, de diknekschildpad in
Appendix II.
Het overbrengen van de Noord-Amerikaanse populatie van
Eretmochelys imbricata, de karetschildpad van Appendix I naar
Appendix II, uitsluitend om de Cubaanse overheid de mogelijkheid te
geven de voorraad schilden (7 800 kg) uit te voeren die zij tussen 1993
en 2002 legaal heeft verzameld in het kader van haar nationaal
beschermings- en beheersprogramma.
Opname van Chitra spp., Chitra weekschildpadden in Appendix II.

China
VS

Aangenomen
consensus

Aangenomen
consensus

Cuba

Ingetrokken

Ingetrokken

China
VS
Opname van Pelochelys spp., de reuzenweekschildpadden in Appendix China
II.
VS
Opname van Hoplodactylus spp., Nieuwzeelandse gekko's en Naultinus NwZeeland
spp., Nieuwzeelandse daggekko's in Appendix II.

Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Verworpen
30/39/26

Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Verworpen

VS

35

Het afvoeren van Cnemidophorus hyperythrus, de
oranjekeelrenhagedis van Appendix II.
Opname van Rhincodon typus, de walvishaai in Appendix II.

Aangenomen
consensus
Aangenomen
81/37/3

36

Opname van Cetorhinus maximus, de reuzenhaai in Appendix II.

India
Filippijnen
Madagaskar
Engeland

Aangenomen
consensus
Verworpen
62/34/9/1

37

Opname van Hippocampus spp., zeepaardjes in Appendix II.

VS

Aangenomen
82/36/3
Aangenomen

38

Opname van Cheilinus undulatus, de Napoleonvis in Appendix II.

VS

39

Opname van Dissostichus spp., de Patagonische tandvis en de
Antarctische tandvis
in Appendix II.
Opname van Atrophaneura jophon, de Sri Lanka roospage (vlinder) and
Atrophaneura pandiyana in Appendix II.
Opname van Papilio aristophontes, Papilio nireus and Papilio sosia,
pages (vlinders) in Appendix II.
Het plaatsen van alle populaties van Araucaria araucana, de
apenverdrietboom in Appendix I.

Australië

Verworpen
72/38/2/1
Aangenomen
75/24/19
in werking over
18 mnd.
Verworpen
65/42/5/1
Ingetrokken
Aangenomen
58/14/28
Ingetrokken

Aangenomen

Argentinië

Aangenomen
consensus

Aangenomen
consensus

Nr Voorstel
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

40
41
42

Appendix II.
Opname van Annamemys annamensis, de Annamese schildpad in
Appendix II.
Opname van Heosemys depressa, H. grandis,
H. Leytensis en H. spinosa, aardschildpadden in Appendix II.
Opname van Hieremys annandalii, de tempelschildpad in Appendix II.
Opname van Kachuga spp. (behalve K. tecta), de dakschildpadden in
Appendix II.
Opname van Leucocephalon yuwonoi, de Sulawesi aardschildpad in
Appendix II.
Opname van Mauremys mutica, de driekielwaterschildpad in Appendix
II.
Opname van Orlita borneensis, de Borneose rivierschildpad in
Appendix II.
Opname van Pyxidea mouhotii, de Aziatische doornschildpad in
Appendix II.

Duitsland
Duitsland

Verworpen
Ingetrokken

Ingetrokken

43

Het uitzonderen van de CITES bepalingen voor gekweekte cactussen,
Cactaceae in Appendix II door wijziging van annotatie °608 met
betrekking tot kunstmatig vermeerderde specimens van
Gymnocalycium mihanovichii (cultivars) die geen chlorofyl bezitten
(kleurmutanten) en geënt zijn op de volgende stammen: Harrisia
"jusbertii", Hylocereus trigonus of Hylocereus undulatus.

Zwitserland

Aangenomen
consensus

Aangenomen
consensus

44

Het afvoeren van Opuntioideae spp., de vijgcactussen van Appendix II.

Zwitserland

Ingetrokken

Ingetrokken

45

Het afvoeren van Pereskioideae spp., de bladcactussen van Appendix
II.

Zwitserland

Ingetrokken

Ingetrokken

46

Het overbrengen van Sclerocactus nyensis, Nye speldenkussen van
Appendix II naar Appendix I.
Het overbrengen van Sclerocactus spinosior spp. blainei, Blaine's
vishaakcactus van Appendix II naar Appendix I.
Het overbrengen van Dudleya traskiae, de Santa Barbara Island
Liveforever van Appendix I naar Appendix II.
Het overbrengen van Aloe thorncroftii, de aloë van Appendix I naar
Appendix II.
Opname van Swietenia macrophylla, Braziliaans mahonie in Appendix

VS

Aangenomen
consensus

Aangenomen
consensus

VS

Ingetrokken

Ingetrokken

VS

Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen

Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen

47
48
49
50

Zuid Afrika
Nicaragua

18

indiener

Com 1

CoP-Plenair

II.

Guatemala

Het uitzonderen van gekweekte hybride Orchidaceae spp., orchideeën
van de geslachten Cattleya, Cymbidium, Dendrobium (alleen van het
type phalaenopsis en nobile), Oncidium, Phalaenopsis en Vanda,
inclusief intergenerische hybriden, van de CITES bepalingen door het
opnemen van een annotatie van Orchidaceae in Appendix II:
a) de specimens worden verhandeld in zendingen die bestaan uit
individuele containers (d.w.z. pakken, dozen of kratten) met telkens 100
of meer planten;
b) alle planten in een container tot dezelfde kruising behoren, zodat er
geen verschillende hybriden in een container worden gemengd;
c) de planten in een container gemakkelijk kunnen worden herkend als
kunstmatig vermeerderde specimens doordat zij - anders dan planten
uit de natuur - een hoge mate van uniformiteit qua grootte en groeifase
vertonen en gekenmerkt worden door netheid, intacte wortelsystemen
en algemene afwezigheid van schade of verwondingen;
d) de planten geen tekenen van wilde oorsprong vertonen, zoals
schade door insecten of andere dieren, aan de bladeren klevende
schimmels of algen, of door plukken veroorzaakte mechanische schade
aan wortels, bladeren of andere delen; en
e) de zendingen vergezeld gaan van door de bevrachter ondertekende
documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten is
aangegeven alsmede welke van de zes vrijgestelde genera tot de
zending behoren. Planten die niet duidelijk voor vrijstelling in
aanmerking komen moeten vergezeld gaan van de nodige CITESdocumenten.
Het schrappen van de annotatie #3 bij Cistanche deserticola, de
woestijnasperge in Appendix II.
Het afvoeren van Lewisia maguirei, Maguire's bitterwortel van Appendix
II.
Opname van Guaiacum spp., pokhout in Appendix II.

VS

68/30/14/3
in werking na 12
maanden
Aangenomen
48/20/44
herziene versie
alleen voor genus
Phalaenopsis

Aangenomen
consensus
herziene versie alleen
voor genus
Phalaenopsis

Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
voor
S. gottlebei
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus

Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus
voor
S. gottlebei
Aangenomen
consensus
Aangenomen
consensus

Nr Voorstel

51

52
53
54
55
56
57
58

59
60

Het overbrengen van Pyxis planicauda, de Madagaskar
platstaartschildpad van Appendix II naar Appendix I.
Opname van Brookesia perarmata, de gestekelde dwergkameleon in
Appendix I van CITES.
Opname van Brookesia spp., dwergkameleons in Appendix II van
CITES.
Opname van Scaphiophryne gottlebei, Gottlebe's smalbekkikker,
Scaphiophryne pustulosa, de wrattige smalbekkikker, Scaphiophryne
madagascariensis, de Madagaskar smalbekkikker en Scaphiophryne
marmorata, de gemarmerde smalbekkikker in Appendix II.
Het overbrengen van van Aerangis ellisii (synoniemen A. platyphylla en
A. elata), een orchidee van Appendix II naar Appendix I.
De opname van Beccariophoenix madagascariensis, Lemurophoenix
halleuxii, Marojejya darianii, Ravenea rivularis, R. louvelii, Satranala
decussilvae en Voanioala gerardii, endemische palmen van
Madagaskar in Appendix II.

China
VS
Duitsland
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar

Madagaskar
Madagaskar
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