Konf. 13.5 (zm. CoP14)
Ustanowienie kwot eksportowych
na trofea myśliwskie z czarnych nosorożców

ZWAŻYWSZY , że nosorożec czarny (nosorożec zwyczajny) (Diceros bicornis ) został
włączony do Załącznika I w1977;
UZNAJĄC, że nosorożec czarny jest zagrożony na części terenów jego występowania
przez nielegalne polowania, fragmentację siedlisk i ich utratę;
UZNAJAC również, iż na innych częściach terenów występowania gatunek ten jest
odtwarzany i skutecznie zarządzany;
ZWAŻYWSZY, iż zgodnie z Rezolucją Konferencji 9.14 (Rev. CoP13) przyjętą przez
Konferencję Stron na jej dziewiątym spotkaniu (Fort Lauderdale, 1994) poprawioną na
jej jedenastym i trzynastym spotkaniu (Gigiri, 2000; i Bangkok, 2004), Państwa będące
terenem występowania czarnych nosorożców powinny przy użyciu wszelkich dostępnych
ekspertyz i źródeł rozwijać i wdrażać plany ochrony i gospodarowania tymi gatunkami;
UZNAJĄC fakt, iż skuteczne plany i programy ochrony, gospodarowania i monitoringu są
realizowane w wielu Państwach będących terenem występowania nosorożców czarnych,
oraz że niektóre populacje są w trakcie odtwarzania i mogą przetrwać ograniczone liczby
polowań dla pozyskania trofeów;
UZNAJĄC również, iż zyski finansowe z tytułu polowania na ograniczoną ilość okazów
pokryją bezpośrednio koszty ochrony gatunku i dostarczą dodatkowych bodźców dla
zachowania i ochrony siedlisk, o ile takie polowanie odbywa się w ramach krajowych
programów ochrony i gospodarowania;
UZNAJĄC

fakt,

iż niektóre Państwa

będące

terenem występowania

czarnych

nosorożców, które poczyniły znaczne postępy w zakresie ochrony i gospodarowania tym
gatunkiem oraz odtworzenia ich populacji w kraju wymagają dodatkowych bodźców i
środków dla sfinansowania takiej ochrony i gospodarowania;
ZWAŻYWSZY , że kraje eksportu zgodnie z Rezolucją Konferencji 2.11 (Rev.) przyjętą
przez Konferencję Stron na jej drugim spotkaniu (San José, 1979) i poprawioną na

dziewiątym spotkaniu, mogą zezwalać na handel trofeami myśliwskimi oraz przyznawać
zezwolenia na ich eksport zgodnie z Artykułem III, paragraf 2 Konwencji;
ZWAŻYWSZY również na Artykuł III, paragraf 3 (c) Konwencji stanowiący, iż zezwolenia
na import mogą być wydawane tylko wtedy, gdy Organ Administracyjny Państwa importu
jest przekonany, że okaz nie będzie wykorzystywany w celach głównie komercyjnych,
oraz Artykuł III, paragraf 2 (a) stanowiący że zezwolenia na eksport wydawane są tylko
wtedy, jeśli Organ Naukowy Państwa eksportu stwierdził, że eksport nie będzie miał
szkodliwego wpływu na przetrwanie gatunku;
ZWAŻYWSZY ponadto, iż zgodnie z Rezolucją Konferencji 9.21(Rev. CoP13), uchwaloną
przez Konferencję Stron na jej dziewiątym spotkaniu i poprawioną na jej 13 spotkaniu,
Konferencja Stron uzgodniła, iż określenie kwot eksportowych przez Konferencję Stron na
gatunki opisane w Załączniku I spełnia wymogi Artykułu III, paragraf 2 (a) i 3 (a)
Konwencji w tym sensie, że eksport i cel importu nie będzie miał wpływu na przeżycie
gatunku pod warunkiem, że kwoty nie zostaną przekroczone oraz że nie istnieją żadne
dane naukowe lub dotyczące gospodarowania wykazujące, że populacja gatunku w
danym Państwie będącym terenem jego występowania nie przetrwa ustalonej kwoty
polowań;
KONFERENCJA STRON KONWENCJI
ZATWIERDZA ustanowienie rocznej kwoty eksportowej w wysokości pięciu trofeów
myśliwskich dorosłych samców nosorożców czarnych z Republiki Południowej Afryki i
pięciu z Namibii;
ZGADZA SIĘ z definicją trofeum myśliwskiego nosorożców czarnych jako rogów lub
innych trwałych części ciała, oprawionych lub luzem oraz z postanowieniem, iż wszystkie
części, które mają zostać wyeksportowane powinny zostać indywidualnie oznakowane
odnośnie kraju pochodzenia, gatunku, numeru kwoty i roku eksportu; oraz
ZALECA aby:
a) Rozpatrując wnioski o przyznanie pozwolenia na import trofeów myśliwskich nosorożców
czarnych, zgodnie z Artykułem III, Paragraf 3 (a) Konwencji oraz Rezolucją Konferencji 9.21
(Rev. CoP13), paragraf b), Organ Naukowy Państwa importu aprobował wydanie
zezwolenia o ile zostaną mu dostarczone wystarczające dowody na to, że dane trofea
pochodzące z Państwa będącego terenem występowania czarnych nosorożców, któremu

przyznano kwotę eksportową w ramach krajowego planu lub programu ochrony i
gospodarowania oraz że ich sprzedaż będzie się odbywała zgodnie z postanowieniami
aktualnej Rezolucji;

b) Rozpatrując wnioski o przyznanie pozwolenia na wywóz trofeów myśliwskich z nosorożców
czarnych, zgodnie z Artykułem III, Paragraf 3 (c) Konwencji, Organ Administracyjny
Państwa importu otrzymywał wystarczające dowody na to, że takie trofea nie będą
wykorzystywane w celach komercyjnych gdy:

i) Trofea zostały nabyte przez posiadacza w kraju eksportu i są importowane jako rzeczy
osobiste, które nie będą sprzedawane w kraju importu; oraz
ii) Każdy z posiadaczy wywozi nie więcej niż jedno trofeum w każdym roku kalendarzowym
(od 1 stycznia do 31 grudnia); oraz
c) Zmiany w wysokości kwot eksportowych lub ustanowienie dodatkowych kwot na ten
gatunek odbywają się zgodnie z Rezolucją Konferencji 9.21 (Rev. CoP13).

* Zmieniona na 14 spotkaniu Konferencji Stron

