Konf. 13.6
Wdrożenie Artykułu VII, paragraf 2, dotyczącego
okazów„sprzed Konwencji”

ZWAŻYWSZY na postanowienia Artykułu VII, paragraf 2 Konwencji stanowiący, iż
wyłączenia z przepisów Artykułów III, IV i V mają zastosowanie gdy Organowi
Administracyjnemu Państwa eksportu lub reeksportu przedstawiono wystarczające
dowody na to, że okaz został nabyty w okresie gdy postanowienia Konwencji odnoszące
się do tego okazu nie miały wobec niego zastosowania i w takim przypadku organ wydaje
certyfikat dla tego okazu;
MAJĄC NA UWADZE, iż wdrożenie niniejszego przepisu spowodowało serię trudności
technicznych oraz trudności bardziej fundamentalnej natury;
MAJĄC NA UWADZE ponadto, iż Rezolucja Konferencji 5.11 w sprawie definicji „okazów
sprzed Konwencji” uchwalona przez Konferencję Stron na jej piątej sesji (Buenos Aires,
1985), powstała w celu częściowego tylko rozwiązania problemów związanych z
implementacją Artykułu VII, paragraf 2;
UZNAJĄC kluczową rolę Stron importujących we wdrożeniu Artykułu VII, paragraf 2 oraz
prawo Stron zgodnie z Artykułem XIV, paragraf 1 Konwencji, do zastosowania
ostrzejszych krajowych środków w stosunku do importu okazów posiadających certyfikaty
wydane przed okresem obowiązywania Konwencji;
KONFERENCJA STRON KONWENCJI
ZALECA by dla celów Artykułu VII, paragraf 2:
a) Data, od której przepisy Konwencji odnoszą się do okazu była datą, od kiedy dany gatunek
został po raz pierwszy wpisany do Załączników; oraz
b) Data, od kiedy okaz został nabyty została uznana za datę kiedy okaz został:
i) usunięty z naturalnego środowiska; lub

ii) Urodzony w niewoli lub sztucznie rozmnożony w kontrolowanym środowisku; lub
iii) W przypadku gdy taka data nie jest znana lub nie może zostać udowodniona, każda
późniejsza dająca się udowodnić data od kiedy okaz po raz pierwszy znalazł się w
posiadaniu osoby:

ZALECA ponadto aby:
a) Na wszystkich wydawanych certyfikatach dotyczących okazów sprzed Konwencji Strony
umieszczały dokładną datę zakupu danego okazu lub zaświadczenie, że okaz został
nabyty przed datą obowiązywania Konwencji, zgodnie z paragrafem b) powyżej oraz
zalecały właścicielowi takiego certyfikatu sprawdzenie u potencjalnego importera lub w
Organie Administracyjnym kraju zamierzonego przeznaczenia czy drugi z wymienionych
krajów uzna certyfikat i zezwoli na import; oraz

b) Strony uznawały certyfikaty wystawione dla okazów nabytych w okresie sprzed
obowiązywania Konwencji tylko w przypadku, gdy zostały one wydane zgodnie z niniejszą
Rezolucją;
WZYWA Strony do podjęcia koniecznych środków w celu zapobieżenia nadmiernemu
nabywaniu okazów gatunku w okresie pomiędzy datą włączenia tego gatunku przez
Konferencję Stron do Załącznika I a datą wejścia w życie postanowienia o włączeniu;
oraz
UNIEWAŻNIA Rezolucję Konferencji. 5.11 (Buenos Aires, 1985) – Definicję terminu
“okaz sprzed Konwencji”.

