INFORMACIJA APIE CITES IR
REIKALINGUS LEIDIMUS

LEIDIMAI IR SERTIFIKATAI
Įvežant ir (arba) išvežant CITES prieduose išvardintus gyvūnus ir augalus, taip pat jų dalis ir gaminius
iš jų, privalu muitinei pateikti nustatyta tvarka išduotą
vienkartinį CITES importo ir (arba) eksporto leidimą
arba reeksporto sertiﬁkatą. Šiuos dokumentus išduoda
Aplinkos ministerija bei Valstybinė aplinkos apsaugos
inspekcija.
CITES leidimais ir sertiﬁkatais turi būti pasirūpinta
iš anksto, prieš gyvūnų ar augalų, jų dalių ar gaminių iš
jų importą ir (arba) eksportą.
Specializuotų ūkių (fermų), užsiimančių gyvūnų ar
augalų veisimu bei auginimu, išduodamų dokumentų
ne visada pakanka teisėtam gyvūnų ar augalų importui
ir (arba) eksportui pagrįsti.
Gyvūnai ir augalai, jų dalys ar gaminiai iš jų, įvežami į Lietuvą ar išvežami iš jos pažeidžiant CITES nuo-
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statas, sulaikomi ir konﬁskuojami Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Administracinė bauda už neteisėtą gyvūnų ar augalų, jų dalių ar gaminių iš jų įvežimą ir (arba) išvežimą
gali siekti 20 tūkst. Lt.
Leidimų nereikia įvežant / išvežant eršketinius (juoduosius) ikrus (Acipenseriformes spp.) – ne daugiau kaip
250 g vienam asmeniui ir Cactaceae spp. stiebus (iš kaktusų pagaminti muzikos instrumentai, vadinamieji barškučiai) – ne daugiau kaip 3 vienetus vienam asmeniui.
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Nuotraukas pateikė – Birgith Sloth (Danija)
Išleido LĮ „Kriventa“
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Nykstančių laukinės
faunos ir ﬂoros rūšių
tarptautinės prekybos
konvencija

KAS YRA CITES?
1973 m. kovo 3 d. Vašingtone (JAV) buvo pasirašyta Nykstančių laukinės faunos ir ﬂoros rūšių tarptautinės
prekybos konvencija (Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) – CITES
arba Vašingtono Konvencija.
Pagrindinė CITES nuostata – tarptautinė prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais neturi grėsti jų išlikimui. CITES
nuo neteisėtos tarptautinės prekybos saugo daugiau nei
5 tūkstančius gyvūnų ir 28 tūkstančius augalų rūšių. Visos
šios rūšys išvardytos trijuose konvencijos prieduose:
pirmasis priedas – rūšys, kurioms gresia išnykimas.
Prekyba šiai rūšiai priklausančiais laukiniais gyvūnais ir
augalais yra ypač griežtai reguliuojama ir leidžiama tik
išimtiniais atvejais;
antrasis priedas – rūšys, kurioms išnykimas galbūt
dabar negresia, bet gali grėsti, jei prekyba joms priklausančiais egzemplioriais nebus griežtai kontroliuojama;
trečiasis priedas – bet kurios šalies nurodytos rūšys,
kurių naudojimą šalis reguliuoja savo teritorijoje ir kurių

tarptautinės prekybos kontrolei būtinas kitų šalių bendradarbiavimas.
Konvencijos nuostatos taikomos gyviems bei negyviems gyvūnams ir augalams, taip pat jų dalims ar
gaminiams iš jų, pvz.: medžioklės ir žūklės trofėjams,
kiaušiniams, žuvų ikrams, neapdorotiems bei išdirbtiems
kailiams, gyvūnų iškamšoms, zoologinėms kolekcijoms
ar kolekcionavimo objektams, tradicinės medicinos preparatams ir pan.

AR ŽINOTE, KAD…
…CITES Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 2002 m.
kovo 9 d.
…Lietuva buvo 156-oji valstybė, ratiﬁkavusi CITES.
…iš viso CITES yra ratiﬁkavusios daugiau nei 160 šalių ir visose turi būti laikomasi šios konvencijos nuostatų.
…Europos Bendrijos atitinkamų reglamentų, susijusių su tarptautine prekyba nykstančiomis gyvūnų ir augalų rūšimis, nuostatos yra griežtesnės nei CITES.
…kasmet pasaulyje parduodama 25–30 tūkstančių
primatų, 9–10 milijonų orchidėjų (apytiksliai 2 milijonai iš jų
– laukinės), 2–5 milijonai paukščių, 500 tūkstančių papūgų ir
ilgauodegių papūgų, 10 milijonų vienetų reptilijų odų, 15 mi-

lijonų vienetų kailių, 7–8 milijonai kaktusų, daugiau nei 500
milijonų tropinių žuvų (tarp jų – ir saugomų Konvencijos).
…pagal gaunamą pelną nelegali prekyba nykstančiomis gyvūnų ir augalų rūšimis yra trečioje vietoje
po nelegalios prekybos narkotikais ir ginklais.
…pirkdami tam tikrus gaminius ar suvenyrus Jūs
skatinate kai kurių laukinių gyvūnų ir augalų rūšių išnykimą.
…nelegaliai gabenami gyvi laukiniai gyvūnai ir
augalai dažniausiai žūva transportavimo metu.
…neteisėtai įvežti gyvi laukiniai gyvūnai gali būti
apsikrėtę žmogui pavojinga infekcine liga ar parazitais.

NORĖDAMI ĮSIGYTI GYVĄ GYVŪNĄ AR AUGALĄ:
 įsitikinkite, kad jis nėra CITES prieduose nurodytos rūšies, nes priešingu atveju Jums teks pasirūpinti visais
įvežimui/išvežimui ar laikymui reikalingais leidimais;
 pagalvokite apie tai, ar esate pasirengęs juo
rūpintis, ar turite pakankamai žinių apie jį ir ar galite
garantuoti jo laikymui bei priežiūrai tinkamas sąlygas;
 nepirkite gyvūno jei Jums kilo nors menkiausias įtarimas, kad jis paimtas iš laukinės aplinkos (paprastai tokie gyvūnai būna baikštūs arba atvirkščiai – elgiasi

labai agresyviai). Perkant tokį gyvūną Jūs rizikuojate savo
ir savo artimųjų sveikata, nes jis gali būti apsikrėtęs infekcine liga arba pavojingais žmogui parazitais.

ĮVEIKITE PAGUNDĄ ĮSIGYTI:
 didžiųjų laukinių kačių (tigras, leopardas, gepardas, jaguaras ir pan.) kailius ar iš jų pagamintus gaminius;
 tradicinės Rytų medicinos preparatus, kurių
bent viena iš sudėtinių dalių nurodyta tigro kaulai, raganosio ragai, lokio tulžis, muskusas;
 krokodilų, didžiųjų driežų ar gyvačių odas ir gaminius iš jų;
 gaminius iš dramblio kaulo, vėžlio kiauto, jūrinių kriauklių ar koralų;
 eršketinių žuvų ikrų (juodųjų) daugiau negu
leista vienam žmogui;
 laukinius kaktusus, laukines orchidėjas ar kitus
laukinius dekoratyvinius augalus;
 suvenyrus, pagamintus iš drugelių, skorpionų,
jūros arkliukų.

