Konf. 14.4
Współpraca między CITES i ITTO
w zakresie handlu drewnem tropikalnym

UZNAJĄC, że celem CITES jest zapewnienie ochrony niektórych gatunków dzikiej fauny i flory przed
nadmierną eksploatacją poprzez handel międzynarodowy;
TAKŻE UZNAJĄC, że CITES może odegrać pozytywną rolę w promowaniu ochrony gatunków drzew w
ramach handlu, zgodnie z wymaganiami Art. III, IV i V Konwencji;
PONADTO UZNAJĄC, że cele Międzynarodowego Porozumienia w sprawie Drewna Tropikalnego
(ITTA) z 1994 roku obejmują zapewnienie efektywnego forum dla konsultacji, międzynarodowej
współpracy i rozwoju polityki dotyczącej wszystkich istotnych aspektów światowej gospodarki drewnem i
promowanie handlu drewnem tropikalnym ze zrównoważonych źródeł;
ODNOTOWUJĄC ważną rolę, jaką Międzynarodowa Organizacja Drewna Tropikalnego (OTTO)
odegrała i w dalszym ciągu odgrywa w odniesieniu do międzynarodowego handlu gatunkami drewna
tropikalnego;
PRZYJMUJĄC Z ZADOWOLENIEM wzrost współpracy między CITES i ITTO, a zwłaszcza wsparcie,
jakiego ITTO udzieliło spotkaniom Grupy Roboczej ds. mahoniu wielkolistnego (Swietenia macrophylla),
Międzynarodowym Warsztatom Ekspertów nt. Ustaleń Braku Szkodliwego Wpływu na Mahoń
Wielkolistny, Spotkaniu Ekspertów ws. Efektywnego Wpisania Ramin (Gonystylus spp.) do Załącznika II
CITES oraz wsparcie udzielone przez ITTO jej członkom w celu wzmocnienia ich potencjału do wpisania
tropikalnych gatunków drzew do Załączników CITES;
PRZYJMUJĄC Z ZADOWOLENIEM projekt ITTO mający na celu budowanie potencjału w Państwach
występowania do wpisania do CITES gatunków drzew Gonystylus spp., Pericopsis elata i Swietenia
macrophylla jako ważnego instrumentu rozwoju współpracy między CITES i ITTO;
PRZYJMUJĄC RÓWNIEŻ Z ZADOWOLENIEM POMYŚLNE zakończenie negocjacji nt. porozumienia
stanowiącego kontynuację Międzynarodowego Porozumienia ws. Drewna Tropikalnego z 1994 roku:
KONFERENCJA STRON KONWENCJI

WZYWA Strony, które są również stronami ITTA z 1994 roku lub porozumienia stanowiącego jego
kontynuację, a które zamierzają zgłosić propozycje wpisania tropikalnych gatunków drzew, do
konsultowania się z ITTO w ramach procesu konsultacji zalecanego w Rezolucji Konf. 10.3 (zm. CoP14)
w sprawie wdrażania postanowień Konwencji dotyczących gatunków drzew;
ZALECA, aby Strony CITES, które są również stronami ITTA z 1994 roku lub porozumienia
stanowiącego jego kontynuację, zgłaszały do Międzynarodowej Rady ds. Drewna Tropikalnego wszelkie
problemy dotyczące wpływu międzynarodowego handlu tropikalnymi gatunkami drzew;
PRZYJMUJE Z ZADOWOLENIEM działania ITTO promujące przejrzyste rynki, handel drewnem
tropikalnym z zarządzanych w zrównoważony sposób lasów tropikalnych oraz, w tym kontekście,
promowanie egzekwowania prawa leśnego;
ZACHĘCA Strony do wspierania i ułatwiania działań ITTO i CITES mających na celu budowanie
większego potencjału i poprawy wpisywania drzew do Załączników CITES;
WZYWA Strony do wspierania i promowania działań, prowadzonych pod kierunkiem Komitetu ds. Roślin
CITES, mających na celu opracowanie odpowiednich propozycji wpisania do Załączników CITES,
opartych na najlepszych dostępnych danych naukowych, a zmierzających do zapewnienia ochrony
gatunków drzew oraz przyczyniających się do zapewnienia, że handel nie zagrozi ich przeżyciu;
POLECA Sekretariatowi CITES, aby ten ściśle współpracował z Sekretariatem ITTO w sprawach
związanych
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zrównoważonym gospodarowaniem lasami , z których pozyskuje się drewno tropikalne;
ZACHĘCA wszystkie StronyCITES, ITTO i inne właściwe organizacje międzyrządowe do promowania
lepszego egzekwowania prawa leśnego.

