Konf. 14.8
Okresowy przegląd Załączników

KONFERENCJA STRON KONWENCJI
UZGADNIA, co następuje:
a)

Komitety ds. Zwierząt i Roślin powinny podzielić się swoimi doświadczeniami, szczególnie w
czasie wspólnych spotkań, związanych m.in. z przeprowadzaniem okresowych przeglądów
taksonów zawartych w Załącznikach (m.in. w zakresie finansowania, procedur, formy i rezultatów
przeglądów).

b)

Komitety ds. Zwierząt i Roślin ustanowią harmonogram okresowego przeglądu Załączników i
określą listę taksonów, których przeglądu zamierzają dokonać przez następne dwa okresy
międzysesyjne między spotkaniami Konferencji Stron (CoP). Lista powinna zostać przyjęta na ich
pierwszym spotkaniu po spotkaniu Konferencji Stron, które rozpoczyna okres przeglądu.

c)

Zdecydowanie zachęca się Komitety ds. Zwierząt i Roślin do stosowania się do następujących
wytycznych:
i)

w porozumieniu ze Światowym Centrum Monitoringu Ochrony Przyrody UNEP, Komitety
ds. Zwierząt i Roślin wybierają do analizy praktyczną jednostkę lub jednostki
taksonomiczne oraz okazy będące przedmiotem handlu;

ii)

następujących taksonów nie bierze się pod uwagę w ramach przeglądu:
A.

gatunków, dla których złożono propozycje wpisania na poprzednich dwóch
spotkaniach Konferencji Stron (niezależnie od tego, czy propozycje te zostały
przyjęte, czy nie);

B.

gatunków wpisanych na podstawie nowych kryteriów [Rezolucja Konf. 9.24 (zm.
CoP14)] w ciągu ostatnich 10 lat;

C.

gatunków poddanych bieżącym przeglądom, np. przeglądowi znaczącego handlu
[Rezolucja

Konf.

12.8

(zm.

CoP13)],

przeprowadzonym w ciągu ostatnich 10 lat;

lub

okresowym

przeglądom

D.

gatunków poddanych innym przeglądom wyznaczonym przez właściwe decyzje i
rezolucje Konferencji Stron;

iii)

wybraną jednostkę lub jednostki taksonomiczne ocenia się w trybie określonym w
Załączniku do niniejszej rezolucji; oraz

iv)

rezultaty 3 i 4 oceny przeprowadzonej zgodnie z Załącznikiem powinny zawierać
następujące informacje w tabeli zbiorczej, obejmującej:
A.

streszczenie danych dotyczących handlu od czasu początkowego umieszczenia
tego taksonu w Załącznikach;

B.

aktualny stan ochrony, w tym kategorię IUCN dla tego gatunku; oraz

C.

aktualny wpis w Załącznikach CITES, datę pierwszego wpisania, liczbę zapisów
dotyczących obrotu, obrotu handlowego oraz uwagi.

d)

Na podstawie tej tabeli zbiorczej i listy opracowanej jako rezultat 2 oceny, Komitety ds. Zwierząt i
Roślin określają listę taksonów, które mają zostać poddane przeglądowi.

e)

Sekretariat przesyła kopię listy taksonów, które mają zostać poddane przeglądowi, wszystkim
Stronom oraz zwraca się do Państw występowania o przekazanie w ciągu 90 dni uwag
dotyczących

potrzeby

dokonania

przeglądu

taksonów

i

wyrażenie

zainteresowania

przeprowadzeniem przeglądu. Odpowiedzi są przekazywane przez Sekretariat Komitetom ds.
Zwierząt i Roślin.
f)

Uwzględniając te uwagi Komitety ds. Zwierząt i Roślin informują Stały Komitet o dokonaniu
wyboru taksonów, które mają zostać poddane przeglądowi.

g)

Przewodniczący Komitetów ds. Zwierząt i Roślin na bieżąco informuje Stały Komitet o przebiegu
okresowych przeglądów taksonów znajdujących się w Załącznikach. Sekretariat prowadzi
ewidencję gatunków dotychczas poddanych przeglądowi, łącznie z datami przeglądów i linkami
do odpowiednich dokumentów.

h)

Komitety ds. Zwierząt i Roślin przeprowadzają lub organizują przeglądy, zwracając się do Państw
występowania gatunków o informacje, udział i wsparcie. Regionalni przedstawiciele Komitetów

ds. Zwierząt i Roślin oraz Stałego Komitetu występują o pomoc do Państw zasięgu w swoim
regionie, aby wsparły przeglądy taskonów.
i)

Każdy przegląd (w formie propozycji poprawki do Załączników) przedkłada się do oceny jako
dokument roboczy Komitetowi ds. Zwierząt lub Roślin. Sekretariat powiadamia właściwe Państwa
występowania gatunków o tych dokumentach.

j)

W przypadku, gdy przegląd wskazuje – z czym zgadza się odpowiedni komitet techniczny – że
należy przenieść takson z jednego Załącznika do drugiego albo należy usunąć takson z
Załączników, w porozumieniu z Państwami zasięgu, Komitet ds. Zwierząt lub Roślin
przygotowuje (lub zapewnia przygotowanie) propozycje poprawki do Załączników.

k)

W imieniu Stałego Komitetu oraz Komitetu ds. Zwierząt lub Roślin, Sekretariat przekazuje kopie
propozycji Państwom występowania gatunków i zwraca się z prośbą, aby jedno lub więcej z nich
przedłożyło propozycję do rozważenia na następnym spotkaniu Konferencji Stron.

l)

Jeśli żadne Państwo występowania nie chce przedłożyć propozycji, Sekretariat zwraca się do
Rządu –Depozytariusza o jej przedłożenie [zgodnie z Rezolucją Konf. 11.1 (zm. CoP14)] i
zamieszczenie uwag Państw występowania w towarzyszącym jej oświadczeniu.

m)

Propozycje wynikające z okresowego przeglądu Załączników muszą być przedkładane do decyzji
Konferencji Stron.

Załącznik
Protokół oceny taksonów rozważanych w okresowym przeglądzie Załączników

Analiza taksonów

Tak

Czy miał miejsce legalny handel
międzynarodowy ze źródeł innych niż A,
C i D w ciągu ostatnich 10 lat?

Nie lub tylko minimalny
handel ze źródeł A, C i D w
ciągu ostatnich 10 lat

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik I

Załącznik II

Należy zalecić
przegląd źródeł
handlu, aby
upewnić się, czy
Załącznik jest
prawidłowo
stosowany

Brak działań. Należy
porozumieć się z
Komitetem. ds. Zwierząt
lub Roślin i ustalić, czy
jakieś gatunki nie zostały
wpisane ze względu na
podobny wygląd oraz czy
przegląd jest wskazany

Należy zastanowić się
nad przeglądem w celu
ustalenia trafności
wpisania do
Załącznika I

Należy zalecić
przegląd w celu oceny
trafności wpisania do
Załącznika II

Rezultat 1
Lista taksonów

Rezultat 2
Lista taksonów

Rezultat 3
Lista taksonów

Rezultat 4
Lista taksonów

Utworzenie tabeli zbiorczej

