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R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t s 

framställning till Ålands landsting angående rege

ringens till Riksdagen överlämnade proposition 

med förslag till lag angående godkännande av vissa 

bestämmelser i konventionen om internationell 

handel med hotade arter av den vilda floran och 

faunan. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för 

Åland den 28 december 1951 bör landstinget ge sitt bifall 

till lag, genom vilken fördrag med främmande makt bringas i 

kraft inom landskapet Åland, för så vitt i fördraget ingår 

bestämmelser , som innebär upphävande eller ändring av eller 

avvikelse från stadganden i självstyrelselagen. I anseende 

härtill och då ovannämnda avtal för Finlands del även gäller 

växtskydd och fiske samt naturskydd, på vilket Landstinget 

jämlikt 13 § 1 mom. 8 och 18 punkterna självstyrelselagen 

tillkommer lagstiftningsbehörighet i landskapet, erfordras 

Landstingets bifall till ifrågavarande lags ikraftträdande i 

landskapet. 

Med bifogande av regeringens proposition, som jämväl 

innehåller texten till förenämnda avtal, föreslås 

att Ålands landsting måtte ge sitt 

bifall till den i propositionen in

gående lagens ikraftträdande i land

skapet Åland till de delar sagda avtal 

innebär avvikelse från självstyrelse-



lagen, under förutsättning att Riksdagen 

godkännar proposit ionen i oförändrad 

fo r m. 

Helsingf ors den 31 december 1975. 

R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

J ustitieminister 

Regeringens proposition till Riksdagen angående godkän
nande av vissa bestämmelser i konventionen om internationell 
handel med hotade arter av den vilda floran och faunan. 

Finland har den 3 mars 1973 i Washington 
undertecknat en konvention om internationell 
handel med hotade arter av den vilda floran 
och faunan. Konventionens syfte är att skydda 
hotade växt· och djurarter mot överexploatering 
genom att reglera importen och exporten av 
dem. Frågan om internationella åtgärder för att 
skydda hotade växt- och djurarter och dädgenom 
förhindra deras utrotning har varit aktuell se
dan början av 1960-talet. Ärendet var före 
bl.a. i samband med förberedelserna för För
enta Nationernas miljöskyddskonferens år 1972. 
Man utgick härvid från ett konventionsutkast, 
som huvudsakligen uppgjorts inom internatio
nella naturskyddsförbundet ( IUCN) och som 
1syftade till att reglera den internationella han
deln med ifrågavarande hotade växt- och djur
arter. Då det visade sig omöjligt att under 
miljöSlkyddskonferensen färdigstäNa konven
tionstexten, godkände !konferensen en rekom
mendation, enligt viJken så snart som möjligt 
en konferens skulle sammankallas för att be
handla skyddandet av hotade växt- och djur
arter. Denna konferens skulle förbereda och 
godkänna en konvention om handel med vissa 
hotade växt- och djurarter. 

På inbjudan av Förenta Staternas regering 
hölls en kruierens om handel med hotade 
växt- och djurarter, i vilken deltog repre
sentanter från ca 80 stater, däribland Finland. 
Konferensen .nådde enighet om konventions
texten samt därtill hörande bilagor, i vilka 
uppräknas de växt- och djurarter som skall 
skyddas. 

Konventionens syfte är .att reglera den in
llernationella handeln med hotade växt- och 
djurarter. För detta ändamål är de hotade 
arterna uppdelade i tre· grupper allt efter 
graden av det hot de är utsatta för. Till den 
f~rsta gruppen (bilaga I) hör de växt- och 
djurarter, som är mest hotade. Till den andra 
~tuppen (bilaga Il) hör de arter, som inte 
a~u ~ör närvarande är hotade, men som löper 
risk for att bli det, om inte den lnternatio-
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nella handeLn med dem kraftigt .regleras. Till 
den tredje gruppen (bilaga III ), om vilken 
stadgas i artikd 14 i konventionen, kan an
mälas alla de arter, vilkas utnyttjande är reg
lerat i fördragS1Slutande parts interna lagstift
ning. Då konventionen begränsar sig till att 
gälla enbart internationell handel, kommer dess 
betydelse i Finland i detta nu att förbli ganska 
liten. Internt gällande stadganden om 6amma 
sak i Fiiniland ingår i lagen om naturskydd 
(71/23), iakdag (290/62), lagen om 'Växt
skydd ( 202/25) och djurskyddslagen ( 91/71). 
Det må dock !konstateras, ,att konventionen 
,senare kan komma att få stor betydelse med 
tanke ,på bevarandet av· sådana arter som på
träffas i Finland, bland vilka som exempel be
träffande vilda djur björnen och vargen och 
heträffande vilda växter åk~rbäret kan nämnas. 

I artikel 1 ,i korwentionen har de begrepp 
som använts i konventionen definierats. I den
na 1konvention "art" skall: betyda varje art, 
underart eller geografiskt därav avskild popu-
1l'ation; "exemplar" sikaH betyda varje djur eller 
växt, vare sig levande eller död; samt i fråga 
om i bilagorna uppräknade arter, varje med 
lätthet igenkännlig del eller -avdelning därav. 
Definitionen av vetenskaplig myndighet och ad
ministrativ myndighet förutsätter för Finlands 
del angivandet av sådana myndigheter. I Fin
Jand skulle jord- och skogsbruksministeriet 
komma att utgöra allmän myndighet i fråga om 
både floran och faunan, medan övervakningen 
i samband med själva handeln skulle skötas 
av tullverket. I artikeln tas i bruk begreppet 
"inhämtning från havet". Detta innebär, att 
importen av djur som finska fartyg fångat på 
internationel!la vatten iSamt av växter, som in
samlats där, faller inom ramen för konventio
nen, försåvitt ifrågavarande art ingår i för
teckningama i bilaga I och Il till konventio
nen. 

I artikel 2 i konventionen defililieras de arter 
som faller inom ramen för konventionen och 
som skall specificeras i bilagorna I-III till 
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konventionen. Då bilaga III iskall uppgöras 
särskilt för var och en av de fördragsslutande 
staterna med beaktande av det egna landets 
förhållanden, så kommer det för Finlands del 
att gälla att för denna bilaga sammanställa en 
förteckning över här fridlysta arter, som inte 
nämntJS i bilagorna I-Il. I lagen om natur
skydd, jaktlagen ( 290 / 62) och förordningen 
om fridlysning av vissa sällsynta växter ( 182/ 
52) finns uppräknade sådana arter. Dessutom 
finns ett antal förordningar av temporär natur 
om fridlysning av vfosa arter. Ifrågavarande 
förteckning kommer att sammanställas särskilt 
för '&ig av jord- och sikogsbruksministeriet. 

I artiklarna 3- 6 i konventionen har regle
rats förfaringssättet vid internationell handel 
med i bilagor.oo I-III nämnda arter i de fall, 
då isådan handel enligt konventionen godkänns. 
Till denna del förutisätter konventionen ett visst 
förvaltningsmaskineri och vissa interna tilläggs
stadganden. Ifrågavarande förvaltningsmyndig
het (Management authority) för utfärdande av 
tillstånd kommer att utgöras av jord- och 
s"kogsbruksministeriet. EnHgt de interna stad
gandena om hälsovård samt om djuns och väx
ters !karantän är import och transitering av 
däggdjur och fågfuir ävensom av levande växter 
och växtdelar tillåten endast med av jord- och 
sikogsbruksministeriet utfärdat importtillstånd. 
Sålunda skall vid import av i konventionen av
sedda . arter för tullmyndigheterna i allmänhet 
företes både ifrågavarande importtillstånd och 
i artikel 3 i konventionen avsett importtill
stånd och antingen i exportlandet utfärdat ex
porttillstånd eller återexportintyg (i bilaga I 
till konventionen uppräknade arter), eller, i 
fall av inhämtning från havet, av importstatens 
förvaltningsmyndighet på förhand utfärdat in
tyg (i bilaga Il till koiwentionen uppräknade 
arter) och intyg över ursprung eller ock ex
porttillistånd (i bilaga III uppräknade arter). 
Då för import dessutom av sanitära skäl krävs 
importtillstånd, utfärdat av jord- och skogs
bruksministeriet, så kan ministeriet i samband 
med utfärdandet av tillstånd förvissa sig om att 
fråga är om en i 'konventionen avsedd art och 
på lämpligt sätt fästa tullmyndigheternas upp
märksamhet vid saken. Beträffande export av 
djur och växter gäller i Finland inte motsva
rande begränsningar, emedan i konventionen 
avsedd export torde ske i mycket ringa om
fattning. Övervakningen av de erforderliga ex
port- och återexporttillstånden samt intygen 
över ursprung skall sike med hjälp av den av 

jord- och skogsbruksministeriet separat upp
gjorda förteckningen. 

Enligt artikel 6 stycke 6 i konventionen 
makulerar och kvarhåller importstatens förvalt
ningsmyndighet exporttillståndet eller återex
portintyget i samband .med importen. Ifråga
varande uppgift ankommer på tullmyndighe
terna och de makulerade och kvarhållna ti.J!l
stånden och intygen tillställas jord- och skogs
bruksministeriet. I artikel 7 i konventionen 
har stadgats undantag i fråga om det i artilk
larna 3- 6 stadgade förfarandet. Bestämmel
serna i dessa artiklar gäller inte transport ge
nom eller via en fördragsslutande partis terri
torium, då de exemplar eller individer som 
tramporteras, lämnas under tullmyndigheternas 
övervakning. Bestämmelsema i ifrågavarande 
artiklar gäller inte heller exemplar eller indi
vid som är personlig egendom eller familje
egendom, med vissa begräD!sningar i rkonven· 
tionens anda och ej heJ.tler bl. a. sådaina fall, 
då något djur är uppvuxet i fångenskap elJer 
analogt en växt odlatlS, varvid av förvaltnings
myndighet utfärdat intyg ersätter de inty~. och 
tillstånd som förutsätts i artiklarna 3-5. Aven 
lån, donatioruer och utbyte av växter och djur, 
som sker på icke-kommersiell bas har man i 
artikel 7 strävat att underlätta. 

Artikel 8 i konventionen förpliktar parterna 
bl. a. att vidta åtgärder för bestraffning av 
den som gjort sig skyldig till handel med 
eller innehav a.v exemplar eller indiyid av i 
konventionen avsedda arter eller till bådadera 
samt för ombesörjand7 av konfiskering eller 
återsändande till e>..--portlandet av sådana exem
plar eller individer. Då fridlysningsbestämmel
ser (13 och 14 §) i fagen om naturskydd, vilka 
tillhör straffbestämmelsen ( 23 §), samt straff
bestämmelsen ( 64 §) i jaktlagen inte täcker 
ifrågavarande förpliktelse och då denna för
pliktelse inte kan hringas ikraft genom en s. k. 
blankettlag avges:· samtidigt med denna propo
sition på föredragning av jord- och skogsbruks
ministeriet en proposition om förändringen a.v 
13 och 14 § i lagen om naturskydd samt av 
64 § i jaktltagen. Det må konstateras att jakt
lagen och dagen om naturskydd måste i detta 
sammanhang granskas parahlelt. 

Konfiskering av organismart, som utförts en
ligt artikel 8 stycke 1 i konventionen, förut
sätter i Fiol.land en i samma artikel stycke 5 
nämnd särskild vårdcentral. I Finland torde 
endast Högholme.lllS djurpa11k komma i. fråga 
såsom dylitk vårdcentral. Det må konstateras, 

att vetenskap.Hg~ cent7,alkommi~onens. gen
banlkssektion i sitt betankande foreslag1t, att 
·ord- och skogsbruksministeriet skall utreda in
hyscingskapadteten med tanke på ~kyddandet 
av hotade arter. Handläggningen på internatio
nell nivå av i artiklarna 12, 15 och 16 förut
satta angelägenheter torde komma att ankom
ma på det . ~ill Na.~ob~ förliagda sekretari:<tet 
för FN:s mil1öorgamsat1on. 

Förteolonångama i bilagorna I-Il över vilda 
djur och växter som skall skyddas !kan kom
pletteras på i artikel 15 i konven?onen stad
gat sätt. Ifråga~aran~e kom:Pletterm~a: sk~lle 
komma att förplikta aven Finland, sav1da mte 
i artikelns stycke 3 nämnt förbehåll görs sär
skilt för sig beträffande varje ändring. Då 
respektive fördragsslut~de .part i frå~a ~m bi
laaa II framlägger de äi!ldrmgar de for sm del 
funer önskvärda, blir på motsvarande sätt 
konventionen bindande för Finland också i 
fråga om inteMatio!lell . handel .med dess_a ar
ter, såvida inte ett I artikel 16 t konventionen 
förutsatt förbehåll görs. I praktiken förut
sätter konventionen, att de arter som skall in
tas i bilagorna I -III noggrant observeras och 
förbehåll göns i enlighet med dessa observatio
ner, ty ifrågavarande s. k. opting-out klausuler 
förutsätter, att förbehållet görs inom 90 dagar 
efter avgivandet av det i konventionen avsedda 
meddelandet. 

Enligt artikel 18 i konventionen biläggs 
tvister rörande konventionen genom förhand
lingar. Om båda parterna samtycker därcill, 
kan tvisten hänskjutas till skiljedomstol för bi
läggning. Artikel 23 i konventionen förutsät
ter, att de förbehåll, som skall göras vid kon
ventionens ikrattträda:nde, görs på i artikeln 
föreskrivet sätt. 

Såsom ovan konstaterats, förutsätter ratifi
ceringen av konventionen ändring av den in
terna lagstiftningen på av konventionen för
utsatt sätt. Förutom intagandet av ovannämn
da straffbestämmelse i Finlands gällande rätt 
samt kostnaderna för det i konventionen för
utsatta sekretariatet, viillka inverkar på riiks
dagens budgetbefogenhet, är en stor del av 
konventionens bestämmelser, både bland dem 
som sammanhänger med fredningen av och 
dem som ansluter sig till handeln med växter 
och djur stadganden på lagnivå {lag om natur
skydd 13, 14 a och 16 §§, lag om växtsikydd 
4 §, jaktlag 24-28, 30- 32, 46 och 48 §§ 
samt lag om fiske (503/51) 88 och 90 §:§). 
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Då konventionen åtminstone till vissa dellar 
förutsätter ett utvidgande av dessa 1Stadganden 
och avviker från dem, kräver konventionen 
riksdagen<s godkännande samt br.ingande i kraft 
av konvention.ens bestämmelser på i rikisdags
ordn1ngens 69 § 1 mom. förutsatt sätt. 

Konventionen innehåller vidare detaljerade 
bestämmelser om regleringen av handel, vilka 
bestämmelser hör till lagstiftningens område. 
Enligt finsk rätt kan för förverkligande av de 
multilaterala utri.keshandelsavta1, som Finland 
ingått, importen och exporten begränsais genom 
förordning. Konventionsbestämmelserna om 
villkoren i samband med regleringen av han
deln är emellertid avsevärt mera vittgående 
än vad ,som förutsätts i bemyndiganden i l:a
gen om tryggande av landets utrikeshandel och 
ekonomiska tillväxt. Enär konventionen inte 
endast innehåller detaljerade bestämmelser om 
regleringsförfarandet utan också om regle
ringsförutsättningarna, vilket .för sin del kräver 
ny lagstiftning, innefattar konventionen bestäm
melser, vilka enligt riksdagsordningens 69 § 
slkatl behandlas i den ordning som är stadgad 
för stiftande .av grundlag. 

Förteckningarna i Magorna I-III kan god
kännas och ändras på i konventionen förut
satt sätt bl. a. genom majoritetsbeslut. Beslutet 
i fråga blir bindande för Finland, om inte för
behåll görs. Den ifrågavarande sk. opting-out 
klausulen inverkar på förfarandet för konven
tionens ikraftbringande. Beträffande framtida 
ändringar av förteckningarna i 1konventione05 
bilagor över hotade arter bör konstateras, att 
dessa i afilmänhet förutsätter stadganden på lag
nivå. Enligt 14 § lagen om naturskydd kan 
de flesta djur- och växtarter, om deras existens 
blir hotad, fridlysas genom .förordning. I lagen 
om naturskydd kommer i detta sammanhang 
att behöva intagas ett allmänt stadgainde om 
befogenhet att ,genom förordning utfärda stad
ganden om fridlysning av hotade växt- och 
djurarter. 

Då den industriella utvecklingen och jord
brukets nya produktionsmetoder, med därtill 
anslutet rikligt bruk av kemikalier, >Samt be
folkniingstiHrväxten i världen utsätter allt flera 
växt- och djurarter för faran at 'bli utrotad, bör 
sådana internationella åtgärder, med vilka den 
ännu återstående naturen med sin vilda flora 
ooh fauna kan skyddas, anses önskvärda. Fastän 
konventionen om internationell handel med 
hotade arter av den vilda floran och faunan 
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begränsar sig enbart till internationell handel, 
innebär den dock redan .som sådan ett viktigt 
framsteg inom naturskyddet. Då Finland dess
utom i fråga om naturskydd hör till Europas 
värdefullaste områden talar både internationella 
och nationella synpunkter för ratifikation av 
ifrågavarande konvention. 

Med stöd av vad ovan anförts och i enlighet 
med 33 § regeringsformen föreslås, 

att Riksdagen måtte godkänna de 
bestämmelser i konventionen om inter
nationell handel med hotade arter av 
den vilda floran och faunan, vilka 
kräver . Riksdagens samtycke. 

tDå ifrågavarande konvention innefattar be
stämmelser1 vilka hör till lagstiftningens om
råde, förei.äggs samtidigt Riksdagen till an
tagande följande lagförslag: 

Lag 
angående godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om mtematinell handel med 

hotade arter av den vilda floran och faunan. 

I enlighet med Riksdagens besh1t, tillkommet på sätt 67 § och 69 § 1 mom. riksdags
or.dningen föreskriver, stadgas: 

Bestämmelserna i den i Washington den 3 
mars 1973 undertecknade konventionen om 
internationell handel med hotade arter av den 
vilda floran och faunan är, försåvitt de hör 

Helsingfors den 197 . 

till -lagstiftningens område, i kraft såsom om 
dem överenskommits. 

!Närmare stadganden om verkställigheten av 
denna lag utfärdas genom förordning. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 

(Översättning) 

KONVENTION 

om internationell handel med hotade arter av 
den vilda floran och faunan 

De fördragsslutande staterna, 
vilka inser att den vilda faunan och floran 

i sina många vackra och varierade former utgör 
en oersättlig del av jordens natursystem, som 
måste skyddas för nuvarande och framtida 
generationer; 

vilka är medvetna om det allt växande vär· 
det av den vilda faunan och floran i este· 
tiskt, vetenskapligt, kulturellt, fritids- och eko
nomiskt hänseende; 

vilka inser att folken och staterna är och 
bör vara sin egen vilda faunas och floras 
främsta beskyddare; 

vilka därtill inser att internationellt sam· 
arbete är väsentligt för att skydda vissa arter 
av den vilda faunan och floran mot över
exploatering genom internationell handel; 

vilka är övertygade om att lämpliga åtgärder 
som syftar till detta samarbete bör vidtagas 
snarast möjligt; 

har överenskommit om följande: 

Artikel 1 

Definitioner 

I denna konvention skall följande termer 
ha nedan angivna betydelse, såvitt samman
hanget inte annat förutsätter: 

a) "Art" skall betyda varje art, underart 
eller geografiskt därav avskild population; 

b) "Exemplar" skall betyda 
i) varje djur eller växt, vare sig levande 

eller död· 
' ~) då det gäller djur: 

i fråga ?m i bilagorna I och Il uppräknade 
arter, _varie med lätthet igenkännlig del eller 
avle~g därav; och i fråga om i bilaga III 
fPPr~n~de arter, varje med lätthet igenkänn
ig, 1 bilaga III i sitt förhållande till arten 

specificerad del eller avledning därav; och 
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CONVENTION 

sur le commerce international des especes de 
faune et de flore sauvages menacees 

d'extinction 

Les Etats contractants 
reconnaissant que la faune et la flore sauva

ges constituent de par leur beaute et leur 
variete element irrempla~able des systemes 
naturels, qui doit etre protege par les gene
rations presentes et futures; 

concients de la valeur toujours croissante, 
du point de vue esthetique, scientifique, cul
turel, recreatif, et economique, de Ja faune et 
de la flore sauvages; 

reconnaissant que les peuples et les Etats 
sont et devraient etre les meilleurs protecteurs 
de leur faune et de leur flore sauvages; 

reconnaissant en outre que la cooperation 
internationale est essentielle a la protection de 
certaines especes de la faune et de la flore 
sauvages contre une surexploitation par suite 
du commerce i.nternational; 

convaincus que des mesures doivent etre 
prises d'urgence a cet effet; 

sont convenus de ce qui swt: 

Article 1 

Definitions 

Aux fins de la presente Convention et, 
sauf si le contexte exige qu'il en soit autre
ment, les expressions suivantes signifi.ent: 

a) "Espece": toute espece, sous-espece, ou 
une de leurs populations geographiquement 
isolee; 

b) "Specimen": 
i) tout animal ou toute plante, vivants ou 

morts; 
il) dans le cas d'un animal: pour les es· 

peces inscrites aux Annexes I et Il, toute 
partie ou tout produit obtenu a partir de 
!'animal, facilement identifiables, et, pour les 
especes inscrites a l'Annexe III, toute partie 
ou tout produit obtenu a partir de !'animal, 
facilement identifiables, lorsqu'ils sona men
tionnes a ladite Annexe; 
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iii) då det gäller växter: 
i fråga om i bilaga I uppräknade arter, varje 

med lätthet igenkännlig del eller avledning 
därav; och i bilagarna Il och III i sitt för
hållande till atten specificerad del eller avled
ning därav. 

c) "Handel" skall betyda export, återexport, 
import och inhämtning från havet; 

d) "Återexport" skall betyda export av ett 
exemplar som vid en tidigare tidpunkt blivit 
importerad; 

e) "Inhämtning från havet" . skall betyda 
införandet i landet av exemplar av en art vil
ken tagits från marin miljö, som inte hör un
der någon stats jurisdiktion; 

f) "Vetenskaplig myndighet" skall betyda en 
i ·enlighet med artikel 9 utsedd nationell veten
skaplig myndighet; 

g) "Förvaltningsorgan" skall betyda en i 
enlighet med artikel 9 utsedd nationell för
val tningsmyndighet; 

h) "Avtalspart" skall betyda en stat för 
vars vidkommande denna konvention är i kraft. 

Artikel 2 

Grund principer 

1. I bilaga I är uppräknade alla de arter, 
vilka hotas av utrotning och vilkas existens 
äventyras eller kan äventyras av handel. Han
del med exemplar av dessa arter skall under
kastas speciellt hård reglementering för att 
inte vidare äventyra deras överlevnad och skall 
tillåtas endast under speciella förhållanden. 

~ 2. ·1 bilaga Il är uppräknade: 
a) alla de arter som inte nödvändigtvis ännu 

hotas av utrotning, men vilkas existens även
tyras om inte handel med exemplar av sådana 
arter strängt regleras för att förhindra med 
dessa arters fortbestånd oförenlig användning; 
och 

b) andra arter, vilkas handel måste regle
ras för att handel med exemplar av vissa i 
punkt a) i detta stycke omnämnda arter skall 
kunna effektivt kontrolleras. 

3. I bilaga III är uppräknade alla de arter 
som någon avtalspart konstaterar vara under
kastade .reglementering inom dess jurisdiktion 
för att förebygga eller begränsa exploatering, 
och beträffande vilka vederbörande avtalspart 

iii) dans le cas d'une plante: pour les es
peces inscrites a l'Anexe I, toute partie ou 
tout produit obtenu a partir de la plante, faci
lement identifiables, et, pour les especes inscri
tes aux Annexes Il et III, toute partie ou 
tout produit obtenu a partir de la plante, 
facilement identifiables, lorsqu'ils sont mention
nes auxdites Annexes; 

c) "Commerce" l'exportation, la reexpor
tation, l'importation et l'introduction en pro
venance de la mer; 

d) "Reexportation": l'exportation . de tout 
specimen precedemment impoi:te; 

e) "Introduction en provenance de la mer": 
le transport, dans un Etat, de specimens d'es
peces qui ont ete pris dans l'environnement 
marin n etant pas sous la juridiction d'un Etat; 

f) "Autorite scientifique": une autorite 
scientifique nationale designee conformement a 
l' Article 9; 

g) · "Organe de gestion": une autorite ad
ministrative nationale designee conformement 
a l'Atticle 9; 

h) "Partie": un Etat a· l'egard duquel la 
presente Convention est entree en vigueur. 

Article 2 

Principes fondamentaux 

1. L'Annexe I comprend toutes les especes 
menacees d'extinction qui sont ou pourraient 
etre affactees par le commerce. Le commerce 
des specimens de ces especes doit etre suomi-s 
a une reglementation particulierement stricte 
afin de ne pas mettre davantage leur survie en 
danger, et ne doit etre autorise que dans des 
conditions exceptionnelles. 

2. L'Annexe Il comprend: 
a) toutes les especes qui, bien que n'etant 

pas necessairement menacees actuellement d'ex
tinction, pourraient le devenir si le commerce 
des speciment de ces especes n'etait pas sou
mis a une reglementation stricte ayant pour 
hut d'eviter une exploitation incompaiible avec 
leur survie; 

b) certaines especes qui doivent faire l'objet 
d'une reglementation, afin de rendre efficace 
le controle du commei:ce des specimens d'espe
ces inscrites a 1' Annexe Il en application de 
l' alinea a). 

3. L'Annexe III comprend toutes les espe
ces qu'une Partie declare soumises, dans les 
limites de sa competence, a reglementation 
ayant pour hut d'empecher 'ou de restreindre 
leur exploitation, et necessitant la cooperation 

behöver andra avtalspai;ters medverkan för 
kontroll av handel. 

4, Avtalsparterna tillåter inte handel med 
exemplar av arter uppräknade i bilagorna I, 
II och III, förutom i enlighet med bestäm
melserna i denna konvention. 

Artikel 3 

Reglering av handel med exemplar av i 
bilaga I uppräknade arter 

1. All handel med exemplar av i bilaga I 
uppräknade arter skall ske i enlighet med 
bestämmelserna i denna artikel. 

2. Export av varje exemplar ·av i bilaga I 
uppräknade arter skall dessförinnan fordra be
viljande och uppvisning av exporttillstånd. 
Exporttillstånd skall beviljas endast då följande 
villkor uppfyllts: 

a) en vetenskaplig myndighet av exporte
rande land har förklarat att export inte ifara
sätter artens fortbestånd; 

b) förvaltningsmyndighet av exporterande 
land har försäkrat sig om att exemplaret inte 
erhållits på mot landets lagar om skydd av 
floran och faunan stridande sätt; 

c) förvaltningsmyndighet av exporterande 
land har försäkrat sig om att varje levande 
exemplar skall förberedas och transporteras 
på ett sätt som vållar möjligast liten risk för 
skador, hälsoförsämring eller malträtering; och 

d) förvaltningsmyndighet av exporterande 
land har försäkrat sig om att importtillstånd 
beviljats för arten. 

3 ... Import av varje exemplar av i bilaga I 
uppraknade arter kräver dessförinnan beviljan
~e och uppvisning av importtillstånd och an
tJ.ngen exporttillstånd eller återexporterinos
intyg. Importtillstånd beviljas endast då fÖl
jande villkor uppfyllts: 

a) vetenskaplig myndighet av importerande 
st~t ha.r förl~larat att import skall ske för ända
mf al vilka mte ifarasätter ifrågavarande arts 
ortbestånd · · 

b) veten~kaplig myndighet av importerande 
rat har försäkrat sig om mottagaren av ett 
eva~de exemplar är ändamålsenligt utrustad 

att mhysa och omhänderta det; och 

lanc) förva!t~gsmy-?dighet av importerande 
ska d har .. forsak~at ~~g om att ex7mplaret inte 

Il anvandas for framst kommersiella ändamål. 
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des autres Parties pour le controle du com
merce. 

4. Les Parties ne permettent le commerce 
des specimens des especes inscrites aux An
nexes I, Il et III qu'en conformite avec les 
dispositions de la presente Convention. 

Article 3 

Reglementation du commerce des specimens 
d'especes inscrites a l'Annexe I 

1. Tout commerce de specimens d'une espe
ce inscrite a l'Annexe I doit etre conforme aux 
dispositions du present Article. 

2. L'exportation d'un specimen d'une espe
ce incrite a l'Annexe I necessite la delivrance 
et la presentation prealables d'un permis d'ex
portation. Ce permis doit satisfaire aux con
ditions suivantes: 

a) une autorite scientifique de l'Etat d'ex
portation a emis !'avis que cette exportation 
ne nuit pas a la survie de l'espece interessee; 

b) un organe de gestion de l'Etat d'expor
tation a la preuve que le specimen n'a pas ete 
obtenu en contravention aux lois sur la pre
servation de la faune et de la flore en vigueur 
dans cet Etat; 

c) un organe de gestion de l'Etat d'exporta
tion a la preuve que tout specimen vivant mis 
en etat et transporte de fa;on a eviter les 
risques de blessures, de maladie, ou de tl:ait
ment rigoureux; 

d) un organe de gestion de l'Etat d'expor
tation a la preuve qu'un permis d'importation 
a ete accorde pour ledit specimen. 

3. L'importation d'un specimen d'une es
pece inscrite a l'Annexe I necessite la delivran
ce et la presentation prealables d'un permis 
d'importation et, soit d'un permis d'exporta
tion, soit d'un certificat de reexportation. Un 
permis d'importation doit satisfaire aux con
ditions suivantes: 

a) une autorite scientifique de l'Etat d'im
portation a emis l' avis que les objectifs de 
l'importation ne nuisent pas a la survie de 
ladite espece; 

b) une autorite scintifique de l'Etat d'im
portation a la preuve que, dans le cas d'un 
specimen vivant, le destinataire a les installa
tions adequates pour le consenver et le traiter 
avec soin; 

c) un organe de gestion de l'Etat d'importa
tion a la preuve que le spedmen ne sera pas 
utilise a des fins principalement commerciales. 
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4. Återexportering av varje exemplar av en 
i bilaga I uppräknad art kräver dessförinnan 
beviljande och uppvisning av ett återexporte
ringsintyg. Aterexporteringsintyg beviljas en
dast efter det att följande villkor uppfyllts: 

a) förvaltningsmyndighet av återexporteran
de stat har försäkrat sig om att exemplaret 
importerats till vederbörande stat i enlighet 
med bestämmelserna i denna konvention; 

b) förvaltningsmyndighet av återexporteran
de stat har försäkrat sig om att varje levande 
exemplar skall förberedas och transporteras på 
ett sätt som vållar möjligast liten risk för 
skador, hälsoförsämring eller malträtering; och 

c) förvaltningsmyndighet av återexporternde 
stat har försäkrat sig om att importtillstånd 
beviljats för levande exemplar. 

5. Inhämtning från havet av ett exemplar 
av i bilaga I uppräknade arter förutsätter dess
förinnan av förvaltningsmyndighet i den im
porterande staten beviljat intyg. Intyg utfärdas 
endast då följande villkor uppfyllts: 

a) vetenskaplig myndighet i den importeran
de staten har förklarat att inhämtning från 
havet inte kommer att ifarasätta ifrågavarande 
arts fortbestånd; 

b) förvaltningsmyndighet i den importeran
de staten har försäkrat sig om att mottagaren 
är lämpligt utrustad att omhändertaga levande 
exemplar; och 

c) förvaltningsmyndighet i den importeran
de staten har försäkrat sig om att exemplaret 
inte skall användas för fämst kommersiella 
ändamål. 

Artikel 4 
Reglering av handel med exemplar av 

i bilaga Il uppräknade arter 

1. All handel med exemplar av i bilaga Il 
uppräknade arter skall •ske i enlighet med be
stämmelserna i denna artikel. 

2. Export av varje exemplar av i bilaga Il 
uppräknade arter skall fordra beviljande och 
uppvisning av exporttillstånd. Exporttillstånd 
skall beviljas endast då följande villkor upp
fyllts: 

a) vetenskaplig myndighet av exporterande 
land har förklarat att export inte ifarasätter 
artens fortbestånd; 

b) förvaltningsmyndighet av exporterande 
land har försäkrat sig om att exemplaret inte 

4. La reexportation d'un specimen d'une 
espece inscrite a l'Annexe I necessite la deliv
rance et la presentation prealables d'un certi
ficate de reexportation. Ce certificat doit satis
faire aux conditions suivantes: 

a) un organe de gestion de l'Etat de reex
portation a la preuve que le specimen a ete 
importe dans cet Etat conformement aux dispo
sitions de la presente Convention; 

b) un organe de gestion de l'Etat de reex
portation a la preuve que tout specimen vivant 
sera mis en etat et transporte de fa<;on a evi
ter les risques de blessures, de maladie, ou de 
traitement rigoureux; 

c) un organe de gestion de l'Etat de reex
portation a la preuve qu'un permis d'importa
tion a ete accorde pour tout specimen vivant. 

5. L'introduction en provenance de la mer 
d'un specimen d'une espece inscrite a l'Annexe 
I necessite la delivrance prealable d'un certi
ficat par l'organe de gestion de l'Etat dans 
lequel le specimen a ete introduit. Ledit certi
ficat doit satisfaire aux conditions suivantes: 

a) une autorite sc:ientifique de l'Etat dans 
lequel le specimen a ete introd1Jit a emis !'avis 
que l'introduction ne nuit pas a la survie de 
ladite espece; 

b) un organe de gestion de l'Etat dans 
lequel le specimen a ete introduit a la preuve 
que dans le cas d'un specimen vivant, le 
destinataire a les installations adequates pour 
le conserver et le traiter avec soin; 

c) un organe de gestion de l'Etat dans 
lequel le specimen a ete introduit a la preuve 
que le specimen ne sera pas utilise a des fins 
principalement commerciales. 

Article 4 
Reglementation du commerce des specimens 

d'especes inscrites a l'Annexe Il 

1. Tout commerce de specimens d'un espece 
inscrite a l'Annexe Il doit etre conforme aux 
dispositions du present Article. 

2. L'exportation d'un specimen d'une espece 
inscrite a l' Annexe Il necessite la delivrance et 
la presentation prelables d'un permis d'expor
tation. Ce permis doit satisfaire aux conditions 
suivantes: 

a) une autorite scientifique de l'Etat d'ex
portation a emis !'avis que cette exportation ne 
nuit pas a la survie de l'espece interessee; 

b) un organe de gestion de l'Etat d'expor
tation a la prevue que le specimen n'a pas ete 

erhållits på mot landets lagar om skydd av 
floran och faunan stridande sätt; 

c) förvaltningsmyndighet av exporterande 
land har försäkrat sig om att varje levande 
exemplar skall förberedas och transporteras på 
ett sätt som vållar möjligast liten risk för ska
dor, hälsoförsämring eller malträtering. 

3. Vetenskaplig myndighet hos alla avtals
slutande parter skall övervaka både beviljandet 
av exporttillstånd för exemplar av i bilaga II 
uppräknade arter och själva exporten av dessa 
i ifrågavarande stat. Då en vetenskaplig myndig
het anser att export av exemplar av någon av 
dessa arter bör begränsas för att upprätthålla 
arten i sin helhet på den nivå som motsvarar 
dess roll i ekosystemen där den förekommer 
och betydligt ovanför den nivå som skulle nöd
vändiggöra ifrågavarande arts medtagning i 
bilaga I, skall den vetenskapliga myndigheten 
föreslå behörig förvaltningsmyndigbet lämpliga 
åtgärder för att begränsa beviljandet av export
tillstånd för exemplar av ifrågavarande art. 

4. Import av varje exemplar av i bilaga Il 
uppräknade arter fordrar dessförinnan bevil
jande och uppvisning av exporttillstånd eller 
återexporteringsintyg. 
. 5. Aterexportering av varje exemplar av i 

bilaga Il uppräknade arter kräver dessförinnan 
beviljande och uppvisning av återexporttill
stånd. Aterexporttillstånd beviljas endast då 
följande villkor uppfyllts: 

a) förvaltningsmyndighet av återexporteran
stat har f~rs~kr!t sig om att exemplaret im
port~rats till 1fr~gavarande stat i enlighet med 
bestammelserna l denna konvention; och 

b) förvaltningsmyndighet av återexporteran
de stat har försäkrat sig om att varje levande 
exem~lar skall. förberedas och transporteras på 
ett satt som mnebär minsta möjliga risk för 
skador, hälsoförsämring eller malträtering. 

1 6. ~n~ämtning från havet av varje exemp
f~r .av l bilag~ !I uppräknade arter kräver · dess
f !1nn~n bev.il1ande och uppvisning av intyg 
ran forvaltrungsmyndighet i staten till vilken 
dxemp~are.:. skall inhämtas. Intyg beviljas en
ast da fol1ande villkor uppfyllts: 
a) ve~~nskaplig myndighet av importerande 

stat~n forklarar att inhämtning inte kommer 
att ifarasätta artens fortbestånd; och 
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obten1:1 en contravention aux lois sur la pre
servatton de la faune et de la flore en vigueur 
dans cet Etat; 

~) un organe de gestion de l'Etat d'expor
tatton a la peruve que tout specimen vivant 
sera mis en etat et transporte de fa~on a eviter 
les risques de blessures, de maladie ou de . . ' traltement rigoureux. 

3. Pour chaque Parties, une autorite scien
fique surveillera de fa~on continue la delivrance 
par ladite Partie des permis d'exportation pour 
les specimens d'especes inscrites a l'Annexe Il 
ainsi que les exportations reelles de ces speci~ 
mens. Lorsqu'une autorite scientifique constate 
que l'exportation de specimens d'une de ces 
especes devrait etre limitee pour la conserver 
dans toute son aire de distribution a un niveau 
qui soit a la fois conforme a son 'röle dans les 
ecosystemes ou elle est presente, et oettement 
supeneur a celui qui entrainerait l'inscription 
de cette espece a l'Annexe I, eller informe 
l'organe de gestion competent des mesures 
appropriees qui doivent etre prises pour limiter 
la delivrance de permis d'exportation pour le 
commerce des specimens de ladite espece. 

~· L'.imi:or~ation d'un specimen d'une espe
c~ mscnte a I Annexe II necessite la presenta-. 
tt~n ~reaJable_ ~oit d'un, permis d'exportation, 
so1t d un ceraftcat de reexportation . 

·5. La reexportation d'un specimen d'une 
espece inscrite a l'Anexe Il necessite la de
livrance et la presentation rpeables d'un certi
ficat de reexportation. Ce certificat doit satis
faire aux conditions suivantes: 

a) un organe de gestion de l'Etat de reex
portation a la preuve que le specimen a ete 
importe dans cet Etat conformement aux dis
positions de la presente Convention; 

b) un organe de gestion de l'Etat de reex
portation· a la preuve que tout specimen vivant 
sera mis en etat et transporte de fa~on a eviter 
les risques de blessures de maladie ou de . ' trrutement rigoureux. 

6. L'introduction en provenance de la mer 
d'un specimen d'une espece inscrite a l'Annexe 
II necessite la delivrance prealable d'un certi
ficat par l'organ de gestion de l'Etat dans 
lequel le specimen a ete introduit. Ledit certifi
cat doit satisfaire aux conditions suivantes: 

a) une autorite scientifique de l'Etat dans 
lequel le specimen a ete introduit a emis !'avis 
que l'introduction ne nuit pas a la survie de 
ladite espece; 
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b) förvaltningsmyndighet ·i importerande 
stat har försäkrat sig om att varje levande 
exemplar skall behandlas på ett sätt som inne
bär minsta möjliga risk för skador, hälsoför
sämring eller malträtering. 

7. I stycke 6 i denna artikel nämnda in
tyg beviljas på förvaltningsmyndighets rekom
mendation efter konsultering med andra na
tionella vetenskapliga myndigheter eller, då 
det anses lämpligt, med internationella ve
tenskapliga myndigheter, för perioder som inte 
överstiger ett år för tota.la antalet exemplar 
som skall inhämtas under omnämnda tid. 

Artikel 5 

Reglering av handel med exemplar av i Bilaga 
III uppräknade arter 

1. All handel med exemplar av i bilaga III 
uppräknade arter skall ske i enlighet med be
stämmelserna i denna artikel. 

2. Export av varje exemplar av i bilaga III 
uppräknade arter från en stat som medtagit 
nämnda art i bilaga III kräver dessförinnan 
beviljande och uppvisning av exporttillstånd. 
Exporttillstånd beviljas endast då följande vill
kor uppfyllts: 

a) förvaltningsmyndighet av exporterande 
stat har försäkrat sig om att exemplaret inte 
erhållits på mot landets lagar om skydd av 
floran och faunan stridande sätt; och 

b) förvaltningsmyndighet av exporterande 
stat har försäkrat sig om att varje levande 
exemplar skall förberedas och transporteras ·på 
ett sätt som innebär minsta möjliga risk för 
skador, hälsoförsämring eller malträtering. 

3. Import av varje exemplar av i bilaga III 
uppräknade arter fordrar dessförinnan, med 
undantag av omständigheter på vilka bestäm
melserna i paragraf 4 i denna artikel kan till
lämpas, beviljande och uppvisning av ursprungs
intyg och, då exemplaret importeras från en 
stat vilken har medtagit ifrågavarande art i 
bilaga III, exporttillstånd. 

4. Beträffande återexportering skall ett av 
återexporterande statens förvaltningsmyndighet 
utfärdat intyg som bevis på att exemplaret 
förädlats i vederbörande stat eller återexporte
ras, accepteras av importerande stat som bevis 
på att bestämmelserna i denna konvention 
efterföljts angående ifrågavarande exemplar. 

b) un organe de gestion de l'Etat dans 
lequel le specimen a ete introduit a la preuve 
que tout specimen vivant sera traite de fa~on 
a eviter les risques de blessures, de maladie 
ou de traitement rigoureux. . 

7. Les certificats vises· au paragraphe 6 ci
dessus peuvent etre delivres, sur avis de l'au
torite scientifique pris apres consultation des 
autres autorites scientifiques _nationales, et, le 
cas echeant, des autorites scientifiques inter
nationales, pour le nombre total de specimens 
dont l'introduction est autorisee pendant des 
periodes n'excedant pas un an. 

Article 5 

Reglementation du commerce de spectmens 
d'especes inscrites a l'Annexe !Il 

1. Tout commerce de specimens d'une espe
ce inscrite a l'Annexe III doit etre conforme 
aux dispositions du present Article. 

2. L'exportation d'un specimen d'une espece 
inscrite a l'Annexe III par tout Etat qui a 
inscrit ladite espece a l'Annexe III necessite la 
delivrance et la presentation prealables d'un 
permis d'exportation qui doit satisfaire aux 
conditions suivantes: 

a) un organe de gestion de l'I;:tat d'exporta
tion a la preuve que le specimen en question 
n'a pas ete obtenu en cotravention aux lois sur 
la preservation de la faune et de la flore en 
vigueur dans cet Etat; 

b) un organe de gestion de l'Etat d'expor
tation a la preuve que tout· specimen vivant 
sera mis en etat et transporte de fa~on a eviter 
les risques de blessures, de maladie ou de trai
tement rigoureux. 

3. Sauf dans les cas prevus au paragraphe 4 
clu present Article, l'importation de tout speci
men d'une espece inscrite a l'Annexe III neces
site la presentation ptealable d'un certificat 
d'origine et, dans le cas d'une importation en 
provenance d'un Etat qui a inscrit ladite espece 
a l'Annexe III, d'un permis d'exportatio11. 

4. Lorsqu'il s'agit d'une reexportation, un 
certificat delivre par l'organe de gestion de 
l'Etat de reexportation precisant que le speci
men a ete transforme dans cet Etat, ' ou qu'il 
va etre reexporte en l'etat, fera preuve pour 
l'Etat d'importation que les dispositions de la 
presente Convention ont ete respectees pour 
les specimens en question. 

Artikel 6 
Tillstånd och intyg 

1. Tillstånd och intyg utfärdade i enlighet 
med bestämmelserna i artiklarna 3, 4 och 5 
skall stå i överensstämmelse med denna artikel. 

2. Exporttillstånd skall innehålla i model
len i bilaga IV specificerade uppgifter och kan 
användas för export endast sex månader efter 
daaen då det utfärdats. 

" 
3. Varje tillstånd och intyg skall innefatta 

rubriken av denna konvention, namn och iden
tifieringsstämpel tillhörande förvaltningsmyn
digheten som beviljat dem, samt ett av förvalt
ningsmyndigheten utfärdat kontrollnummer. 

4. Varje kopia av tillstånd eller intyg måste 
vara klart betecknad som endast kopia och får 
aldrig användas i stället för originalet utom i 
den mån som på den bemyndigas. 

5. Särskilt tillstånd eller intyg fordras för 
varje försändelse av exemplar. 

6. Förvaltningsmyndighet av importerande 
stat skall annulera och kvarhålla exporttillstånd 
eller återexporteringscertifikat och varje mot
svarande importtillstånd som uppvisas vid in
försel av ifrågavarande exemplar. 

7. I mån av lä.mplighet och möjlighet kan 
vederbörande förvaltningsmyndighet fästa ett 
märke på varje exemplar för att underlätta 
dess identifiering. I detta syfte avses med 
"märke" varje oföränderlig stämpel, blysigill 
eller annat lämpligt sätt att identifiera exemp
laret. Märket skall vara utarbetat på ett sätt 
som gör förfalskning möjligast svår. 

Artikel 7 
Befrielser och andra speciella bestämmelser 

angående handel 

.. 1. . Bestämmelserna i artiklarna 3, 4 och 5 
a~er mte tillämpning på transito eller genom
gangsleveranser av exemplar genom eller inom 
~vtalspart tillhörande område om exemplaren 
ar under tullkontroll. 
d 2. Då

0 
förvaltningsmyndighet av exporteran-

e eller aterexporterande· stat har försäkrat sia 
om at_t ett exemplar erhållits före bestämmel
serna l denna konvention tillämpades på ifråaa
trande exemplar, skall bestämmelserna i artfr
arna 3, 4 och 5 inte tilJJ.ämpas på ifrågavarande 

Article 6 
Permis et Certi/icats 
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1. Les permis et certificats delivres en vertu 
des dispositions des Articles 3, 4, et 5 doivent 
etre conformes aux dispositions du present 
Article. 

2. Un permis d'exportation doit contenir 
des rensignements precises dans le modele 
reproduit a l'Annexe IV; il ne sera valable 
pour l'exportation que pour une periode de 
six mois a compter de la date de delivrance. 

3. Tout permis ou certificat se refere au 
titre de la presente Convention; il contient le 
nom et le cachet de l'organe de gestion qui l'a 
delivre et un numero de contröle attribue par 
l'organe de gestion. 

4. Toute copie d'un permis ou d'un certi
ficat delivre par un organe de gestion doit 
etre clairement marque comme tel et ne peut 
etre utilise a la place de !'original d'un permis 
ou d'un certificat, a moins qu'il ne soit stipule 
autrement sur la copie. 

5. Un permis ou un certificat distinct est 
requis pour chaque expedition de specimens. 

6. Le cas echeant, un organe de gestion de 
l'Etat d'importation de tout specimen con
serve et annule le permis d'exportation ou le 
certificat de reexportation et tout permis 
d'importation correspondant presente lors de 
l'importation dudit specimen. 

7. Lorsque cela est realisable, un organe de 
gestion peut apposer une marque sur un speci
men pour en permettre l'identification. A ces 
fins, le terme "marque" designe toute empre
inte indelebile, plomb ou autre moyen ap
proprie permettant d'identifier un specimen et 
con~u de ma11.iere a rendre tout,e contrefa~on 
aussi difficile que possible. 

Article 7 

perogations et autres dispositions particulieres 
concernant le commerce 

1. Les dispositions des Articles 3, 4 et 5 ne 
s'appliquent pas au transit ou au transborde
ment de specimes sur le territoire d'une Partie, 
lorsque ces specimes restent sous le contröle 
de la douane. 

2. Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat 
d'exportation ou de reexportation a la preuve 
que le specimen a ete acquis avant que les 
dispositions de la presente Convention ne 
s'appliquent audit specimen, les dispositions 
des Articles 3, 4 et 5 ne sont pas applicables 
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exemplar om förvaltningsmyndigheten som be
vis därav utfärdar ett intyg. 

a ce specimen, a la condition que ledit organe 
de gestion delivre un certificat a cet_ effet. 

3. Les dispositions des Articles 3, 4 et 5 ne 
s'appliquent pas aux specimens qui sent. des 
objets personnels ou a usage ~omesuque. 
Toutefois, ces derogations ne s'appliquent pas: 

3. Bestämmelserna i artiklarna 3, 4 och 5 
tillämpas inte på exemplar som utgör _person~ig 
eller hushållsegendom. Denna befrielse ull-
lämpas om: . . .. 

a) angående exemplar av 1 bilaga I upprak-
nade arter, dessa anskaffats av ägaren utanför 
staten där han är fast bosatt, och införes i 
den staten; eller 

b) angående exemplar av i bilaga Il upp
räknade arter, 

i) de anskaffats av ägaren utanför staten där 
han är fast bosatt och i staten där avlägsning 
från naturen skett; 

ii) de införs i staten där ägaren är fast 
bosatt; och · 

iii) staten där avlägsning från naturen skett 
fordrar beviljande av exporttillstånd för varje 
utförsel av ifrågavarande exemplar; förutom 
om någon förvaltningsmyndighet försäkrat sig 
om att exemplaren erhölls före bestämmelserna 
i denna konvention tillämpas på ifrågavarande 
exemplar. . 

4. I fångenskap uppfödda exemplar av 1 

bilaga I uppräknade djurarter eller exemplar 
av artificiellt för kommersiella ändamål fort
plantade växter skall anses vara exemplar av 
i bilaga Il uppräknade arter. 

5. Om förvaltningsmyndighet av exporte
rande stat har försäkrat sig om att ett visst 
exemplar av en djurart har uppfötts i fången
skap eller att en växtart har artificieµt fo~t
plantats eller utgör en del eller avledning dar
av kan ett av förvaltningsmyndigheten ut
fä;dat intyg om detta ersätta alla enligt artik
larna 3, 4 och 5 erforderliga tillstånd och 
fikadntyg. 

6. Bestämmelserna i artiklarna 3, 4 och 5 
tillämpas ej på icke-kommersiellt lån, donation 
eller utbyte mellan vetenskapsmän eller hos 
statens förvaltningsroyndighet registrerade ve
tenskapliaa inrättningar, av herbarie-exemplar, 
andra k~nserverade, torkade eller infattade 
museiexemplar och levande växtmaterial försett 
med av förvaltningsmyndighet utfärdad eller 
godkänd etikett. 

a) s'il s'agit de specimens d'une espece 
inscrite a l'Annexe I, lorsqu'ils ont ete acquis 
par leur proprietaire en dehors . de so? Etat 
de residence permanente et sont importes dans 
cet Etat; 

b) s'il s'agit de specimens d'une espece 
inscrite a l'Annexe Il, 

i) lorsqu'ils ont ete acquis par leur p~oprie-
taire, lors d'un sejour hors de son Etat de 
residence habitueelle, dans un Etat dans le 
milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou 
la recolte; 

il) lorsqu'ils sont importes dans l'Etat de 
residence habituelle du proprietaire; 

iii) et lorsque l'Etat dans lequel a eu lieu 
la capture ou la recolte exige la delivrance 
prealable d'un permis d'ex~rtati~n; 
a moins qu'un organe de gesnon rut la preuve 
que ces speciroens ont ete acquis avant ~ue les 
dispositions de la presente Convenuon ne 
s'appliquent aux specimens en question .. 

4. Les specimens d'une espece anunale 
inscrite a l'Annexe I eleves en captivite a des 
fins commerciales, ou d'une espece de plante 
inscrite a l'Annete I reproduite artificiellement 
a des fins commerciales, seront consideres 
comme des specimens d'especes inscrites a 
l' Annexe Il. 

5. Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat 
d'exportation a la preuve qu'un specim~ll: d'une 
espece animale a ete eleve en capuv1te ou 
qu'un specimeo d'une espece de plante a ete 
reproduit artificiellement, ou qu'il s'agit d'une 
partie d'un tel animal ou d'une telle plante, 
ou d'un de ses produits, un certificat delivre 
par l'organe de gestion a cet effet est accepte 
a la place des permis et certificats requis eon· 
formement aux dispositions des Articles 3, 
4 ou 5. 

6. Les dispositions des Articles 3, 4 et 5 ne 
s'appliquent pas aux prets, donations et 
echanges a des fins non commerc~ale~ e~tre 
des hommes de science et des msutuuons 
scientifiques qui sont enregistres par un organe 
de gestion de leur Etat, de specimens d'herbiers 
et d'autres specimens de musees conserves, 
desseches ou sous inclusion et de plantes 
vivantes qui portent une etiquette delivree ou 
approuvee par un organe de gestion. 

7. Varje stats förvaltniogsmyndighet kan 
avstå från att tillämpa fordringarna i artik
larna 3, 4 och 5 och tillåta transport utan 
tillstånd eller intyg av exemplar som utgör 
en del av resande djurgård, cirkus eller utställ
ning förutsatt att: 

a) vederbörande importör eller exportör 
uppger alla detaljer angående exemplaret till 
ifrågavarande förvaltningsmyndighet; 

b) exemplaren hör till någondera i styckena 
2 och 5 i denna artikel specificerade kategori; 
och · 

c) förvaltningsmyndigheten har försäkrat 
sig om att varje levande exemplar transporte
ras och omhändertas på ett sätt som inne
bär minsta möjliga risk för skador, hälsoför
sämring eller malträtering. 

Artikel 8 

Ätgärder som. skall vidtagas av avtalsparterna 

1. Avtalsparterna skall vidtaga nödiga åt
gärder för tillämpningen av bestämmelserna i 
denna konvention och förbud mot handel av 
exemplar som strider mot densamma. Dessa 
skall inbegripa följande åtgärder: 

a) bestraffning av handel eller innehav av 
ifrågavarande exemplar; och 

b) konfiskering och återsändning av ifråga
varande exemplar till exportstaten. 

2. Jämte enligt stycke 1 i denna artikel 
vidtagna åtgärder kan en avtalspart, då den 
prövar behövligt, effektuera vilket som helst 
internt återbetalningsförfarande för kostnader 
utgående från konfiskering av ett exemplar 
som sålts eller inköpts mot i enlighet med 
bestämmelserna i denna konvention vidtagna 
åtgärder. 

3.. I mån av möjlighet skall avtalsparterna 
si:: .till att exemplar undergår inom handeln 
nodiga formaliteter utan dröjsmål. För att un
derlätta detta kan avtalsparterna utse ankomst
~ av~ångsha~ar där exemplaren skall upp
\ ~sa~. for klarermg. Avtalsparterna skall vidare 
forsakra sig om att varje levande exemplar 
ur:der t~ansito, kvarhällning eller resa är ända
n;ialse~ligt omhändertaget med minsta möjliga 
r~sk for skador, hälsoförsämring eller malträte
nng. 
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7. Un organe de gestion de tout Etat peut 
accorder des derogations aux obligations des 
Articles 3, 4 et 5 et autoriser sans permis ou 
certificats les mouvemens des specimens qui 
font partie d'un zoo, d'une cirque, d'une 
menagerie, d'une exposition d'animaux ou de 
plantes itinerants a condition que: 

a) l'exportateur ou l'importateur declare les 
caracteristiques completes de ces specimens a 
l'organe de gestion, 

b) ces specimens entrent dans une des 
categories specifiees au paragraphe 2 ou 5 du 
present Article, 

c) l'organe de gestion ait la preuve que tout 
specimen vivant sera transporte et traite de 
f~on a eviter les risques de blessures, de 
maladie ou de traitement rigoreux. 

Article 8 

Mes~res a prendre par les Parties 

1. Les Parties prennent les mesures appro
priees en vue de la mise en application des 
dispositions de la presente Convention ainsi 
que pour interdire le commerce de specimens 
en violation de ses dispositions. Ces mesures 
comprennent: 

a) des sanctions penales frappant soit le 
commerce, soit la detention de tels specimens, 
ou les deux; 

b) le confiscation ou le renvoi a l'Etat 
d'exportation de tels specimens. 

2. Outre les mesures prises en vertu du 
paragraphe 1 du present Article, une Partie 
peut, lorsqu'elle le juge necessaire, prevoir 
toute procedure de rembonrsement interne des 
frais qu'elle a encourus et resultant de la con
fiscation de specimens qui ont fait l'objet 
d'un commerce en violation de mesures prises 
en application des dispositions de la presente 
Convention. 

3. Dans toute la mesure du possible, les 
Parties feront en sorte que les formalites 
requises pour le commerce de specimens 
s'effectuent dans les meilleurs delais. En vue 
de faciliter ces formalites, chaque Partie pourra 
designer des ports de sortie et des ports 
d'entree ou les specimens doivent etre presentes 
pour etre dedouanes. Les Parties feront 
egalement en sorte que tout specimen vivant, 
au cours du transit, de la manutention ou du 
transport soit convenablement traite, de fa~on 
a eviter les risques de blessures, de maladie 
et de traitement rigoureux. 
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4. Om ett levande exemplar konfiskeras 
som resultat av i stycke 1 i denna artikel 
nämnda åtgärder: 

a) skall exemplaret överlåtas till konfiske
rande statens förvaltningsmyndighet; och 

b) förvaltningsmyndigheten skall efter kon
sultering med exportstaten återsända exemp
laret till ifrågavarande stat på dennas bekost
nad, eller till en räddningsstation eller annat 
ställe, som förvaltningsmyndigheten pr~var 
lämpligt och förenligt med denna konventions 
syften; och 

c) förvaltningsmyndigheten kan rådfråga en 
vetenskaplig myndighet, och då den finner 
önskvärt, sekretariatet för att underlätta i . 
punkt b) i detta stycke nämnda beslut, däri 
inbegripet valet mellan en räddningsstation och 
annat sälle. 

5. Med i stycke 4 nämnd räddnings
station avses av förvaltningsmyndighet utsedd 
inrättning för handhavandet av välfärden av 
levande exemplar, speciellt sådana som blivit 
konfiskerade. 

6. Varje avtalspart skall föra bok över han
del med exemplar av i bilagorna I, Il och III 
uppräknade arter, vilka skall omfatta: 

a) namn och adress på exportörer och im· 
portörer; samt 

b) a.ntal och typ av beviljade tillstånd och 
intyg; staterna med villrn sagda handel skedde; 
antal eller mängd samt typ av exemplar, namn 
på art såsom den förekommer i bilagorna I, Il 
och III samt, då relevant, storlek och kön av 
ifrågavarande exemplar. 

7. Varje avtalspart skall med regelbundna 
mellanrum utarbeta en rapport över sin till
lämpning av denna konvention och skall av
lämna till sekretariatet: 

a) en årlig rapport innefattande ett sam
mandrag av i punkt b) av stycke 6 i denna 
artikel specificerade uppgifter; och 

b) en rapport vartannat år över vidtagna 
lagstiftnings-, reglerings- och administrativa åt~ 
gärder för tillämpningen av bestämmelserna 1 
denna konvention. 

8. I stycke 7 av denna artikel nämnda 
uppgifter skall stå till allmänhetens förfogande 
såvitt detta inte är oförenligt med ifrågavaran
de stats lagar. 

4. En cas de confiscation d'un spedment 
vivant resultant des dispositions du paragraphe 
I du 'present Article, les modalites suivantes 
s'appliquent: 

a) le speciment est confie a un organe de 
gestion de l'Etat qui a procede a cette confis
cation; 

b) l'organe de gestion, apres avoir consulte 
l'Etat d'exportation, lui renvoie le specimen 
a ses frais, ou l'envoi~ a un centre de sa~ve
garde ou tout endro1t que cet ~rga?e 1uge 
approprie et compatible avec les ob1ecufs de la 
presente Convention; 

c) l'organe de gestion peut prendre l'avis 
d'une autorite scientifique ou consulter le 
Secretariat chaque fois qu'il le juge souhaitable, 
afin de faciliter le decision visee a l'alinea b) 
ci-dessus, y compris le choix d'un centre de 
sauvegarde. 

5. Un centre sauvegarde, vise au para
graphe 4 du present Article, est un7 institu
tion designee par un organe de gest1on pour 
prendre soin des specimens vivants, particu
lierement de ceux qui ont ete confisques. 

6. Sur le commerce des specimens des 
especes inscrites aux Annexes I, Il et III, 
chaque Partie tient un registre qui comprend: 

a) le nom et l'adresse des exportateurs et 
des importateurs; 

b) le nombre et la nature de permis et de 
certificats delivres; les Etats avec lesquels le 
commerce a eu lieu; le nombre ou les quanti
tes et types de specimens, les noms des especes 
telles qu'inscrites aux Annexes I, Il et I_Il 
et, le cas echeant, la taille et le sexe desdits 
specimens. 

7. Chaque Partie etablit des rapports 
pedodiques sur la mise en application, par 
cette Partie, de la presente Convention, et 
transmettra au Secretariat: 

a) un r~pport annuel contenant un resume 
des informations mentionnees a l' alinea b) du 
paragraphe 6 du present Article; 

b) un rapport bisannuel sur les mesures 
legislatives, reglementaires et administratives 
prises pour l'application de la presente Con· 
vention. 

8. Les informations visees au paragraphe 
7 du present Article seront tenues a la dispo
sition du public, dans la mesure ou cela n'est 
pas incompatible avec les dispositions legislati
ves et reglementaires de la Partie interessee. 

Artikel 9 

Förvaltnings- och vetenskapliga myndigheter 

1. Varje avtalspart skall för denna konven
tions syften utse: 

a) en eller flera förvaltningsmyndigheter 
med befogenhet att utfärda licenser och certifi
kat å ifrågavarande avtalsparts vägnar; och 

b) en eller flera vetenskapliga myndigheter. 
2. Då en stat deponerar sitt instrument för 

ratificering, anslutning, godkännande eller bi
fall skall den meddela depositionsregeringen 
namn och adress på förvaltningsmyndigheten 
befullmäktigad att kommunicera med övriga 
avtalsparter och med sekretariatet. 

3. Varje ändring i utseende eller befullmäk
tigande i enlighet med denna artikel skall av 
vederbörande avtalspart kommuniceras till 
sekretariatet för vidarebefordran till de övriga 
av tals parterna. 

4. Varje i stycke 2 av denna artikel 
nämnd förvaltningsmyndighet skall vid anmo
dan av sekretariatet eller en annan avtalsparts 
förvaltningsmyndighet kommunicera till detta 
avt:yck av stämpel, sigiller eller andra medel 
för bestyrkning av tillstånd eller intyg. 

Artikel 10 

Handel med stater vilka inte har anslutit sig 
till denna konvention 

Angående export eller återexportering till 
och import från stater vilka inte har anslutit 
sig till denna konvention kan motsvarande, av 
behöriga myndigheter i ifrågavarande stat ut· 
färdade handlingar, vars huvudsakliga innehåll 
står i överensstämmelse med kraven i denna 
konvention beträffande tillstånd och intyg 
accepteras i dessas ställe av alla avtalsparter. 

Artikel 11 

Avtalsparternas konferens 

1. Sekretariatet skall kalla avtalsparternas 
konferens till möte senast två år efter ikraft
trädandet av denna konvention. 

2. Därefter skall sekretariatet sammankalla 
ordinarie möten minst vartannat år, såvitt 
konferensen inte besluter om an~at, och 
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Article 9 

Organes de gestion et autorites scientifiques 

1. Aux fins de la presente Convention, 
chaque Partie designe: 

a) un ou .plusieurs organes de gestion 
competents pour delivrer les permis et les 
certificats au nom cette Partie; 

b) une ou plusieurs autorites scientifiques. 
2. Au moment du depöt des instruments de 

ratification, d'accession, d'approbation ou 
d'acceptation, chaque Etat communique au 
gouvernement depositaire le nom et l'adresse 
de l'organe de gestion habilite a communiquer 
avec les organes de gestion designes par 
d'autres Parties, ainsi qu'avec le Secretariat. 

3. Toute modification aux designations 
faites en application des dispositions du present 
Article doit etre co~muniquee par la Partie 
interessee au Secretariat pour transmission aux 
autres Parties. 

4. L'organ de gestion cite au paragraphe 2 
du present Article doit, a la demande du 
Secretäriat ou de l'organe de gestion d'une des 
Parties, leur communiquer l'empreinte des 
cachets et sceaux qu'il utilise pour authentifier 
ses certificates et permis. 

Article 10 

Commerce avec des Etats non Parties a la 
presente Convention 

Dans le cas d'exportation ou de reexporta
tion a destination d'un Etat qui n'est pas Par
tie a la presente Convention, ou d'importation 
en provenance d'un tel Etat, les Parties peu
vent, a la place des permis et des certificats 
requis par la presente Convention, accepter 
des documents similaires, delivres par les auto
rites competentes dudit Etat; ces documents 
doivent, pour l'essentiel, se conformer aux 
conditions requises pour la delivrance desdits 
permis et certificats. 

Article 11 

Conference des Parties 

1. Le Secretariat convoquera une session 
de la Conference des Parties au plus . tard 
deux ans apres l'entree en vigueur de la pre
sente Convention. 

2. Par la suite, la Secretariat convoque des 
sessions ordinaires de la Conference au moins 
une fois tous les deuxs ans, a moins que la 
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urtima möten vid vilken som helst tidpunkt 
på anmodan av minst två tredjedelar av 
avtalsparterna. 

3. Vid möten, vare sig ordinarie eller 
urtima, skall avtalsparterna granska tillämp
ningen av denna konvention och kan: 

a) göra nödigfunna bestämmelser för att 
göra det möjligt för sekretariatet att utföra 
sina uppgifter; 

b) pröva och antaga andringar till bilagorna 
I och Il i enlighet med artikel 15; 

c) granska framsteg som gjorts för åter
ställelse och konservering av i bilagorna I, 
Il och 111 uppräknade arter; 

d) mottaga och pröva alla av sekretariatet 
eller någon avtalspart framlagda rapporter; och 

e) då lämpligt är, göra rekommendationer 
för att öka denna konventions verkningskraft. 

4. Vid varje ordinarie möte kan avtals
parterna komma överens om tid och rum för 
följande ordinarie möte skall hållas i enlighet 
med bestämmelserna i stycke 2 av denna 
artikel. 

5. A vtalsparterna kan vid varje möte an
taga en stadga för ifrågavarande möte. 

6. Förenta Nationerna, dess fackorganisatio
ner och Internationella Atomenergiorganisatio
nen ( IAEA) ävensom varje stat som inte har 
anslutit sig till denna konvention får repre
senteras av observatörer vid konferensens 
sammanträden med rätt att deltaga men inte 
rösta. 

7. Varje organ och organisation tillhörande 
följande kategorier, kvalificerad att skydda, 
konservera eller förvalta den vilda faunan och 
floran, som har meddelat sekretariatet om 
sin önskan att vara representerad av observa
törer vid konferensens sammanträden skall 
mottagas, såvitt inte minst en tredjedel av när
varande avtalsparter motsätter sig, och för
utsatt att det tillhör en av följande kate
gorier: 

a) internationella, mellanstatliga eller icke
statliga organ och organisationer, samt natio· 
nella statliga organ och organisationer; och 

b) nationella icke-statsliga organ eller or
ganisationer, vilka har för detta ändamål god
känts av staten där de befinner sig. 

Efter inträde skall dessa observatörer ha 
rätt att deltaga men inte rösta. 

Conference n'en decide autrement, et des ses
sions extraordinaires lorsque la demande ecrite 
en a ete faite par au moins un tiers des Parties. 

3. Lors des sessions ordinaires ou extraordi
naires de cette Conference, les Parties proce
dent a examen d'ensemble de l'application de 
le presente Convention et peuvent: 

a) prendre toute disposition necessaire pour 
permettre au Secretariat de remplir ses fonc
tions; 

b) examiner des amendements aux Annexes 
I et Il et les adapter conformement a l'Article 
15; 

c) examiner les progres accomplis dans la 
voie de Ja restauration et de la conservation des 
especes figurant aux Annexes I, Il et 111; 

d) recevoir et examiner tout rapport pre
sente par le Secretariat ou par toute Partie; 

e) le cas echeant, faire des recommandations 
visant a ameliorer l'application de la presente 
Convention. 

4. A chaque session, les Parties peuvent 
fixer la date et le lieu de la prochaine session 
ordinaire a tenir conformement aux disposi
tions du paragraphe 2 du present Article. 

5. A toute session, les Parties peuvent 
etablir et adopter le reglement interieur de la 
session. 

6. L'Organisation des Nations Unies, ses 
institutions specialisees, l'Agence internatio
nale de l'Energie atornique, ainsi que tout 
Etat non Partie a la presente Convention 
peuvent etre representes aux sessions de la 
Conference par des observateurs qui ont le 
droit de participet a la session sans droit de 
vote. 

7. Tout orgamsme ou toute institution 
qualifie dans le domaine de la protection, 
de la conservati0n ou de la guestion de la 
faune et de la flore sauvages qui ont informe 
le Secretariat de leur desir de se faire repre
senter aux sessions de la Conference par 
des observateurs y sont adrnis - sauf si un 

- tiers au rooins des Parties s'y opposent - a 
condition qu'ils appartiennent a une des cate
gories suivantes: 

a) organismes ou institutions internationaux, 
soit gouvernementaux soit non gouverne
mentaux, ou organismes ou institutions na
tionaux gouvernementaux; 

b) organismes ou institutions nationaux non 
gouvernementaux qui ont ete approuves a cet 
effet par l'Etat dans lequel ils sont etablis. 
Une fois admis, ces observateurs ont le droit 
de participet aux sessions sans droit de vote. 

Artikel 12 

Sekretariatet 

1. Efter ikraftträdandet av denna konven
tion skall exekutivdirektören för Förenta Na
tionernas miljövårdsprogram bestå ett sekre
tariat. I den mån och form som av honom anses 
lämpligt kan han assisteras av ägnade inter
nationella, mellanstatliga eller icke-statliga or
gan eller organisationer tekniskt kvalificerade 
att skydda, konservera eller förvalta den vilda 
faunan och floran. 

2. Sekretariatets uppgifter skall vara: 

a) att förbereda och ordna avtalsparternas 
möten; 

b) att utföra till det enligt bestämmelserna 
i artiklarna 15 och 16 av denna konvention 
tilldelade uppgifter; 

c) att utgöra tekniskt och vetenskapligt 
forskningsarbete i enlighet med av avtalspar
ternas konferens godkända program för att 
främja verkställigheten av denna konvention, 
inbegripet undersökningar angående normer 
för lämplig förberede~se och transport av 
levande exemplar och sätt att identifiera 
exemplar; 

d) att granska avtalparternas rapporter och 
anhålla avtalsparterna om för verkställigheten 
av ~enna konvention nödigfunna vidare upp· 
lysrungar; 

. e) .att fästa avtalsparternas uppmärksamhet 
Vld vilken som helst till ändamålen av. denna 
konvention anknuten fråga; 

f) att regelbundet publicera och utdela till 
avtalsparterna nya upplagor av bilagorna I 
~I och III tillsammans med eventuell anna~ 
inf~rm~tion so?l kan underlätta identifiering 
av 1 namnda bilagor uppräknade arter; 

g) att utarbeta årliga rapporter till avtals
parterna om sin verksamhet, om verkställig
heten av denna konvention, samt andra rappor
t:r som avtalsparternas möten eventuellt an
håller om; 

.. h~ att göra rekommendationer för verk
~t~ligheten av ändamålen och bestämmelserna 
1 enna. konvention, inbegripet utbyte av ve
tenskapliga och tekniska informationer· , 

i) att utföra eventuella andra uppgifter på 
avtalsparternas anmodan. 

3 7639/74 

--------~------ -

Article 12 

Le Secretariat 
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1. Des l'entree en vigueur de la presente 
Convention, un Secretariat sera fourni par le 
Directeur general du Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement. Dans la mesure 
ou il le juge opportun, ce dernier peut bene. 
ficier du concours d'organismes interntionaux 
ou nationaux appropries, gouvernementaux et 
non gouvernementaux, competents en matiere 
de protection, de conservation et de gestion de 
la faune et de la flore sauvages. 

2. Les attributions du Sescretariat sont les 
suivantes: 

a) organiser les conferences des Parties et 
fournir les services y afferents; 

b) remplir les fonctions qui lui sont eon· 
fiees en vertu des dispositions des Articles 15 
et 16 de la presentet Convention; 

c) entreprendre, conformement aux pro
grammes arretes par la Conference des Parties, 
les etudes scientifiques et techniques qui con
tribueront a l'application de la presente Con
vention, y compris les etudes relatives aux nor
mes a respecter pour la mise en etat et le 
transport appropries de specimens vivants et 
aux moyens d'identifier ces specimens· 

d) etudier les rapports des Parties' et de
mander aux Parties tout complement d'infor
m~tio;i qu'il juge necessaire pour assurer l'ap
plicauon de la presente Convention; 

e) attirer l'attention des Parties sur toute 
question ayant trait aux objectifs de la pre
sente Convention; 

f) publier periodiquement et communiquer 
aux Parties des listes mises a jour des Annexes 
I, Il et III ainsi que toutes informations de 
nature a facilitet l'identification des specimens 
des especes inscrites a ces Annexes; 

g) etablir des rapports annuels a !'intention 
des Parties sur ses propres travaux et sur 
l'application de la presente Convention, ainsi 
que tout autre rapport que lesdites Parties 
peuvent demander lors des sessions de la 
Conference; 

h) faire des recommandations pour la pour
suite des objectifs et la mise en application des 
dispositions de la presente Convention, y 
compris les echanges d 'informations de nature 
scientifique ou technique; 

i) remplir toutes autres fonctions que peu
vent lui confier les Parties. 
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Artikel 13 
Internationella åtgärder 

"Då sekretariatet med hjälp av erhållna upp
gifter har försäkrat sig om att något exemplar 
av i bilaga I eller Il uppräknade arter vållas 
skada genom handel med exemplar av ifråga
varande art, eller att bestämmelserna i denna 
konvention inte effektivt tillämpas, skall det 
•rneddela sagda information till behörig myn
dighet i ifrågavarande stat eller stater. 

2. Då en avtalspart erhåller i stycke 1 
av denna artikel nämnt meddelande skall den 
snarast möjligt underrätta sekretariatet om alla 
relevanta fakta i den mån dess lagar tillåter 
och, -då det prövas lämpligt, föreslå .för
bättringsåtgärder. Då avtalsparten anser att 
nätmare undersökning är önskvärt, skall sagda 
undersökning utföras av en eller flera uttryck-· 
ligen av avtalsparten befullmäktigade personer. 

3. Av ,ifrågavarande avtalsparten erhållna, 
eller som resultat av en i stycke 2 av denna ar
tikel specificerad undersökning erhållna uppgif
·ter skall granskas av därpå följande konferens, 
som kan göra sådana rekommendationer som 
'den. prövar- lämpliga. 

Artikel 14 

Verkan på nationell lagstiftning och 
internationella konventioner 

1. Bestämmelserna i denna ~onvention skall 
inte på något sätt inverka på avtalsparternas 
rätt att antaga: 

a) strängare nationella åtgärder angående 
handelsvillkor, anskaffning eller transport av 
exemplar av i bilagorna I, Il och III uppräk-
nade arter, eller totalt förbud; eller . 

··b) nation~lla åtgärder för att begränsa eller 
förbjuda handel, anskaffning eller transport av 
exemplar av arter · som inte är uppräknade i 
bilagorna I, Il och III. 

2. Bestämmelserna i denna konvention skall 
inte på något sätt inverka på bestämmelser, 
•vilka härrör från nationella åtgärder eller andra 
fördrag, konventioner eller internationella avtal 
angående andra aspekt av handel, anskaffning 
ell~r transport av exemplar, vare sig dessa för
bindelser är i kraft· eller träder i kraft sen:are, 

Article 13 

Mesures internationales 

l. Lorsque, a la lumiere des informations 
r..rnes ' le Secretariat considere qu'une espece 
-,.,~ ' , 

inscrite aux Anneves I ou Il est menacee par 
le commerce des specimens de ladite espece ou 
que les dispositions de la presente Con,vention 
ne sont pas effectivement appliquees, il en 
avertit l'organe de gestion competent de la 
Partie ou des Parties interessees. 

2. Quand une .Partie r~oit communication 
des faits indiques au paragraphe 1 du present 
Article, elle informe, le plus rapideme.nt pos
sible et dans la mesure ou sa legislation le per
met, le Secretariat de tous les faits qui s'y 
rapportent et, le cas echeant, propose des me
sures correctives. Quand la partie estime qu'il 
y a lieu de proceder a une enquete, celle-ci 
peut etre effectuee par une ou plusieurs per
sonnes expressement agrees par ladite Partie. 

3. Les renseignements fournis par la Partie 
ou resultant de toute enquete prevue au para
graphe 2 du present Article sont examines lors 
de la session suivante de la Conference des 
Parties, laquelle peut adresser a ladite Partie 
toute recommandation qu'elle juge appropriee. 

Article 14 

lncidences de la Convention sur les legislations 
internes et sur les conventiones internationales 

1. Les dispositions de la presente Conven
tion n' affectent pas le droit des Parties 
d'adopter: 

a) des mesures internes plus strictes en ce 
qui concerne les conditions auxquelles le com
merce, la capture ou la recolte, la detention 
ou le transport de specimens d'especes inscrites 
aux Annexes I, Il et III sont soumis, mesures 
qui peuvent aller jusqu'a leur interdiction 
complete; 

b) des mesures internes limitant ou inter
disant le commerce, la capture ou la recolte, la 
detention ou le transport d'especes qui ne 
sont pas inscrites aux Annexes I, Il ou III. 

2. Les dispositions de la presente Conven
tion n'affectent pas les mesures internes et 
les obligations des Parties decoulant de tous 
traites, conventions ou accords internationaux 
concernant d'autres aspects du commerce, de 
la captlire ou de la recolte, . de la detention 
ou du transport de specimens, qui sont ou 

inbegripet varje åtgärd inom området för 
tullar, allmän hälsovård sam_t veterinär- eller 
växtkarantäner. 

3. Bestämmelserna i denna konvention skall 
inte på något sätt inverka på bestämmelser 
eller förpliktelser, vilka härrör från ett för
drag, en kon"'.ention eller ett internationellt 
avtal som slutits eller eventuellt kommer att 
slutas mellan stater utgörande en union eller 
ett regionalt handelsavtal eller upprättande 
eller upprätthållande en gemensam yttre tull
kontroll och avskaffande av tullkontroll mellan 
avtalsparterna, i den mån de tillhör handeln 
mellan medlemstaterna av sagda union. -

4. En avtalspart som också vill ansluta 
sig till andra fördrag, konventioner eller inter
nationella avtal vilka är i kraft vid denna kon
ventions ikraftträdande och vilka innehåller 
bestämmelser för skyddande av i bilaga Il 
uppräknade marinarter, skall befrias från be
stämmelserna i denna konvention_ utgående 
skyldigheter gällande handel med exemplar av i 
bilaga Il uppräknade arter, vilka upptas av 
i sagda stat registrerat fartyg och i enlighet 
med bestämmelserna i sagda fördrag, konven
tion eller internationellt avtal. 

5. Oavsett bestämmelserna i artiklarna .3, 4 
och 5 skall för varje, i enlighet med stycke 4 av 
denna artikel upptaget exemplar fordras endast 
'ett intyg utfärdat av en förvaltningsmyndighet 
i importstaten bekräftande att exemplaret upp
togs i enlighet med bestämmelserna i ifråga
varande annat fördrag, konvention eller inter
nationellt avtal. 

6. Ingenting i denna konvention bör in
v:rka på eller försvåra ·avfattningen och utveck
lingen av havsrätten av Förenta Nationernas 
havsrättskonferens, vilken sammankallats i en
lighet med resolution 2750 C (XXV) av Fö
renta Nationernas generalförsamling, eller nu
varande eller framtida anspråk och juridiska 
synpunkter av någon stat angående havsrätten, 
e~er ~araktär och omfattning av kust- och re
g1strermgsstats jurisdiktion. 
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pourront entrer en vigueutt a l'egard de toute 
Partie y compris, notamment, toute mesure 
ayant trait aux douanes, a l'hygiene publique, 
a la science veterinaire ou ar la quaransaine.des 
plan tes. 

3. Les dispositions de la presente Conven
tion n'affectent pas les dispositions ou les 
obligations decoulant de tout traite, conven
tion ou accord international conclus ou a 
conclure entre Etats, portant creation d'une 
union ou d'une zone commerciale regionale, 
comportant l'etablissement ou le maintien de 
contröles communs douaniers exterieurs et la 
suppression de controles douaniers interieurs, 
dans la mesure ou elles ont trait au commerce
entre les Etats membres de ladi'te- union ou 
zone. 

4. Un Etat partie a la presente Convention, 
qui est egalement partie a un autr~. traite,-· a 
une autre convention ou a un autre accord 
international en vigueur au moment de 
l'entree en vigueur de la presente Conyeotion. 
et dont les disposti:tions accordent une protec:. 
tiont aux especes marines inscrites a l'Annex.e 
Il, sera degage des obligations qui lui. sont 
imposees en :vertu des dispositions de la pre
sente Convention en ce qui conc_erne_ le com
merce de specimens d'especes inscrites a_ 
l'Annexe Il qui sont pris pat:. des navires. 
immatricules dans cet Etat conformement· aux. 
dispositions dudit traite, de ladite conveo
tion ou dudit acord international. 

5. Nonobstant les dispositions des Articles 
3, 4 et 5 de la presente Convention, tuote 
exportation d'un speciment pris conforme.men.li 
au paragraphe 4 du present Article ne necessite 
qu'un certificat d'un organe de g~stlon de 
l'Etat dans lequel il a ete introduit attenstant 
que le specimen a ete pris conformement aux. 
dispositions des autres traites, conventi.ons ou 
accords internationaux en question. 

6. Aucune disposition de la present<: Gcm
vention ne prejuge la codification et-l'elahota,, 
tion du droit de la mer par· la Conferenc~:. cl~s. 
Nations Unies sur le Droit de la mer· coo
voquee en vertu de la Resolution n° 2750 C 
(XXV) de l'Assemblee generale des Natiom 
Unies, ni les revendications et positions-ju11idi
ques, presentes ou futures, de t0ut Etat 
touchant le droit de la mer, et la nature -e_t 
l'etendue de sa juridktion cötiere et de: la 
juridiction qu'il exerce sur les, navires l:fattaot 
son pavillon. 
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Artikel 15 

Ändringar i bilagorna I och Il 

1. Följande bestämmelser skall tillämpas på 
ändringar i bilagorna I och Il vid avtalspar
ternas konferens: 

a) Varje avtalspart kan föreslå en ändring 
i bilagorna I och Il för prövning vid följande 
sammanträde. Lydelsen av föreslagna ändringen 
skall kommuniceras till sekretariatet minst 150 
dagar före sammanträdet. Sekretariatet skall 
rådfråga övriga avtalsparter och av saken in
tresserade organ beträffande ändringen i ehlig
het med bestämmelserna i punkterna b) och c) 
av stycke 2 av denna artikel, och skall kommu
nicera svaret till alla avtalsparter minst 30 
dagar före mötet. 

b) Ändringar skall antagas med två tredje
dels töstmajoritet av närvarande och röstan
de avtalsparter. Här avses med "närvarande 
och röstande avtalsp.arter" närvarande avtals
parter, vilka avger röst för eller mot. Avtals
parter, vilka avstår från att rösta, skall inte 
räknas de två tredjedelar som fordras för 
antagande av en ändring. 

c) Vid ett möte antagna ändringar skall 
träda i kraft 90 dagar efter sagda möte för 
alla avtalsparter med undantag av de vilka i 
enlighet med stycke 3 av denna artikel gjort 
ett förbehåll. 

2. Följande bestämmelser skall äga tillämp
ning på ändringar i bilagorna I och Il mellan 
mötena av avtalsparternas konferens: 

a) varje avtalspart kan föreslå en ändring 
i bilagorna I och Il för prövning mellan mö
ten genom i detta stycke fastställda post
förande; 

b ). angående marinarter skall sekretariatet 
omedelbart efter mottagande av texten för fö
reslagna ~dringen kommunicera den till alla 
~vtalsparter. Sekretariatet skall även tådfråga 
av saken intresserade mellanstatliga organ, 
speciellt för att erhålla vetenskapliga uppgifter 
som dessa organ kan bestå och för att försäkra 
samordning av . eventuella av sagda organ vid
tagna konserveringsåtgärder. Sekretariatet skall 
vidarebefordra av sagda _organ uttryckta åsik
ter och uppgivna data jämte sina egna beslut 
och rekommendationer till avtalsparterna så 
snart som möjligt; 

Article 15 

Amendments aux Annexes I et Il 

1. Les dispositions suivantes s'appliquent 
en ce qui concerne. les amendements apportes 
Annexes I et Il lors des sessions Conf erences 
des Parties: 

a) Toute Partie peut ·proposer un amende
ment aux Annexes I ou Il pour examen a la 
session suivante de la Conference. Le texte 
de la proposition d'amendement est' communi
que au Secretariat 150 jours au moins avant 
la session de la Conference. Le Secretariat 
consulte les autres Parties et organes interesses 
au sujet de l'amendement, conformement aux 
dispositions des alineas b) et c) du parågraphe 
2 du present Article et communique les' repon
ses a toutes les Parties 30 jours au moins 
avant la session de la Conference. 

b) Les amendements sont adoptes a la 
majorite des deux tiers des Parties presentes 
et votantes. A cette fin "Parties presentes et 
votantes" signifie les Parties presentes et 
s'exprimant affirmativement _ou negativement. 
Il n'est pas tenu compte des abstentions dans 
le calcul de la majorite des deux tiers requise 
pour !'adoption de l'amendement. 

c) Les amendements adoptes a une session 
de la Conference entrent en vigueur 90 jours 
apres ladite session pour toutes les Parties, a 
l'exception de celles qui formulent une reserve 
conformement aux dispositions du paragraphe 
3 du present Article. 

2. Les dispositions suivantes s'appliquent et;i 
ce qui concerne les amendements apportes aux 
Annexes I et Il dans l'intervalle des session 
des Conferences des Parties: 

a) Toute Partie peut proposer un amende
ment aux Annexes I ou II pour examen dans 
l'intervalle des sessions de la Conference des 
Parties par la procedure de vote par corres
pondance stipulee dans le present paragraphe. 

b) Pour les especes marines, le Secretariat, 
des reception du texte de la proposition 
d'amendement, le communique a toutes les 

. Parties. Il consulte egalement les organismes 
intergouvernementaux competents particuliere
ment en vue d'obtenir toutes donnees scienti
fiques que ces organismes sont a meme de 
fournir la coordination de toute mesure de 
conservation appliquee par ces organismes. Le· 
Secretariat communique aux Parties dans les 
meilleurs delais les vues exprimees et les 
donnees fournies par ces organismes ainsi que 
ses propres conclusions et recommendations. 

c) angående andra än marinarter skall sekre
tariatet omedelbart efter mottagandet av texten 
för föreslagna ändringen kommunicera sagda 
text och möjligast snart därefter sina egna re
kommendationer till avtalsparterna; 

d ) varje avtalspart kan inom 60 dagar efter 
det att sekretariatet kommunicerat sina rekom
mendationer till avtalsparterna i enlighet med 
punkterna b) och c) av detta stycke, skicka 
kommentarer om föreslagna ändringen jämte 
eventuella relevanta vetenskapliga data och 
informationer till sekretariatet; 

e) sekretariatet skall vidarebefordra erhållna 
svar jämte sina egna rekommendationer till 
avtalsparterna snarast möjligt; 

f) såvitt inga invändningar mot föreslagna 
ändringen mottagits av sekretariatet inom 30 
dagar efter det att svaren och rekommendatio
nerna i enlighet med punkt c) av detta 
stycke kommunicerats, skall ändringen träda i 
kraft 90 dagar senare för alla avtalsparter, med 
undantag av de som i enlighet med stycke 3 
av denna artikel gjort förbehåll; 

g) ifall sekretariatet erhåller en invändning 
från någon avtalspart, skall ändringen under
kastas röstning per post i enlighet med bestäm
mdserna i punkterna h), i ) och j ) av dettå 
stycke; 

h) sekretariatet skall underrätta avtalspar
terna om att meddelande om invändning har 
mottagits; 

i) såvitt sekretariatet inte erhåller röster för 
eller mot eller avhållelser av minst hälften 
av avtalsparterna, skall föreslagna ändringen 
uppskjutas till följande möte åv avtalsparter
nas konferens; 

j) förutsatt att röster erhålls från minst 
hälften av avtalsparterna, skall ändringen an
tagas med en majoritet av två tredjedelar av 
avtalsparterna, vilka avgett röst för eller mot; 

k) sekretariatet skall underrätta alla avtals
parterna om resultatet av omröstningen; 

1) om föreslagna ändringen antages skall 
dei;i träda i kraft 90 dagar efter det att sekre
tariatet meddelat om dess antagande för alla 
avtalsparter, med undantag av de som i enlig-

\ 
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c) Pour les especes autres que les especes 
marines, le Secretariat, des reception du texte 
de la proposition d'amendment, le communique 
aux Parties. Par la suite, il leur transmet ses 
propres recommendations dans les meilleurs 
delais. 

d) Toute Partie peut, dans un delai de 60 
jours a partir de la date a laquelle le Secre
tåriat a transmis ses recommandations aux 
Parties en application des alineas b) ou c) 
ci-dessus, transmettre audit Secretariat tous 
commentaires au sujet de la proposition 
d'amendment ainsi que toutes donnees et tous 
renseignements scientifiques necessaires. 

e) Le Secretariat communique aux Parties, 
dans les meilleurs delais, les reponses qu'il a 
r~es, accompagnees de ses propres recomman
dations. 

f) Si aucune objection a la proposition 
d'amendment n'est r~ue par le Secretariat 
dans un delai de 30 jours a partir de la date 
a laquelle il transmet les deponses et recom
mandations r~ues en vertu des dispositions 
de l'alinea e) du present paragraphe, l'amende
ment entre en vigueur 90 jours plus tard pour 
toutes les Parties sauf pour celles qui font 
une reserve conforroement aux dispositions du 
paragraphe 3 du present Article. 

g) Si une objection d'une Partie est r~ue 
par le Secretariat, la proposition d'amendement 
doit etre soumise a un vote par correspondance 
conformement · aux dispositions des alineas h), 
i) et j) du present paragraphe. 

h) Le Secretariat notifie aux Parties qu'une 
objection a ete r~ue. 

i) A moins que le Secretariat n'ait r~u les 
votes affirmatifs ou negatifs, ou les abstentions 
d'au moins la moitie des Parties dans le delai 
de 60 jours qui suit la date de notification 
conformement a l'alinea h) du present para
graphe, la proposition d'amendement sera 
renvoyee pour nouvel e1Camen a la session 
suivante de la Conference des Parties. 

j) Dans le cas ou le nombre de votes r~s 
emanent d'au moins la moitie des Parties, la 
proposition d'amendement est adoptee a la 
majorite des deux tiers des Parties ayant 
exprime un tvote affirmatif ou negatif. 

k) Le Secretariat notifie aux Parties le 
resultat du scrutin. 

l) Si la proposition d'amendement est 
adoptee, elle entre en vigueur 90 jours apres 
la date de notification par le Secretariat de 
son acceptation, a l'egard de toutes les Parties, 
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het med stycke 3 av denna artikel gjort ett 
förbehåll. 

3. Under de av punkt c) av stycke 1 
eller punkt 1) av stycke 2 av denna artikel 
förutsedda 9U dagarna kan vaqe avtalsstat 
genom skriftligt meddelande till depositions
regeringen göra ett förbehåll angående änd
ringen. Tills sagda förbehåll återtagits skall 
ifrågavarande stat betraktas såsom icke-anslu
ten till denna konvention angående ifrågava
rande art. 

Artikel 16 

Bilaga III och ändringar i densamma 

1. Varje avtalspart kan när som helst före
lägga sekretariatet en förteckning över arter, 
vilka den anser vara underkastade reglering 
inom dess jurisdiktion för i stycke 3 av arti
kel 2 nämnda ändamål. Bilaga III skall inne
hålla namn på de avtalsparter som vill med
taga arterna däri, vetenskapliga namnen på 
ifrågavarande arter samt eventuella delar eller 
avledningar därav i förhållande till arten såsom 
specificerats i punkt b) av artikel I. 

2. En i enlighet med stycke 1 av denna 
artikel inlämnad förteckning skall av sekre
tariatet kommuniceras till avtalsparterna möj
ligast snart efter dess mottagande. Förteck
ningen skall vara giltig såsom en del av bilaga 
III 90 dagar efter sagda kommunicering. Varje 
avtalspart kan när som helst efter kommuni
ceringen av sagda förteckning genom skriftlig 
underrättelse göra ett förbehåll angående vil
ken som helst art, del eller avledning därav, 
och tills sagda förbehåll återtagits skall ifråga
varande stat betraktas såsom icke ansluten till 
denna konvention beträffande handel med 
ifrågavarande art, del eller avledning därav. 

3. Varje avtalspart som vill medtaga en art 
i bilaga III kan återtaga anhållan därom när 
som helst genom skriftlig underrättelse till 
sekretariatet som skall kommunicera återtagan
det till alla avtalsparter. Återtagandet skall vara 
giltigt 30 dagar efter sagda kommunicering. 

4. Varje avtalspart som inlämnar en för
teckning i enlighet med bestämmelserna i stycke 

sauf a l'egard de celles qui font une reserve 
conformement aux dispositions du paragraphe 
3 du present Article. 

3. Durant le delåi de 90 jours prevu a 
l'alinea c) du paragraphe 1 ou a l'alinea 1) du 
paragraphe 2 du present Artide, toute Partie 
peut, par notification ecrite au gouver~ement 
depositaire faire une reserve au suiet de 
l'amendement. Tant que ladite reserve n'est 
pas retiree, cette Partie est consideree comme 
un Etat qui n'est pas Partie a la presente 
Convention en se qui concerne le commerce 
des especes visees_ 

Artide 16 

Annexe III et amendements a cette Annexe 

1. Toute Partie peut a tout moment sou
mettre au Secretariat une liste d'especes qu'il 
declare avoir fait l'objet, dans les limites de sa 
competence, d'une reglementation aux fins 
visees au paragraphe 3 de l'Artide Il. L'An
nexe III comprend le nom de la Partie qui 
a fait inscrite l'espece, les noms scientifiques 
desdites especes, les parties d'animaux et de 
plantes concernes et les produits obtenus a 
partir de ceux-ci, qui sont expressement men
tionnes, conformement aux dispositions de 
l'alinee b) de l'Artide 1. 

2. Chaque liste soumise en application des 
dispositions du paragraphe 1 du present Artide 
est communiquee aux Parties aussitöt apres 
sa reception, par le Secretariat. La liste entrera 
en vigueur, en tant partie integrante de 
l'Annexe III, 90 jours apres la date de commu
nication. Apres communication de ladite liste, 
toute Partie peut, par notification ecrite 
adressee au gouvernement depositaire, formuler 
une reserve au sujet de toute espece, de toute 
partie ou de tout produit obtenu a partir des 
animaux ou plantes concernes, et, tant que 
cette reserve n'a pas ete retiree, l'Etat est 
considere comme un Etat non Partie a la 
presente Convention en ce qui concerne le 
commerce de l' espece ou de la partie ou du 
produit obtenu a partir des animaux ou plantes 
concernes. 

3. Une Partie qui a inscrit une espece a 
l'Annexe III peut en effectuer la retrait par 
notification ecrite au Secretariat qui en in
forme toutes les Parties. Ce retrait entre en 
vigueur 30 jours apres la date de cette com
munication. 

4. Toute Partie soumettant une liste 
d'especes en vertu des dispositions du para-

1 av denna artikel, skall befordra sekre
tariatet en kopia av alla nationella lagar och 
regler tillämpliga på skyddet av ifrågavarande 
art jämte eventuella tolkningar, vilken avtals
parten prövar lämpliga eller sekretariatet an
håller om. Avtalsparten skall, så länge som 
ifrågavarande art förekommer i bilaga III, 
meddela om ändringar i sagda lagar och regler 
eller eventuella nya tolkningar då dessa antagas. 

Artikel 17 

Ändringar i konventionen 

1. För prövning och antagande av ändringar 
i denna konvention, skall sekretariatet på 
skriftlig anhållan från minst en tredjedel av 
avtalsparterna sammankalla ett urtima möte 
av avtalspraternas konferens. Sagda ändringar 
skall antagas med en röstmajoritet på två 
tredjedelar av närvarande och röstande avtals
parter. I detta sammanhang avses med "när
varande och röstande avtalsparter" närvarande 
avtalsparter, vilka avger röst för eller mot. Av
talsparter vilka avstår &ån att rösta skall inte 
räknas till de två tredjedelar som behövs 
för antagande av en ändring. 

2. Sekretariatet skall kommunicera lydel
sen av varje föreslagen ändring till alla avtals
parter minst 90 dagar före mötet. 

3. Ändringen skall träda i kraft för alla 
avtalsparter, vilka har godkänt den, 60 dagar 
efter det att två tredjedelar av avtalsparterna 
har deponerat sina instrument för godkännande 
av ändringen hos depositionsstatcn. Därefter 
skall ändringen träda i kraft för eventuell an
nan avtalspart 60 dagar efter det att parten de
ponerat sitt instrument för godkännande av 
ändringen. 

Artikel 18 

Biläggning av tvister 

• 1. M~an två eller flera avtalsparter upp
s~aende tvister angående tolkning eller tillämp
rung av bestämmelserna i denna konvention 
skall underkastas rådplägning av saken intres
serade avtalsparter emellan. 

2. Om tvisten inte kan biläggas i enlighet 
med stycke 1 av denna artikel, kan avtals
pa_rterna . med ömsesidigt samtycke hänskjuta 
tvisten till skiljedomsförfarande, speciellt den 
permanenta skilj~annadomstolen i Haag, vars 
beslut skall vara bmdande för tvisten hänskju
tande parterna. 
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graphe 1 du present Orticle communique au 
Secretariat une copie de toutes les lois et des 
reglements internes applicables a la protection 
de ces especes, accompagnee de tout commen
taire que la Partie juge necessaire ou que le 
Secreetariat peut lui demander. Tant que les 
especes en question restent inscrites a l'Annexe 
III, la Partie communique tout amendement 
nouveau commentaire, des leur adoption. 

Article 17 

Amendements a la Convention 

1. Une session extraordinarie de la Confe
rence des Parties est convoquee par le Secre
tariat, si au moins un tiers -des Parties en fait 
le demande par ecrit, pour examiner et adopter 
des amendements a la presente Conivention. 
Ces amendements sont adoptes a la majorite 
des deux tiers des Parties presentes et votantes. 
A cette fin, "Parties presentes et votantes" 
signifie les Parties presentes et s'exprimant 
affirmativement ou negativement. Il n'est pas 
tenu compte des abstentions dans le calcul 
de la majorite des deux tiers requise pour 
!'adoption de l'amendement. 

2. Le texte de toute proposition d'amende
ment est communique par le Secretariat aux 
Parties 90 jours au moins avant la session 
de la Conference. 

3. Un amendement entre en vigueur pour 
les Parties qui !'ont approuve le soixantieme 
jour apres que les deux tiers' des Parties ont 
depose un instrument d'approbation de 
l'amt:ndement aupres du gouvernement deposi
taire. Par la suite, l'arnendement entre en 
vigueur pour toute autre Partie 60 jours 
apres le depöt par ladite Partie de son instru
ment d'approbation de l'amendement. 

Article 18 

Reglement des diHerends 

1. Tout d.ifferend survenant entre deux ou 
plusieurs Parties a la presente Convention 
reJativement a !'interpretation ou l'application 
des dispositions de ladite Convention fera 
l'objet de negociations entre les Parties con
cernees. 

2. Si ce d.ifferend ne peut etre regle de la 
fa~on prevue au paragraphe 1 ci-dessus, les 
Parties peuvent, d'un commun accord, sou
mettre le differend a !'arbitrage, notamment 
a celui de la Cour permanente d'Arbitrage de 
la Haye, et les Parties ayant soumis le diffe
rend seront liees par la decision arbitrale. 
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Artikel 19 

Undertecknande 

Denna ko'nvention skall vara öppen för un
dertecknande i Washington till den 30 april 
1973, och därefter i Bern till den 31 december 
1974. 

Artikel 20 

Ratificering, godkännande, bifall 

Denna konvention måste ratificeras, godkän
nas eller bifallas. Instrument för ratificering, 
godkännande eller bifall skall deponeras hos 
Schweitziska Konfederationens regering, som 
skall vara depositionsregering. 

Artikel 21 

Anslutning 

Denna konvention skall vara öppen för an· 
slutning under obegränsad tid. Anslutnings
instrument skall deponeras hos . depositions
regeringen. 

Artikel 22 

I kr af tträdande 

1. Denna konvention skall träda i kraft 90 
dagar efter det att det tionde instrumentet för 
ratificering, godkännande, bifall eller anslut
ning deponerats· hos depositionsregeringen. 

2. För varje stat som ratificerar, godkänner, 
bifaller eller ansluter sig därtill efter deposi
tionen av det tionde instrumentet för ratifi
cering, godkännande, bifall eller anslutning, 
skall denna konvention träda i kraft 90 dagar 
efter det att sagda stat deponerat sitt instru· 
ment för ratificering, godkännande, bifall eller 
anslutning. 

Artikel 23 

Förbehåll 

1. Till bestämmelserna i denna konvention 
får inte göras allmänna förbehåll. Särskilda 
förbehåll kan göras i enlighet med bestäm
melserna i denna artikel samt artiklarna 15 
och 16. 

2. Varje stat kan vid _ depositionen av sitt 
instrument för ratificering, godkännande eller 
bifall göra ett särskilt förbehåll angående: 

a) varje i bilagorna I, Il eller III uppräk
nad art; eller 

Article 19 

Signature 

J.,e presente Convention sera ouver!.e a la 
signature a Washington jusqu'au 30 avril 1973 
et apres cette date, a Berne jusqu'au 31 
decembre 1974. 

Article 20 

Ratification, acceptation, approbation 

La presente Convention sera so~mise a 
ratification, acceptation ou approbat1o_n. Les 
instruments de ratification, d'acceptat10n ou 
d'approbation seront deposes aupres du gou
vernement de la Confederation Suisse, qui est 
le gotwernement depositaire. 

Article 21 

Adhesion 

La presente Convention sera ouverte inde
finiment a !'adhesion. Les instruments d'adhe
sion seront dc~poses aupres- du gouvernement 
depositaire. 

Article 22 

Entree en vigueur 

1. La presente ConventionA entrer.a. en 
vigueur 90 jours apres le depot du dix1~me 
instrument de ratification, d'acceptauon, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion 
aupres du gouvernement depositaire. 

2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera 
ou approuvera la presente Conyention. ~~ Y 
adherera posterieurement au depot du dix1eme 
instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhesion, la presente Con
vention entrera en vigueur 90 jours apres le 
depöt par cet Etat de son instrument de 
ratification, acceptation, d'approbation ou 
d'adhesion. 

Article 23 

Reserves 

· 1. La presente Convention ne peut faire 
l'objet de reserves generales. Seules des reserves 
speciales peuvent etre formulees conformement 
aux dispositions du present article et de celles 
des Articles 15 et 16. 

2. Tout Etat peut, en deposant son instru· 
ment de ratification, d'acceptation, d'appro
bation ou d'adhesien, formuler une reserve 
speciale concernant: 

a) toute espece inscrite aux Annexes I, Il 
ou III; ou 

b) varje i sitt förhållande till i bilaga III 
uppräknade arter specificerad del eller avled-
ning. . 

3, Tills en avtalspart återtar sitt förbehåll i 
enlighet med bestämmelserna i denna artikel, 
skall sagda stat betraktas som icke ansluten 
till denna konvention angående handel med 
särskilda i sådant förbehåll speci~icerade arter 
samt delar eller avledningar därav. 

Artikel 24· 

Uppsägning 

Varje avtalspart kan när som helst genom 
skriftligt meddelande till depositionsregeringen 
uppsäga denna konvention. Uppsägningen skall 
träda i kraft tolv månader efter det att 
depositionsregeringen mottagit meddelandet. 

Artikel 25 

Depositionsregeringens uppgifter 

1. Originalet av denna konvention, upp
gjort på kinesiska, engelska, franska, ryska och 
spanska språken, vilka alla äger lika vitsord, 
skall deponeras hos depositionsregeringen, vil
ken skall befordra bestyrkta kopior därav till 
alla stater vilka har undertecknat den eller 
deponerat anslutningsinstrument därtill. 

2. Depositionsregeringen skall underrätta 
alla undertecknar- och anslutna stater samt 
sekretariatet om undertecknanden, depone
ringar av instrument för ratificering, godkän
nande, bifall eller anslutning, ikraftträdande av 
denna konvention, ändringar i densamma, för
behåll och återtagningar samt uppsägningsmed
delanden. 

3. Så snart denna konvention träder i kraft, 
skall depositionsregeringen befordra en bestyrkt 
kopia därav till Förenta Nationernas sekretariat 
för registrerande och publicerande i enlighet 
med artikel 102 av Förenta Nationernas stadga. 

Till bekräftelse härav har undertecknade be
hörigt därtill befullmäktigade, undertecknat 
denna konvention. 

. Uppgjort i Washington den tredje mars, 
IUttonhundasjuttiotre. 

4 7639/74 
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b) toutes parties ou tous produits obtenus 
a partir d'un animal ou d'une plante d'une 
espece inscrite a I' Annexe III. 

3. Tant qu'un Etat Partie .a. la presente 
Convention ne retire pas sa reserve formulee 
en vertu des dispositions du present Article, 
cet Etat est considere comme un Etat qui 
n'est pas Partie a la presente Convention en 
se qui concerne le commerce des especes, 
parties ou produits obtenus' a partir d'un 
animal ou d'une plante specifies dans ladite 
reserve. 

Article 24 

Denonciation 

Toute Partie pourra denoncer la presente 
Convention par notification ecrite ådressee au 
gouvernement depositaire. La. denonciation 
prendra effet douze mois apres la reception 
de cette notification par le gouvernement 
depositaire. 

Article 25 

Depositaire 

1. L'original de la presente Convention', 
dont les textes anglais, chinois, esp::\gnol, 
frain~ais et russe font egalement - foi, sera 
depose aupres du gouvernement depositaire 
qui en transmettra des copies certifiees. · con
formes aux Etats qui l'önt signee· .citi qui qiit 
depose des instruments d'adhesion a. ladite 
Convention. . 

2. Le gouvernement depositaire iriförme les 
Etats signataires et adherents a la _presente 
Convention et le Secretariaf des signatores, 
du depöt des instruments de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, de 
·la presentation ou du retrait des .reserves, de 
l'entree en vigueur de la presente Convention, 
de ses amendements et des motifications de 
denoncia tion. 

3. Des l'entree en vigueur de la presente 
Convention, un exemplaire certifie conforme 
de ladite Convention sera transmis par le 
gouvernement depositaire au Secretariat des 
Nations Unies aux fins d'enregistrement et 
de publication conformement a l'Article 102 
de la Charte des Nations Unies. 

En foi de quoi, les Plenipotentiaires sous
signes, dfunent autorises, ont signe la presente 
Convention. 

Fait a Washington ce troisieme jour de mars, 
mil neuf cent soixante-treize. 
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Bilaga I 

Tolkning: 
1. I denna bilaga uppräknade arter hänvi

sas till med: 
a) namnet på arten; eller 
b) såsom en hel i en högre kategori med- · 

tagen art eller en utsedd del därav. 

2. Med förkortningen "spp." avses alla 
arter av en högre kategori. 

3. Övriga hänvisningar till kategorier högre 
än arter givs endast som information eller för 
klassificeringsändamål. 

4. En asterisk ( * ) mittemot namnet av
en art eller högre kategori betyder att en eller 
flera geografiskt skilda populationer eller un
derarter av ifrågavarande kategori är uppräknade 
i bilaga Il och att sagda populationer, under
arter eller arter inte har medtagits i bilaga I. 

5. Symbolen ( - ) följd av ett nummer 
bredvid namnet på en art eller högre kategori 
betyder att utsedda geografiskt skilda popula
tioner, underarter eller arter av sagda art eller 
kategori inte medtagits. Exempelvis: 

- 101 Lemur catta 
- 102 Australiska populationen 

6. Symbolen ( + ) följd av ett nummer 
mittemot namnet betyder att endast en utsedd 
geografiskt skild population eller underart av 
ifrågavarande art medtagits i denna bilaga; 
exempelvis: 

+ 201 endåst italienska populationen 
7. Symbolen ( -f ) bredvid namnet på en 

art eller högre kategori betyder att ifrågavaran
de att skyddas i enlighet med 1972 internatio
nella valfångstkommissionens program. 

Annexe I 

Interpretation: 
1. Les especes figurant a la presente Annexe 

sant indiquees: 
a) par le nom de l'espece; ou 
b) par !'ensemble des especes appartenant 

a un taxon superieur ou a une partie designee 
dudit taxan. 

2. L'abrevation "spp" sert a designer toutes 
les especes d'un taxon superieur. . 

3. Les autres. references a des taxa superieurs 
aux especes sant donnees uniquement a titre 
d'information ou a des fins de classification. 

4. Un asterisque ( *) place avant le nom 
d'w1e espece ou d'un taxon superieur indique 
qu'une ou plusieurs populations geogtaphique
ment isolees, sous-especes ou especes dudit 
taxon figurent a l' Annexe Il et que ces popu
lations, sous-especes ou especes sont excluses 
de l' Annexe I. 

5. Le signe (-) suivi d'un nombre place 
a1Vant le nom d'une espece ou d'un taxan 
superieur indique l'exclusion de ladite espece 
ou dudit taxan des populations geographique
ment isolees, sous-especes ou especes designees 
comme suit: 

101 Lemur catta 
- 102 Population australienne. 

6. Le signe ( +) suivi d'un nombre place 
avant le nom d'une espece signifie que seule 
une population geographiquement isolee, ou 
sous-espece designee de ladite espece est in
cluse a la presente Annexe, comme suit: 

+ 201 Population italienne seulement. 
7. Le signe ( -f ) place avant le nom d'une 

espece ou d'un taxan superieur indique que 
les especes en question sont protegees con
formement au programme de 1972 de la Com
rnission internationale pour la reglementation 
de la chasse a la baleine. . 

MARSUPIALIA 
Macropodidae 

Phalangeridae 
Burramyidae 
Vombatidae 
Peramelidae 

Dasyuridac 

Thylacinidae 

PRIMATES 
Lemuridae 

lndriidae 

Daubentoniidae 
Callithricidae 

Cebidae 

Cercopithecidae 
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FAUNA 

MAMMALIA P. entellus 
Nasalis larvatus 
Simias concolor 

Macropus parma 
Hylobatidae 

Pygathrix nemaeus 
Onychogalea freflata Hylobates spp. 
0. lunata Pongidae 

Symphalangus ryndactylus 
Lagorchestes hirsutus Pongo pygmaeus pygmaeus 
Lagostrophus fasciatus P. p. abelii 
Caloprymnus campestris Gorilla ·gorilla 
Bettongia penicillata 

EDENTATA B. lesueur 
B. tropica Dasypodipae Priodontes giganteus ( =maximus) 
Wyulda squamicaudata 
Burramys parvus ' PHOLIDOTA 
Lasiorhinus gillespiei 

Manidae Manis temmincki Perameles bougainville 
Chaeropus ecaudatus 

LAGOMORPHA Macrotis lagotis 
M. leucura Leporidae Romerolagus diazi 
Planigale tenuirostris Caprolagus hispidus 
P. subtilissima 
Sminthopsis psammophila RODENTIA 
S. longicaudata 

Sciuridae Cynomys mexicanus Antechinomys laniger 
Myrmecobius f asciatus rufus Castoridae Castor fiber birulaia 
Thylacinus cynocephalus Castor canadensis mexicanus 

Muridae Zyzomys pedunculatus 
Leporillus conditor 
Pseudomys novaehollandiae 

Lemur spp. * -101 P. praeconis 
Lepilemur spp. P. shortridgei 
Hapalemur spp. P. fumeus 
Allocebus spp, P. occidentalis 
Cheirogaleus spp. P. fieldi 
Microcebus spp. Notomys aquilo 
Phaner spp. - Xeromys myoides 
Indri spp. Chinchillidae Chinchilla brevicaudata boliviana 
Propithecus spp. 
Avahi spp. CETACEA 
Daubentonia madagascariensis 

Platanistidae Platanista gangetica Leontopithecus (Leontideus) spp. 
Callimico goeldii Eschrichtidae Eschrichtius robustus (glaucus) -f 
Saimiri oerstedii Balaenopteridae Balaenoptera musculus -f 
Chiropotes albinasus 

Balaenidae 
Megaptera novaeangliae -f 

Cacaiao spp. Balaena mysticetus -f 
Alouatta pallata ( villosa) Eubalaena spp. -f 
Ateles geo/froyi frontatus 

CARNIVORA A. g. panamensis 
Brachyteles arachnoides Canidae Canis lupus monstrabilis 
Cercocebus galeritus galeritus V ulpes velox hebes 
Macaca silenus Viverridae Prionodon pardicolor 
Colobus badius ruf omitratus Ursidae Ursus americanus emmonsii 
C. b. kirkii U. arctos pruinosus 
Presbytis geei - U. arctos ": +201 
P, pileatus U. a. nelsoni 
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Mustelidae Mustela nigripes Cervidae Moschus moschiferus moschiferus FALCONIFORMES PSIITACIFORMES 
Lutra longicaudis ( platensis / Axis (Hyelaphus) porcinus 

annectens) annamiticus Cathartidae V ultur nphus Psittacidae Strigops habroptilus 

L. felina A. (Hyelaphus) calamianensis Gymnogyps californianus Rhynchopsitta pacbyrhyncha 

L. provocax A. (Hyelaphus) kuhlii Accipitridae Pithecophaga iefferyi Ama:.cona leucocephala 

Pteronura brasiliensis Cerous duvauceli Harpia harpyja Amazona vittata 

Aonyx microdon C. eldi Haliaetus I. leucoc~halus Amazona guildingii 

Enhydra lutris nereis C. elaphus hanglu Haliaetus heliaca a alberti Amazona versicolor 

Hyaenidae Hyaena brunnea Hippocamelus bisulcus Haliaetus albicilla groenlandicur Amazona imperialis 

Fclidae Felis planiceps H. antisiensis Falconidae Falco peregrinus anatum Amt14ona rhodocorytha 

F. nigripes Blastoceros dichotomur Falco peregrinus tundrius Amazona petrei petrei 

F. concolor coryi Ozotoceros bezoarticus Falco peregrinus peregrinus Ama:.cona vinacea 

F. c. costaricensis Pudu pudu Falco peregrinus babylonicus Pyrrhura cruentata 

F. c. cougar Antilocapridae Antilocapra americana sonoriensls Anodorhynchus glaucus 

F. temmincki A. a. peninsularis · Anodorhynchus leari 

F. bengalensis bengalensis Bovidae Bubalus ( Anoa) mindorensis GALLIFORMES Cyanopsitfa spixii 

F. yagouaroundi cacomilli B. ( Anoa) depre.rsicornis Megapodiidae Macrocephalon maleo Pionopsitta pileata 

P. y. fossat11 B. (Anoa) quarlesi Cracidae Crax blumenbachii 
Aratinga guaruba 

F. y. panamensis Bos gaurus Psittacula krameri echo 

F. y. tolteca B. (grunniens) mutus 
Pipile p. pipile Psephotus pulcherrimus 

F. partfalis mearnsi Novibos (Bos) sauveli 
Pipile jacutinga Psephotus chrysopterygius 

P. y. panamensis Bison bison athabascae 
Mitu mitu mitu Neophema chrysogaster 

P. p. mitis Kobus leche 
Oreophasis derbianus Neophema splendida 

F. wiedii nicaraguae Hippotragus niger variani Tetraonidae Tympanuchus cupido attwateri C yanoram phus novaezelandiae 

F.- w. salvinia Oryx leucoryx Phasianidae Colinus virginianus ridgwayi Cyanoramphus auriceps forbesi 

F. tigrina oncilla Damaliscus dorcas dorcas Tragopan blythii Geopsittacus occidentalis 

F. marmorata Saiga tatarica mongolica Tragopan caboti Psittacus erithacus princeps 

P. jacobita Nemorhaedus goral Tragopan melanocephalus 
P. (Lynx) rufa escuinapae Capricornis sumatraensis Lophophorus sclateri APODIFORMES 
Neofelis nebulosa Rupicapra rupicapra ornata Lophophorus lhuysii Trochilidae Ramphodon dohrnii 
Panthera tigris * Capra f alconeri jerdoni Lophophorus impejanus 
P. pardus C. f. megaceros Crossoptilon mantchuricum 
P. uncia C. f. chiltanensis Crossoptilon crossoptilon TROGONIFORMES 
P. onca Ovis orientalis ophion Lophura swinhoii 
Acinonyx jubatus 0. ammon hodgsoni Lophura imperialis Trogonidae Pharomachrus mocinno mocinno 

0. 11ignei Lophura edwardsii Pharomachrus mocinno 

PINNIPEDIA Syrmaticus ellioti costaricensis 

Phocidtc . Monachus spp. AVES Syrmaticus humiae 

Mirounga angustirostris TINAMIFORMES 
Syrmaticus mikado STRIGIFORMES 
Polyplectron emphanum 

PROBOSCIDEA Tinamidae Tinamus solitarius Tetraogallus tibetanus Strigidae Otus gurneyi 

Elephantidae Elephas maximus 
Tetraogallus caspius 

PROCELIARIIFORMES Cyrtonyx montezumae merriami CORACIIFORMES 

SIRENIA Podicipedidae Podilymbus gigas GRUIFORMES Rhinoplax VtgJt 

Dugongidae Dugong dugon ~ ~102 
Trichechidae Trichechus manatus PROCELLARIIFORMES Gruidae Grus japonensis PICIFORMES 

T. inunguis Diomedeidae Diomedea albatrus Grus leucogeranus 
Grus americana Picidae Dryocopus javensis richardsii 

PERISSODACTYLA PELECANIFORMES Grus canadensis pulla Campephilus imperialis 

Equidae Equus przewalskii Sulidae Sula abbotti 
Grus canadensis nesiotes 

E. hemionus hemionus Fregatidae Fregata andrewsi 
Grus nigricollis PASSERIFORMES 

E. h. khur 
Grus vipio 

E. zebra zebra CICONIIFORMES Rallidae 
Grus monacha Cotingidae Cotinga maculata 

Tapiridae T apirus pinchaque 
Tricholimnas sylvestris Xipho!ena atro-purpurea 

T. bairdii Ciconiidae Ciconia ciconia boyciana Rhynochetidae Rhynochetos jubatus Pittidae Pitta kochi 

T. indicus Threskiornithidae Nipponia nippon Otididae Eupodotis bengalensis Atrichornithidae Atrichornis clamosa 

Rhinocerotidae Rhinoceros unicornis 
Muscicapidae Picathartes gymnocephalus 

R. sondaicus ANSERIFORMES OiARADRIIFORMES 
Picathartes oreas 

Didermocerus sumatrensis Anatidae Anas aucklandica nesiotis Scolopacidae 
Psophodes nigrogularis 

Ceratotherium simum cottoni Anas oustaleti Numenius borealis Amytornis goyderi 

Anar laysanensis Tringa guttifer Dasyornis brachypterus 

ARTIODACTYLA Anas dia:.ci 
Laridae Larus relictus 

longirostris 

Suidae Sus salvanius Cairina scutulata Sturnidae 
Dasyornis broadbenti littoralis 

Babyrousa babyrussa R,iodonessa caryophyltacea COLUMBIFORMES 
Leucopsar rothschildi 

Camclidae V icugna vicugna Branta canadensis leucopareia 
Meliphagidae Melip!Jaga cassidix 

Columbidae 
Zosteropidae Zosterops albogularis 

Camelus bactrianus Branta sandvicensis Ducula mindorensis Fringillidae S pinus cucullatus 
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URODELA 
Cryptobranchidae 

SALIENTIA 
Bufonidac 

Atelopodidae 

CROCODYLIA 
Alligatoridae 

Crocodylidae 

Gavialidae 

TESTUDINATA 
Emydidae 

Testudinidae 

Cheloniidae 

Trionychidae 

Cheliooe 

LACERTILIA 
V11ranidae 

AMPHIBIA 

Andrias ( = Megalobatrachus) 
davidianus ;aponicus . 

Andrias ( = Megalobatrachus) 
davidianus davidianus 

Bufo superciliaris 
Bufo periglenes 
Nectopbrynoides spp. 
Atelopus varius zeteki 

REPTILIA 

Alligator mississippiensis 
Alligators sinensis 
Melanosuchus niger . 
Caiman crocodilus (J,paporiensis 
Caiman latirostrir 
T ommoma schlegelii 
Osteolaemus tetraspis tetraspis 
Osteolaemus tetraspis osborni 
Crocodylus cataphractus 
Crocodylus siamensis 
Crocodylus palustris palustris 
Crocodylus palustris kimbula 
Croc~dylus n_ovaeguineae 

mmdorensts 
Crocodylus intermedius 
Crocodylus rhombifer 
Crocodylus moreletii 
Crocodylus niloticus 
Gavialis gangeticus 

Batagur baska 

SERPENTES 
Boidae Epicrates inornatus inornatus 

Epicrates subflavus 
Pytbon molurus molurus 

RHYNCHOCEPHALIA 
Sphenodontidae Spbenodon punctatus 

PISCES 
ACIPENSERIFORMES 
Acipenseridae Acipenser brevirostrum 

Acipenser oxyrbyncbus 

OSTEOGLOSSIFORMES 
Osteoglossidac Scleropages formosus 

SALMONIFORMES 
Salmonidae 

CYPRINIFORMES 
Catostornidae 
Cyprinidae 

SILURIFORMES 
Schilbeidae 

PERCIFORMES 
Percidae 

Coregonus alpenae 

Chasmistes cu;us 
Probarbus ;ullieni 

Pangasianodon gigas 

Stizostedion vitreum glaucum 

MOLLUSCA 
Geoclemmys ( = Damonia) 

hamiltonii NAIADOIDA 
Geoemyda ( = Nicoria) tricarinata Unionidae 
Kacbuga tecta tecta 
Morenia ocellata 
T errapene coahuila 
Geochelone ( = Testudo) 

elephantopus 
Geochelone ( = Testudo) 

geometrica 
Geochelone (= Testudo) 

radiata 
Geochelone ( = Testudo) 

yniphora 
Eretmocbelys imbricata imbricata 
Lepidochelys kempii 
Lissemys punctata punctata 
Trionyx ater 
Trionyx nigricans 
Trionyx gangeticus 
Trionyx hurum 
Pseudemydura umbrina 

V aranus komodoensis 
V aranus f lavescens 
Varanus bengalensis 
V aranus griseus 

Conradilla caelata 
Dromus dromas 
Epioblasma ( = Dysnomia) 

florentina curtisi 
Epioblasma ( = Dysnomia) 

florentina /lorentina 
Epioblasma ( = Dysnomia) 

sampsoni 
Epioblasma ( = Dysnomia) 

sulcata perobliqua 
Epioblasma ( = Dysnomia) 

torulosa gubernaculum 
Epioblasma ( = Dysnomia) 

torulosa torulosa 
Epioblasma ( = Dysnomia) 

turgidula 
Epioblasma ( = Dysnomia) 

walkeri 
Fusconaia cuneolus 
Pusconaia edgariana 
Lampsilis higginsi 
Lampsilis orbiculata orbiculata 
Lampsilis satura 
Lampsilis virescens 
Plethobasis cicatricosus 
Pletbobasis cooperianus 

ARACEAE 

CARYOCA-
RACEAE 

CARYOPHYL 
LACEAE 

CUPRESSACEAE 

CYCADACEAE 

GENTIANACEAE 

HUMIRIACEAE 

JUGLANDACEAE 

LEGUMINOSAE 

LILIACEAE 

MELASTOMA-
TACEAE 

Pleurobema plenum 
Potamilus ( = Proptera) capax 
Quadrula intermedia 
Quadrula sparsa 
Toxolasma (= Carunculina) 

cylindrella 

FL ORA 

Alocasia sanderiana MELLACEAE 
Alocasia zebrina 

Caryocar costaricenre 
MORACEAE 

ORCHIDACEAE 

Gymnocarpos pruwalskii 
Melandrium mongolicum 
Silene mongolica 
Stellaria pulvinata 

Pilgerodendron uviferum 
PINACEAE 

Encephalartos spp. 
Microcycas calocoma 
Stangeria eriopus PODOCAR-

Prepusa hookeriana 

V antanea barbourii 
PROTEACEAE 

Engelhardtia pterocarpa RUBIACEAE 

Ammopiptanthus mongolicum SAXIFRAGA-
Cynometra hemitomophylla CEAE (GROS-

U nio ( Megalonaiar I? I) 
nickliniana 
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Unio (Lampsilis/?/) tampicoensis 
tecomatensis 

ViUosa ( = Micromya) lrabalis 

Guarea longipetiola 
T achigalia versicolor 

Batocarpus costaricenre 

Cattleya iongheana 
Cattleya skinneri 
Cattleya trianae 
Didiciea cunninghamii 
Laelia lobata 
Lycaste virginalis var. alba 
Peristeria elata 

Abies guatamalensis 
Abies nebrodensis 

Podocarpus costalis 
P-odocarpus parlatorei 

Orothamnus zeyheri 
Protea odorata 

Balmea stormae 

Platymiscium pleiostachyum SULARIACEAE) Ribes sardoum 

Aloe albida TAXACEAE Pitzroya cupressoides 
Aloe pillansii 
Aloe polyphylla Celtis aetnensis 
Aloe thorncrof tii 

WELWITSCHIA-Aloe vossii 
CEAE W elwiJschia bainesii 

Lavoisiera itambana ZINGIBERA- Hedychium philippinense 
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Bilaga Il 

Tolkning: 

1. I denna bilaga uppräknade arter hänvisas 
till med 

a) namnet på arten 
b) såsom en hel i en högre kategori med

tagen art eller en utesedd del därav. 

2. Med förkortningen "spp." avses alla 
arter av en högre kategori. 

3. Övriga hänvisningar till kategorier högre 
än arter givs endast som information eller för 
klassificeringsändamål. 

4. En asterisk ( • ) mittemot namnet av 
en art eller högre kategori betyder att en eller 
flera geografiskt skilda populationer eller un
derarter av ifrågavarande kategori är uppräk
nade i bilaga I och att sagda populationer, 
underarter eller arter inte har medtagits i 
bilaga Il. 

5. I denna konvention avses med symbolen 
( #) följd av ett nummer mittemot namnet 
på arten eller högre kategorin i förhållande till 
den soecificerade· delar eller avledningar dätav; 
exempelvis: 

# 1 avser rot 
# 2 avser timmer 
# 3 avser· stammar 

6. Symbolen ( - ) följd av ett nummer 
mittemot namnet på arten eller högre kategorin 
betyder att utsedda geografiskt skilda popula
tioner, underarter, arter eller grupper av arter 
inte har medtagits; exempelvis: 

- 101 arter, vilka inte är succulents 

7. Symbolen ( + ) jämte ett nummer bred
vid namnet på en art eller högre kategori be
tyder att endast utsedda geografiskt skilda 
populationer, underarter eller arter av sagda 
art eller högre kategori har medtagits i denna 
bilaga; exempelvis: 

+ 201 alla nordamerikanska underarter 

+ 202 nyzealändska arter 
+ 203 alla arter av familjen Nord- och 

~damerika 
+ 204 australiska populationer 

Annexe Il 

Interpretation: 

1. Les especes figurant ~ la presente Annexe 
sont indiquees: 

a) par le nom de I' espece; ou 
b) par I' ensemble des especes appartenant a 

un taxon superieur ou partie designee dudit 
taxan. 

2. L'abreviation "spp" sert a designer tou
tes ~es especes d'un taxon sperieur. 

3. Les autres references a des taxa supe
rieurs aux especes sont donnees uniquement a 
titre d'information ou a· des fins de slassGifi
cation. 
4. Un asterisque ( * ) place avant le nom d'un 
espece ou d'un taxon superieur indique q'up ou 
plusieurs populations geograhiquement isolees, 
sous-especes ou especes dudit taxan figurent a 
l'Anqexe I et que ces populations, sous-especes 
ou especes sont exclues de l'Annexe Il . 

5. Le signe ( # ) suivi d'un nombre place 
avant le nom d'une espece ou d'un taxon 
superieur sert a designer des parties ou pro
duits qui 'Sant mentionnes a ce sujet aux fins 
de la presente Convention, comme suit: 

# 1, sert a designer les · racines 
# 2, sert a designer le bois 
# 3, sert a designer les tronces. 

6. Le sign ( - ) suivi d'un nombre place 
avant le nom d'une espece ou d'un taxan 
superieur indique l'exclusion, de ladite espece 
ou dudit taxon, des poulations geographique
ipent isolees, sous-especes, especes ou groupes 
especes designes, com:me suii: 

- 101 Especes non succulentes. 

7. Le signe ( + ) suivi d'un nombre place 
avant le nom d'une espece ou d'un taxan 
superieur signifie que seules des populations 
geographiquement isolees, sous-especes ou 
especes du ladite espece ou dudit taxan supe
rieur sont incluses a la presente Annexe comme 
suit: 

+ 201 Toutes les sous-especes de l'Ameri
que du Nord 

+ 202 Especes de la Nouvelle-Zelande 
+ 203 Toutes les especes de la famille les 

deux Ameriques 
+ 204 \Population australienne 

MARSUPIALIA 
Macropodidae 

INSECTIVORA 
Erinaceidae 

PRIMATES 
Lemuridae 
Lorisidae 

Cebidae 
Cercopitheddae 

Pongidac 

EDENTATA 
Myrmecophagidae 

Bradypodidac 

PHOLIDOTA 
Manidae 

LAGOMORPHA 
LePoridae 

RODENTIA 
Heteromyidae 
Sciuridae 

Castoridae 

Cricetidae 
Canidae 

Ursidae 

Procyonidae 
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MAMMALIA 

Dendrolagus lnustus 
Dendrolagus ursinus 

Erinaceus frontalis 

Lemur catta 
Nycticebus coucang 
Loris tardigradus 
Cebus capucinus 
Macaca sylvanus 
Colobus badius gordonorum 
Colobus verus 
Rhinopithecus roxellanae 
Presbytis ;ohnii 
Pan paniscus 
Pan troglodytes 

Myrmecophaga tridactyla 
T amandua tetradactyla 

chapadensis 
Bradypus boliviensis 

Manis crassicaudata 
Manis pentadactyla 
Manis ;avanica 

Nesolagus netscheri 

Dipodomys phillipsii phillipsii 
Ratufa spp. 
Lariscus hosei 
Castor canadensis frondator 
Castor canadensis repentinus 
Ondatra zibethicus bernardi 
Canis lupus pallipes 
Canis lupus irremotus 
Canis lupus crassodon 
Chrysocyon brachyurus 
Cuon alpinus 
Ursus (Thalarctos) maritimus 
Ursus arctos * +201 
Helarctos malayanus 
Ailurus fulgens 

FAUNA 

Mustelidae 
Viveridae 

Felidae 

PINNIPEDIA 
Otariidae 

Phocidae 

Martes americana atrata 
Prionodon linsang 
Cynogale bennetti 
Helogale derbianus 
Felis yagouaroundi * 
Felis colocolo pajeros 
Felis .colocolo crespoi 
Felis colocolo budini 
Felis concolor missoulensis 
Felis concolor mayensis 
Felis concolor azteca 
Felis servat 
Felis lynx isabellina 
Felis wiedii * 
Felis pardalis * 
Fe/is tigrina * 
Felis ( = Caracal) caracal 
Panthera leo persica 
Panthera tigris altaica 

( = amurensis) 

Arctocephalus australis 
Arctocephalus galapagoensis 
Arctocephalus philippii 

. Arctocephalus townsendi 
Mirotinga australis 
Mirounga leonina 

TUBULIDENTATA 
Orycteropidae 

SIRENIA 
Dugongidae 
Trichechidae 

Orycteropus afer 

Dugong dugon * + 204 
Trichechus senegalensis 

PERISSODACTYLA 
Equidae 
Tapiridae 
Rhinocerotidae 

ARTIODACTYLA 
Hippopotamidae 
Cervidae 

Antilocapridae 
Bovidae 

Equus hemionus * 
T apirus te"estris 
Diceros bicornis 

Choero pus liberiensis 
Cervus elaphus bactrianus 
Pudu mephistophiles 
Antilocapra americana mexicana 
Cephalophus monticola 
Oryx ( tao) dammah 
Addax nasomaculatus 
Pantholops hodgsoni 
Capra f alconeri * 
Ovis ammon * 
Ovis canadensis 
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AVES 

SPHENISCIFOR.11ES 
Spheniscidae 

RHEIFORMES 
Rheidae 

TINAMIFORMES 
Tinamidae 

CICONIIFORMES 

Ciconiidae 
Threskiornithidae 

Phoenicopteridae 

S pbeniscus demersus 

Rhea americana albescens 
Pterocnemia pennata pennata 
Pterocnemia pennata garleppi 

Rhynchotus fufescens rufescens 
Rhynchotus rufescens pallescens 
Rhynchotus rufescens maculicollis 

Ciconis nigra 
Geronticus calvus 
Platalea leucorodia 
Phoenicopterus ruber chilensis 
Phoenicoparrus andinus 
Phoenicoparrus ;amesi 

PELECANIFORMES 

Pelecanidae 

ANSERIFOR..\IBS 
Anatidae 

Pelecanus crispus 

Anas aucklandica aucklan4ica 
Anas aucklandica chlorotis 
Anas bernieri 
Dendrocygna arborea 
Sarkidiornis melanotos 
Anser albifrons gambelli 
Cygnus bewickii ;ankowskii 
Cygnus melancoryphus 
Coscoroba coscoroba 
Branta ruficollis 

FALCONIFORMES 
Accipitridae 

Falconidae 

GALLIFORMES 
Megapodiidae 

Tetraonidae 
Phasianidae 

GRUIFORMES 
Gruidae 

Gypaetus barbatus meridionalis 
Aquila chrysaetos 
Spp. " 

Megapodius freycinet nicobariensis 
Megapodius freycinet abbatti 
Tympanuchus cupido pinnatus 
Francolinus ochropectus 
Francolinus swierstrai 
Catreus wallichii 
Polyplectron malacense 
Polyplectron germaini 
Polyplectron bicalcaratum 
Gallus sonneratii 
Argusianus arius 
Ithaginus cruentus 
Cyrtonyx montezumae 

montezumae 
Cyrtonyx montezumae mearnsi 

Balearica regulorum 
Grus canadensts pratensis 

Rallidae 
Otididae 

Gallirallus australis hectori 
Cblamydotis undulata 
Choriotis nigriceps 
Otis tarda 

CHARADRIIFORMES 
Scolopacidae 

Laridae 

Kumenius minutus 
Numenius tenuirostris 
Larus brunneicepbalus 

COLUMBIFORMES 

Columbidae Gallicolumba luzonica 
Goura cristata 
Goura scheepmak~ri 
Goura victoria 
Caloenas nicobarica pelewensis 

PSITI'ACIFORMES 
Psittacidae 

CUCULIFORMES 
Musophagidae 

STRIGIFORMES 

Strigidae 

CORACIIFORMES 
Bucerotidae 

PICIFORMES 
Picidae 

PASSERIFORMES 
Cotingidae 

Pittidae 
Hi.rundinidae 
Paradisaeidae 
Muscicapidae 
Fringillidae 

URODELA 
Ambystomidae 

SALIENTIA 
Bufonidae 

Coracopsis nigra barklyi 
Prosopeia personata 
Eunymphicus cornutus 
Cyanorampbus unicolor 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Cyanoramphus malberbi 
Poicephalus robustus 
T anygnathus luzoniensis 
Probosciger aterrimus 

Turaco corytbaix 
Gallirex porphyreolophus 

Otus nudipes newtoni 

Buceros rhinoceros rhinoceros 
Buceros bicornis 
Buceros hydrocorax hydrocorax 
Aceros narcondami 

Picus squamatus flavirostris 

Rupicola rupicola 
Rupicola peruviana 
Pitta brachyura nympha 
Pseudochelidon sirintarae 
Spp. 
Muscicapa ruecki 
S pinus yarrellii 

AMPHIBIA 

Am"bystoma mexicanum 
Ambystoma dumerillii 
Ambystoma lermaensis 

Bufo retiformis 

CROCODYLIA 
Alligatoridae 

Crocodylidae 

TESTUDINATA 
Emydidae 
Testudinidae 

Chcloniidae 

Dermochelidae 
Pelomedusidae 

LACERTILIA 
Teiidae 
lguanidae 

Helodermatidae 

Varanidae 

SERPENTES 
Boidae 

Colubridae 

REPTILIA 

Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus yacare 
Caiman crocodilus fuscus 

(chiapasius) 
Paleosuchus palpebrosus 
Paleosuchus trigonatus 
Crodocylus iohnsoni 
Crocodylus novaeguineae 

novaeguineae 
Crocodylus porosus 
Crocodylus acutus 

Clemmys muhlenbergi 
Chersine spp. 
Geochelone spp. * 
Gopherus spp. 
Homopus spp. 
Kinixys spp. 
Malacochersus spp. 
Pyxis spp. 
T estudo spp. * 
Caretta caretta 
Chelonia mydas 
Chelonia depressa 
Eretmochelys imbricata bissa 
Lepidochelys olivacea 
Dermochelys .coriacea 
Podocnemis spp. 

Cnemidophorus hyperythrus 
Conolophus pallidus 
Cololophus subcristatus 
Amblyrhynchus cristatus 
Phrynosoma coronatum blainvillei 
Heloderma suspectum 
Heloderma horridum 
Varanus spp. * 

Epicrates cenchris cenchris 
Eunectes notaeus 
Constrictor constrictor 
Python spp. * 
Cyclagras gigas 
Pseudoboa cloelia 
Elachistodon westermanni 
Tbamnophis elegans hammondi 

PISCES 

ACIPENSERIFORMES 

Acipenseridae Acipenser fulvescens 
Acipenser sturio 

OSTEoGLOSSIFORMES 
Osteoglossidae Arapaima gigas 
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SALMONIFORMES 
Salmonklae Stenoåus leucichthys leucichthys 

Salmo chrysogaster 

CYPRINIFORMES 
Cyprinidae Plagopterus argentissimus 

Ptychocheilus lucius 

ATIIERINIFORMES 
Cyprinodontidae 

Poeciliidae 

Cynolebias constanciae 
Cynolebias marmoratus 
Cynolebias minimus 
Cynolebias opalescens 
Cynolebias sple11dens 
Xiphophorus couchianus 

COELACANTHIFORMES 
Coelacanthidae Latimeria chalumnae 

CERATODIFORMES 
Ceratodidae 

NAIADOIDA 
Unionidae 

Neoceratodus forsteri 

MOLLUSCA 

Cyprogenia aberti 
Epioblasma ( = Dysnomia) 

torulosa rangiana 
Fusconaia subrotunda 
Lampsilis brevicula 
Lexingtonia dolabelloides 
Pleorobema clava 

STYLOMMA TOPHORA 
Camaenidae 

Paraphantidae 

Papusfyla ( = Papuina) 
pulcherrima 

Paraphanta spp. + 202 

PROSOBRANCHIA 
Hydrobiidae 

LEPIDOPTERA 
Papilionidae 

Coahuilix hubbsi 
Cochlicpina milleri 
Durangonella coahuilae 
Mexipyrgus carranzae 
Mexipyrgus churinceanus 
Mexipyrgus escobedae 
Mexipyrgus lugoi 
Mexipyrgus mojarralis 
Mexipyrgus multilineatus 
Mexitbauma quadripaludium 
Nympbophilus minckleyi 
Paludiscala caramba 

INSECTA 

Parnasissus apollo apollo 
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FLORA 

APOCYNACEAE Pacbypodium spp. 

ARALIACEAE Panax quinquefolium # 1 

ARAUCARIA· 
CEAE 

CACTACEAE 

COMPOSITAE 

CYATIIBACEAE 

DIOSCOREA
CEAE 

EUPHORBIA· 
CEAE 

FAGACEAE 

LEGUMINOSAE 

Araucaria araucana # 2 

Cactaceae spp. +203 
Rhipsalis spp. 

Saussurea lappa # 1 

Cyatbea (Hemitella) capensis # 3 
Cyatbea dredgei # 3 · 
Cyatbea mexicana # 3 
Cyatbea (AJsophila) salvinii # 3 

Dioscorea deltoidea # 1 

Euphorbia spp. - 101 

Quercus copeyensir # 2 

Tbermopsis mongolica 

LILIACEAE Aloe spp. • 

MELIACEAE Swietenia bumilis #2 

ORCHIDACEAE Spp. * 

PALMAE Arenga ipot 
Phoenix hanceana var. 

pbilippinensis 
Zalacca clemensiana 

PORTULACA-
CEAE Anacampseros spp. 

PRIMULACEAE Cyclamen spp. 

SOLANACEAE Solanum sylvestris 

STERCULIACEAE Basiloxylon excelsum #2 

VERBENACEAE 

zyGOPHYLLA· 
CEAE 

Caryopterir mongolica 

Guaiacum sanctum # 2 
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Bilaga IV 

KONVENTION ANGÅENDE INTERNATIONELL HANDEL MED SÅDANA ARTER AV 

DEN VILDA FAUNAN OCH FLORAN SOM HOTAS AV UTROTNING 

Exporttillstånd Nr ............... . 

Exporterande stat: Giltigt till den ............................................... . 

Detta tillstånd har beviljats: 

adress: 

som förklarar att han känner till bestämmelserna i konventionen angående export av: 

(exemplar eller del(ar) eller avdelning(ar) därav)') 

tillhörande i bilaga I 
bilaga II 
bilaga III till konventionen uppräknade arter 2> 

(uppfödd i fångenskap eller odlad i ............................................................................................ ) 2) 

Detta (dessa) exemplar skall sändas till ........................................................................................... . 

adress: . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . land ......................................................... . 

.................................. .............. den ................................................. . 

(ansökarens namnteckning) 

1) ~ppge typ av produkt 
2) icke-til.länipbart styrks 

················································den ................................................. . 

(stämpel och underteckning av förvaltningsmyn
dighetcn som utfärdar tillståndet) 
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Annexe IV 

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE 
ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION 

PERMIS D'EXPORTATION No ................ . 

Pays d'exportation: ................................ : ......... Valide jusqu'au: (date) ........ ................................ .. 

Ce permis est delivre a: ···················································································································· 

adresse: ·······················································································--····························· 
qui declare avoir connaissance des dispositions de la Convention, pour l'exportation de: 

······························································································································································· 
(specimen(s), ou partie(s) ou produit(s) de spCc:imen(s) 1

) 

d'une espece inscrite a l' Annexe I 
Annexe Il 
Annexe III de la Co.nvention comme precise ci-dessous 2> 

( eleve en captivite ou cultive en .......................................................... ........................................... 
2
> 

Ce ( ces) specimen ( s) est ( sont) adresse ( s) a: ..................................... ..... ..................................... . 

adresse: ................................................. ..................... pays: ............................................................. . 

a ···················································· le ···················································· 

········································································ 
(signature du titulaire du permis) 

a .................................................... le ................................................... . 

1) Indiquer le typc de produit 
2 ) Rayer la mention inutile 

········································································ 
( cachet et signature de l'organe de gestion 

delivrant le permis d'exportation) 
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Uppgifter angående exemplaret/exemplaren eller del(ar) eller avdelning(ar) därav inklusive 
därtill fästa märken: 

Levande exemplar 

Art Antal Kön Stolek Märke 
( eller volum) (om sådant finns) 

Delar eller avledningar 

Art Mängd Typ av vara Märke 
(om sådant finns) 

. 

Myndigheternas stämpel: 

a) v~d ~xportering 
b) v1d llnportering * 

• Detta stämpel annulerar exporttillstAndet, som skall överlltas till förvaltningsmyndigheten. 



,. 
,• 
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Description du specimen(s) ou partie(s) ou produit(s) du (des) specimen(s) y compris toute 
marque apposee: 

Specimens vivants 

Espece 
Nombre Sexe Dimensions Marque ( nom scientifique et (ou volume) (le cas echeant ) nom commun) 

-

' 
• 

Parties ou produits 

Espece · Marque (,nom scientifique et Quantite Type de marchandise 
nom commun) (le cas echeant) 

Cachets des autorites ayant procede a l'inspection: 

a) a l'exportation 
b) a l'importation * 

* Ce cachet rend ce permis fuutilisable a toute fin commerciale uLterieure et ce permis sera remis a 
l'organe de gestion. 

Hallituksen esitys Eduskunnalle villieläimistön ja -kasviston 
uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopi
muksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Suomi on maaliskuun 3 päivänä 197 3 alle
kirjoittanut Was~n~t?n.~ssa villieläimistön ja 
-kasviston kansamvälista tkauppaa koskevan 
yleissopimuksen., ?oP~~~ ,tark<;>it?~sen~ ~ 
suojella uhanalais1a e1äm- Ja ikasvila1eia liialli
selta pyynniltä ja !keräilyltä säännöstelemällä 
niiden maahantuontia ja vientiä. iKysymys kan
sainvälisistä to1menpiteistä uhanalaisten eläiin- ja 
kasvilajien suojelemiseksi niiden häviämisen es
tämiseksi on ohlut ajanikohtainen 1960-fovun 
alusta alka.en. Asia oli mm. esillä vuonna 1972 
pidetyn Yhdistyneiden Kansakuntien Y mpäris
tönsuojelukonferenssin valmistelutöiden yhtey
dessä. Lähtökohtana oli yleissopimusluonnos, 
joka oli pääasiassa valmisteltu kansainvälisen 
luonnonsuojeluliiton (IUCN) piirissä ja joka 
tähtäsi kyseisten uhanalaisten eläin- ja kasvi
lajien kansainvälisen kaupan säännöstelemiseen. 
Kun ympäristönsuojelukonferenssissa ei osoit
tautunut mahdolliseksi saada yleissopimusteks
tiä valmiiksi, konferenssi hyväksyi suosituksen, 
jonka mukaan mahdollisimman pian oli kut
suttava koolle uhanalaisten eläin- · ja kasvi
lajien suojelua käsittelevä konferenssi, joka 
valmistelisi ja hyväksyisi tiettyjen uhanalais
ten eläin- ja kasvilajien kauppaa koskevan 
yleissopimuksen. 

Yhdysvaltain hallituksen kutsusta pidettiin 
uhanalaisten eläin- ja kasvilajien tkansainvälistä 
kauppaa käsittelevä konferenssi, johon osallis
tuivat noin 80 valtion edustajat, näiden jou
kossa Suomi. iKonferenssi pääsi yks~mielisyy
teen yleissopimustekstistä sekä siihen liittyvistä 
liitteistä, joissa luetellaan ne eläin- ja ikasvila
jit, joita tulee suojella. 

Yleissopimuksen tarkoituksena on säädellä 
uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kans~invälistä 
kauppaa. Tätä tarkoitusta vatten on uhanalai
~et lajit luokiteltu kolmeen ryhmään, joihin 
1akautumisen perusteena on lajin uhanalaisuu
den aste. Ensimmäiseen ryhmään ( liite I) on 
sis.ällyt.etty ne eläin- ja kasvilajit, jotka ovat 
kaikkhm.7.~n u~'.1flalaisimmassa asemassa ... To~seen 
ry aan (liue Il) 1kuuluvat ne la11t, Jotka 
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eivät vielä täl!lä hetlrellä ole uhattuina, mutta 
ovat vaarassa joutua uhanalaisiksi jollei nilden 
kansainvälistä kauppaa ryhdytä voimakkaasti 
säätelemään. Kolmanteen ryhmään ( liite III ), 
josta on määräyksiä yleissopimuksen 14 artik
lassa, voidaan ilmoittaa ne lajit, joiden hyväk
sikäyttö on säännöstelyn kohteena sopimuspuo
len sisäisessä lainsäädännössä. Kun yleissopi
mus rajoittuu vain kansainväliseen kauppaan, 
niin sopimuksen vaikutukset Suomessa jäävät 
tällä hetkellä melko vähäisiksi. V altionsisäisiä 
samaa asiaa koskevia säännöksiä meillä on luon
·nonsuoj~ulaissa ( 71/23), metsästyslaissa 
( 290/ 62), ka:svinsuojelulaissa ( 202/25) ja 
eläinsuojelulaissa (91/71). Todettakoon kui
tenkin, että sopiimukseli'a saattaa olla myöhem
·min huomattavaa merkitystä Suomessa tavatta
vien lajien säilymisen ikanna.l:ta, mistä esimer'k
kinä voidaan mainita villieläimistä karhu ja susi 
sekä villikas.veista mesimarja. 

Yleissopimuksen 1 artiklassa on määritelty 
·sopimuiksessa käytety.t termit. Tässä yleissopi
muksessa "laji" tarkoittaa jokaista fajia, al'alajia 
itai maantieteellisesti siiti eriMistä popul'aatiota; 
"yil<:silö" tarkoittaa jokaista elävää tai kuollutta 
eläintä tai kas.via; sekä liitteissä: lueteltujen 
fajien ikohdaHa .jokaista niistä ihel'posti tunnistet
tavaa osaa tai johdannaista. Tieteehl'isen vi: 
ranomaisen ja hallintoviranomaisen määritys 
edellyttää Suomen osalta näiden viranomaisten 
nimeämistä. Suomessa sekä eläimistön että 
kasviston osalta yleisviranomaisena tulisi toi
mimaan maa- ja metsätalousministeriö varsinai
sen kauppaan liittyvän valvonnan jäädessä tulli
laitoksen osalle. Artiklassa otetaan käyttöön 
merestätuonti-käsite. Tämä merkitsee sitä, että 
suomalaisten alusten kansainvälisiltä vesialueil
ta pyydystämien eläinten sekä sieltä ikeräämien 
kasvien maahantuonti kuuluu sopimuksen pii
riin, mikäli kyseinen laji sisältyy sopimuksen 
liitteessä I ja Il oleviin luetteloihin. 

Sopimuksen 2 artiklassa määritellään sopi
muksen 1-III liitteissä yksilöitävät sopimuk
sen piiriin kuuluvat lajit. Kun 111 liite on 
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