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DOHOVOR
O MEDZINÁRODNOM OBCHODE S OHROZENÝMI DRUHMI VO�NE ŽIJÚCICH ŽIVO�ÍCHOV A RASTLÍN

(CITES)

Podpísané vo Washingtone, D. C., 3. marca 1973

ZMLUVNÉ ŠTÁTY,

uznávajúc, že vo�ne žijúce živo�íchy a plané rastliny sú v svojich prekrásnych a mnohotvárnych formách
nenahradite�nou sú�as�ou prírodných systémov krajiny, ktoré musia by� chránené pre sú�asnú generáciu aj pre
budúce generácie;

uvedomujúc si stále rastúce hodnoty vo�ne žijúcich živo�íchov a planých rastlín z estetického, vedeckého,
kultúrneho, rekrea�ného a ekonomického h�adiska;

uznávajúc, že národy a štáty sú a majú by� najlepšími ochrancami svojej vlastnej fauny a flóry;

uznávajúc �alej, že pre záchranu ur�itých druhov vo�ne žijúcich živo�íchov a planých rastlín pred ich nadmernou
exploatáciou medzinárodným obchodom je nevyhnutná medzinárodná spolupráca;

súc presved�ené, že je potrebné prija� primerané opatrenia na tento cie�,

rozhodli sa uzavrie� nasledujúci Dohovor:

�LÁNOK I
Definície

Pod�a tohto Dohovoru, pokia� text nestanovuje inak:

a) "druh" znamená ktorýko�vek druh, poddruh, alebo geograficky oddelenú populáciu;
b) "exemplár" znamená:

(i) akéhoko�vek živo�ícha alebo rastlinu, �i už živého alebo m�tveho,
(ii) v prípade živo�íchov tiež: pri druhoch zaradených v prílohe I a II každú ich �ahko rozpoznate�nú �as�

alebo výrobok z nich; a pri druhoch zaradených do prílohy III �ahko rozpoznate�nú �as� alebo výrobok z
nich, pokia� sú tieto menovite uvedené v prílohe III v spojitosti s týmito druhmi, a

(iii) v prípade rastlín tiež: pri druhoch zaradených do prílohy I každú ich �ahko rozpoznate�nú �as� alebo
výrobok z nich; a pri druhoch zaradených do prílohy II a III �ahko rozpoznate�nú �as� alebo výrobok z
nich, pokia� sú tieto menovite uvedené v prílohe II a III v spojitosti s týmito druhmi;

c) "obchod" znamená vývoz, reexport, dovoz a introdukciu z mora;
d) "reexport" znamená vývoz takého exemplára, ktorý bol predtým dovezený;
e)  "introdukcia z mora" znamená dovoz exemplárov akéhoko�vek druhu, ktoré boli ulovené v morských   vodách,
ktoré nie sú pod právnou zvrchovanos�ou žiadneho štátu;
f)   "vedecký orgán" znamená národný vedecký orgán ur�ený pod�a �lánku IX;
g)   "výkonný orgán" znamená národný administratívny orgán ur�ený pod�a �lánku IX;
h)   "strana" znamená štát, pre ktorý tento Dohovor vstúpil v platnos�.

�LÁNOK II
Základné ustanovenia

l. Príloha I zah��a všetky druhy ohrozené vyhubením, ktoré sú alebo môžu by� obchodom nepriaznivo
ovplyv�ované. Obchod s exemplármi týchto druhov musí by� predmetom mimoriadne prísnych opatrení, aby
na�alej neohrozoval ich prežitie a možno ho povo�ova� len za výnimo�ných okolností.

2. Príloha II obsahuje:
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a) všetky druhy, ktoré, aj ke� nie sú bezprostredne ohrozené vyhubením, by sa nimi mohli sta�, keby
obchod s exemplármi týchto druhov nebol podriadený prísnym opatreniam zabra�ujúcim takému ich
využívaniu, ktoré je nezlu�ite�né s ich prežitím; a

b) �alšie druhy, ktoré musia by� predmetom ur�itých opatrení, aby sa obchod s exemplármi niektorých
druhov uvedených pod písmenom a) bodu 2 tohto �lánku, mohol ú�inne kontrolova�.

3. Príloha III zah��a druhy, o ktorých ktoráko�vek strana vyhlási, že v medziach jej právnej zvrchovanosti sú
predmetom opatrení,  majúcich preventívne zabráni� ich exploatácii alebo ju obmedzi�, a ktoré vyžadujú
spoluprácu iných strán pri kontrole obchodu.

4. Strany povolia obchod s exemplármi druhov uvedených v prílohe I, II a III iba vtedy, ak to bude v súlade s
ustanoveniami tohto Dohovoru.

�LÁNOK III
Úprava obchodu s exemplármi druhov zaradených do prílohy I

l. Všetok obchod s exemplármi druhov zaradených do prílohy I sa vykonáva v súlade s ustanoveniami tohto
�lánku.

2. Na vývoz každého exemplára druhu zaradeného do prílohy I treba najskôr predloži� povolenie na vývoz.
Povolenie na vývoz možno udeli� len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a) vedecký orgán vyvážajúceho štátu oznámil, že vývoz neohrozí prežitie dotknutého druhu;
b) výkonný orgán vyvážajúceho štátu je ubezpe�ený o tom, že daný exemplár nebol získaný proti zákonným

predpisom na ochranu fauny a flóry doty�ného štátu;
c) výkonný orgán vyvážajúceho štátu je ubezpe�ený o tom, že každý živý exemplár bude pripravený a

dopravovaný takým spôsobom, že nebezpe�enstvo poranenia, poškodenia na zdraví alebo krutého
zaobchádzania sa zníži na najmenšiu možnú mieru; a

d) výkonný orgán vyvážajúceho štátu je ubezpe�ený o tom, že pre dané exempláre bolo udelené povolenie
dovozu.

3. Na dovoz každého exemplára druhu zaradeného do prílohy I treba najprv predloži� povolenie na dovoz a �alej
povolenie na vývoz alebo potvrdenie o reexporte. Povolenie na dovoz možno udeli� iba vtedy, ak sú splnené
tieto podmienky:

a) vedecký orgán dovážajúceho štátu oznámil, že dovoz nebude za ú�elom, ktorý ohrozí prežitie doty�ného
druhu;

b) výkonný alebo vedecký orgán dovážajúceho štátu je ubezpe�ený o tom, že predpokladaný príjemca živého
exemplára je náležite vybavený pre jeho umiestnenie a pre starostlivos� o�; a

c) výkonný orgán dovážajúceho štátu je ubezpe�ený o tom, že exemplár sa nepoužije prednostne na
obchodné ú�ely.

4. Na reexport každého exemplára druhu zaradeného do prílohy I treba najprv predloži� vydané potvrdenie o
reexporte. Potvrdenie o reexporte možno vyda� len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a) výkonný orgán reexportujúceho štátu je ubezpe�ený o tom, že každý exemplár bol do štátu dovezený v
súlade s ustanoveniami tohto Dohovoru;

b) výkonný orgán reexportujúceho štátu je ubezpe�ený o tom, že každý živý exemplár bude pripravený a
dopravovaný takým spôsobom, aby sa zamedzilo nebezpe�enstvu poranenia, poškodenia na zdraví alebo
krutého zaobchádzania; a

c) výkonný orgán reexportujúceho štátu je ubezpe�ený o tom, že pre každý živý exemplár sa udelilo
povolenie dovozu.

5. Na introdukciu z mora každého exemplára druhu zaradeného do prílohy I treba najprv predloži� potvrdenie
vydané výkonným orgánom introdukujúceho štátu. Toto potvrdenie musí zodpoveda� týmto podmienkam:

a) vedecký orgán introdukujúceho štátu oznámil, že tento dovoz neohrozí prežitie doty�ného druhu;
b) výkonný alebo vedecký orgán introdukujúceho štátu sú ubezpe�ené o tom, že predpokladaný príjemca

živého exemplára je náležite vybavený pre jeho umiestnenie a pre starostlivos� o�; a
c) výkonný orgán dovážajúceho štátu si predovšetkým overil, že jedinec nebude použitý prednostne
    na obchodné ú�ely.
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�LÁNOK IV
Úprava obchodu s exemplármi druhov zaradených do prílohy II

l. Všetok obchod s exemplármi druhov zaradených do prílohy II sa vykonáva v súlade s ustanoveniami tohto
�lánku.

2. Na vývoz každého exemplára druhu zaradeného do prílohy II treba najprv predloži� povolenie na vývoz.
Povolenie na vývoz možno udeli� len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a) vedecký orgán vyvážajúceho štátu oznámil, že tento vývoz neohrozí prežitie dotknutého druhu;
b) výkonný orgán vyvážajúceho štátu je ubezpe�ený o tom, že daný exemplár nebol získaný proti zákonným

predpisom na ochranu fauny a flóry doty�ného štátu; a
c) výkonný orgán vyvážajúceho štátu je ubezpe�ený o tom, že každý živý exemplár bude pripravený a

dopravovaný tak, aby sa zamedzilo poraneniu, poškodeniu na zdraví alebo krutému zaobchádzaniu.

3. Vedecké orgány strán sledujú priebežne povolenia na vývoz exemplárov zaradených do prílohy II, vydávané
ich štátom aj skuto�ný vývoz týchto exemplárov. Ak niektorý vedecký orgán zistí, že vývoz exemplárov
niektorého z týchto druhov by sa mal obmedzi�, aby sa druh uchoval v celom rozsahu výskytu a na úrovni,
ktorá by bola zárove� v súlade s jeho úlohou v ekosystémoch, v ktorých sa vyskytuje, a trocha nad úrov�ou,
ktorá by vyžadovala zaradenie tohto druhu do prílohy I, vedecký orgán navrhne príslušnému výkonnému
orgánu primerané opatrenia na obmedzenie ude�ovania povolení vývozu exemplárov doty�ného druhu.

4. Na dovoz každého exemplára druhu zaradeného do prílohy II treba najprv predloži� bu� vývozné povolenie,
alebo potvrdenie o reexporte.

5. Na reexport každého exemplára druhu zaradeného do prílohy II treba najprv predloži� potvrdenie o
reexporte. Potvrdenie o reexporte možno vyda�, ak sú splnené tieto podmienky:

a) výkonný orgán reexponujúceho štátu je ubezpe�ený o tom, že exemplár sa do štátu doviezol v súlade s
ustanoveniami tohto Dohovoru; a

b) výkonný orgán reexpotujúceho štátu je ubezpe�ený o tom, že každý živý jedinec bude pripravený a
dopravovaný takým spôsobom, že nebezpe�enstvo poranenia, poškodenia na zdraví alebo krutého
zaobchádzania sa zníži na najmenšiu možnú mieru.

6. Na introdukciu z mora každého exemplára druhu zaradeného do prílohy II treba najprv, aby výkonný orgán
introdukujúceho štátu vydal na to potvrdenie. Toto potvrdenie možno vyda� iba vtedy, ak sú splnené tieto
podmienky:

a) vedecký orgán introdukujúceho štátu oznámil, že táto introdukcia neohrozí prežitie doty�ného druhu; a
b) výkonný orgán introdukujúceho štátu je ubezpe�ený o tom, že s každým živým exemplárom sa bude

zaobchádza� tak, že nebezpe�enstvo poranenia, poškodenia na zdraví alebo krutého zaobchádzania sa
zníži na najmenšiu možnú mieru.

7. Potvrdenia uvedené v odseku 6 tohoto �lánku možno vyda� len na odporú�anie vedeckého orgánu po
konzultácii s inými národnými vedeckými orgánmi alebo, ak je to nevyhnutné, s medzinárodnými vedeckými
orgánmi, a to s oh�adom na celkový po�et exemplárov, ktoré sa majú doviez� v priebehu ur�itého obdobia,
nie dlhšieho ako jeden rok.

�LÁNOK V
Úprava obchodu s exemplármi druhov zaradených do prílohy III

l. Všetok obchod s exemplármi druhov zaradených do prílohy III sa vykonáva v súlade s ustanoveniami tohto
�lánku.

2. Na  vývozu každého exemplára druhu zaradeného do prílohy III zo štátu, ktorý tento druh do prílohy III zaradil,
treba najprv predloži� povolenie na vývoz. Povolenie na vývoz možno udeli� iba vtedy, ak sú splnené tieto
podmienky:
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a) výkonný orgán vyvážajúceho štátu je ubezpe�ený o tom, že daný exemplár nebol získaný proti zákonným
predpisom na ochranu fauny a flóry tohto štátu; a

b) výkonný orgán vyvážajúceho štátu je ubezpe�ený o tom, že každý živý exemplár bude pripravený a
dopravovaný takým spôsobom, že nebezpe�enstvo poranenia, poškodenia na zdraví alebo krutého
zaobchádzania sa zníži na najmenšiu možnú mieru.

3. S výnimkou okolností uvedených v odseku 4 tohto �lánku na dovoz každého exemplára druhu zaradeného do
prílohy III treba najprv predloži� potvrdenie o pôvode exemplára a, pokia� sa dovoz deje zo štátu, ktorý tento
druh zaradil do prílohy III, vývozné povolenie.

4. V prípade reexportu  treba, aby dovážajúci štát dostal potvrdenie vydané výkonným orgánom reexportujúceho
štátu o tom, že exemplár sa v tomto štáte podrobil osobitnému spracovaniu alebo, že je reexportovaný, a to
preto, aby bola evidencia o splnení ustanovení tohto Dohovoru vzh�adom na tento exemplár.

�LÁNOK VI
Povolenie a potvrdenie

�. Povolenia a potvrdenia vydávané pod�a ustanovení �lánkov III, IV a V musia zodpoveda� ustanoveniam tohto
�lánku.

2. Povolenie na vývoz musí obsahova� informácie špecifikované vo vzore pripojenom v prílohe IV a možno ich
využi� pre vývoz len v období šiestich mesiacov po vydaní.

3. Každé povolenie alebo potvrdenie musí obsahova� názov tohto Dohovoru, úradný názov a pe�iatku
výkonného orgánu, ktorý ho vydal, a kontrolné �íslo, pripojené týmto výkonným orgánom.

4. Každá kópia povolenia alebo potvrdenia vydaná výkonným orgánom musí by� jasne ozna�ená ako kópia a,
pokia� na nej nie je potvrdený iný rozsah platnosti, nesmie sa použi� namiesto originálu.

5.  Pre každú zásielku exemplárov treba samostatné povolenie alebo potvrdenie.

6. Výkonný orgán štátu dovážajúceho akýko�vek exemplár zruší platnos� a odoberie vývozné  povolenie, alebo
potvrdenie o reexporte aj všetky im zodpovedajúce povolenia na dovoz, predložené pri dovezení exemplára.

7. Pokia� je to vhodné a uskuto�nite�né, opatrí výkonný orgán každý exemplár zna�kou, ktorá u�ah�í jeho
identifikáciu.
"Zna�kou" sa v tomto zmysle rozumie každé nezmazate�né ozna�enie, plomba, alebo iný primeraný
prostriedok, dovo�ujúci identifikova� exemplár tak, aby �o najviac znemož�oval falšovanie neoprávnenou
osobou.

�LÁNOK VII
Výnimky a iné špeciálne ustanovenia týkajúce sa obchodu

l. Ustanovenia �lánkov III, IV a V neplatia pre prepravu a prekládku jedincov na území strany, pokia� exempláre
zostávajú pod colnou kontrolou.

2. Ak je výkonný orgán vyvážajúceho alebo reexportujúceho štátu ubezpe�ený o tom, že ur�itý exemplár bol
získaný pred tým, než sa na� za�al vz�ahova� tento Dohovor a vydá potvrdenie v tomto zmysle, nebudú sa na
tento exemplár uplat�ova� ustanovenia �lánkov III, IV a V.

3. Ustanovenia �lánkov III, IV a V sa nebudú uplat�ova� na exempláre, ktoré majú osobný alebo rodinný
charakter.
Táto výnimka však neplatí, ak:

a)  ide o exempláre druhov zaradených do prílohy I, pokia� ich získal vlastník mimo štátu jeho trvalého
bydliska a  do tohto štátu sa doviezli; alebo

b) ide o exempláre druhov zaradených do prílohy II,

(i) ktoré získal vlastník mimo štátu jeho trvalého bydliska a v štáte, kde sa vykonával odber z vo�nej
prírody,
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(ii) ktoré sa dovážajú do štátu vlastníkovho trvalého bydliska, a
(iii) pri ktorých štát, v ktorom boli vzaté z vo�nej prírody, požaduje pred každým vyvezením povolenie

vývozu,

pokia� však nie je výkonný orgán ubezpe�ený o tom, že exempláre boli získané pred tým, než sa na ne za�ali
vz�ahova� ustanovenia tohto Dohovoru.

4. Na exempláre druhov živo�íchov zaradených do prílohy I, vychované v zajatí na obchodné ú�ely alebo druhy
rastlín zaradených do prílohy I a umelo rozmnožené na obchodné ú�ely sa h�adí tak, akoby to boli exempláre
druhov zaradených do prílohy II.

5. Ak je výkonný orgán vyvážajúceho štátu ubezpe�ený o tom, že ktorýko�vek exemplár živo�íšneho druhu bol
vychovaný v zajatí alebo že ktorýko�vek exemplár rastlinného druhu sa vypestoval umelo, alebo je �as�ou
takého živo�ícha alebo rastliny, prípadne sa  z nich odvodil, môže potvrdenie tejto skuto�nosti vydané
výkonným orgánom nahradi� povolenia požadované ustanoveniami �lánkov III, IV a V.

6. Ustanovenia �lánkov III, IV a V sa nevz�ahujú na neobchodné poži�anie, dar alebo výmenu medzi vedcami
alebo vedeckými inštitúciami, registrovanými na výkonnom orgáne svojho štátu, na herbárové  a inak
konzervované exempláre, sušené alebo zalievané múzejné preparáty a živý rastlinný materiál, pokia� sú
ozna�ené etiketou vydanou alebo potvrdenou výkonným orgánom.

7. Výkonný orgán ktoréhoko�vek štátu nemusí rešpektova� ustanovenia �lánkov III, IV a V a môže bez povolenia
alebo potvrdenia pripusti� presun exemplárov, ktoré sú sú�as�ou putovnej zoologickej záhrady, cirkusu,
zverinca, výstavy rastlín alebo inej putovnej výstavy, ak sú splnené tieto podmienky:

a) vývozca alebo dovozca zaregistroval také exempláre so všetkými podrobnos�ami na tomto výkonnom
orgáne;

b) exempláre patria do niektorej z kategórii špecifikovaných v odseku 2 alebo 5 tohto �lánku; a

c) výkonný orgán je ubezpe�ený o tom, že každý živý exemplár bude tak transportovaný a opatrovaný, aby
sa nebezpe�enstvo poranenia, poškodenia na zdraví alebo surového zaobchádzania znížilo na
najmenšiu možnú mieru.

�LÁNOK VIII
Opatrenia, ktoré urobia strany

l. Strany urobia primerané opatrenia na to, aby ustanovenia tohto Dohovoru uviedli do života a znemožnili také
obchodovanie s exemplármi, ktoré by ho porušovalo.

Budú v nich obsiahnuté opatrenia:

a) na pokutovanie obchodu s takými exemplármi alebo ich držby, prípadne oboch; a
b) na vykonanie konfiškácie takých exemplárov alebo ich navrátenie do štátu, ktorý ich vyviezol.

2. Okrem opatrení uskuto�nených pod�a odseku � tohto �lánku môže strana, ak to uzná za potrebné, ur�i�
akýko�vek interný spôsob náhrady výdavkov, vzniknutých pri konfiškácii exemplárov, ktoré boli predmetom
nedovoleného obchodu odporujúceho opatreniam prijatým v rámci realizácie tohto Dohovoru.

3. Strany zabezpe�ia, aby exempláre prešli formalitami požadovanými pre obchod s nimi s �o možno najmenším
omeškaním. Aby sa priechod  u�ah�il, môže strana ur�i� miesta výstupu a vstupu, na ktorých sa  musia
exempláre poda� na colné odbavenie. Strany �alej zabezpe�ia aby bolo o všetky živé exempláre po�as
tranzitu, prechovávania alebo dopravy náležite postarané tak, aby  nebezpe�enstvo zranenia, poškodenia na
zdraví alebo surového zaobchádzania bolo znížené na �o najmenšiu možnú mieru.

4. Ak bol na základe opatrení uvedených v odseku � tohto �lánku zhabaný živý exemplár:

a)  zverí sa výkonnému orgánu toho štátu, ktorý ho zhabal;
b) výkonný orgán po konzultácii s vyvážajúcim štátom vráti exemplár tomuto štátu na jeho náklady alebo ho

zašle záchrannému centru alebo na iné podobné miesto, ktoré výkonný orgán uzná za vhodné vzh�adom
na ciele tohto Dohovoru; a
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c) výkonný orgán môže prija� odporú�anie vedeckého orgánu alebo, ak to pokladá za potrebné, môže sa
opýta� sekretariátu, aby u�ah�il svoje rozhodnutie pod�a bodu b) tohto odseku, a to aj �o sa týka  vo�by
záchranného centra alebo iného miesta.

5. Záchranným centrom v zmysle odseku 4 tohto �lánku sa rozumie, inštitúcia ur�ená výkonným orgánom na to,
aby sa starala o živé exempláre, a to predovšetkým o tie, ktoré boli zhabané.

6. Každá strana vedie záznamy o obchode s exemplármi druhov zaradených do prílohy I, II a III, ktoré obsahujú:

a) mená a adresy vývozcov a dovozcov; a
b) po�et a typ vydaných povolení a potvrdení; štát s ktorým sa obchod uskuto�nil; po�et alebo množstvo

jedincov, mená druhov a to ako sú uvedené v prílohách I, II a III a tam, kde je to možné aj ve�kos� a
pohlavie daných exemplárov.

7. Každá strana vypracúva periodické hlásenia o plnení záväzkov tohto Dohovoru a postupuje  sekretariátu:

a) ro�ný výkaz obsahujúci údaje uvedené v bode b) ods. 6 tohto �lánku; a
b) každé dva roky správu o legislatívnych, regulatívnych a administratívnych opatreniach na uplatnenie tohto

Dohovoru.

8. Informácie uvedené v odseku 7 tohto �lánku budú verejne k dispozícii, pokia� to nebude v rozpore s právnymi
predpismi doty�nej strany.

�LÁNOK IX
Výkonné a vedecké orgány

�. Každá strana ustanoví na ú�ely tohto Dohovoru:

a) jeden alebo viac výkonných orgánov oprávnených vydáva� povolenia alebo potvrdenia v mene tejto strany;
a

b) jeden alebo viac vedeckých orgánov.

2. Štát, ukladajúci ratifika�nú listinu alebo dokument o prijatí, schválení alebo pristúpení, oznámi zárove�
depozitnej vláde meno a adresu výkonného orgánu, ktorý bol splnomocnený rokova� s ostatnými stranami a
so sekretariátom.

3. Každú zmenu vo vymenúvaní alebo splnomocnení pod�a ustanovení tohto �lánku oznámi príslušná
     strana sekretariátu, ktorý o nej informuje všetky ostatné strany.

4. Každý výkonný orgán, uvedený v odseku 2 tohto �lánku, je povinný na žiados� sekretariátu alebo výkonného
orgánu inej strany postúpi� im odtla�ok pe�iatok, pe�atí alebo iných zna�iek, používaných na overovanie
povolenia a potvrdenia.

�LÁNOK X
Obchod so štátmi, ktoré nie sú stranami tohto Dohovoru

Ak sa uskuto��uje vývoz alebo reexport do štátu, alebo dovoz zo štátu, ktorý nie je stranou tohto Dohovoru,
môžu strany namiesto povolení a potvrdení požadovaných týmto Dohovorom uzna� podobné dokumenty, vydané
kompetentnými orgánmi doty�ného štátu, pokia� v zásade zodpovedajú požiadavkám tohto Dohovoru.

�LÁNOK XI
Konferencia strán

�. Sekretariát zvolá zasadanie konferencie strán najneskôr dva roky po tom, �o tento Dohovor nadobudol
platnos�.

2. Neskôr zvoláva sekretariát, pokia� konferencia nerozhodla inak, pravidelné zasadania najmenej raz za dva
roky a mimoriadne zasadania kedyko�vek, ak o to požiada písomne najmenej jedna tretina strán.
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3. Na zasadaniach, tak riadnych, ako aj mimoriadnych, prerokúvajú strany plnenie tohto Dohovoru a môžu:

a) urobi� také nevyhnutné opatrenia, ktoré by sekretariátu umožnili plni� jeho povinnosti a prijíma� finan�né
opatrenia;

b) zvažova� a prijíma� pozme�ovacie návrhy k prílohám I a II v súlade s �lánkom XV;
c) skúma� pokrok uskuto�nený v obnove stavu a v ochrane druhov zaradených do prílohy I, II a III;
d) prijíma� a zvažova� akéko�vek hlásenia predložené sekretariátom alebo ktorouko�vek stranou; a
e) prípadne vydáva� odporú�ania na zlepšenie ú�innosti tohto Dohovoru.

4. Na každom riadnom zasadaní môžu strany ur�i� dobu a miesto budúceho riadneho zasadania, konaného
pod�a ustanovení odseku 2 tohto �lánku.

5. Na zasadaní môžu strany stanovi� a prija� rokovací poriadok pre toto zasadanie.

6. Organizácia Spojených národov, jej špecializované agentúry a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu,
ako aj ktorýko�vek štát, ktorý nie je �lenom tohto Dohovoru, môžu by� na zasadaniach konferencie zastúpené
pozorovate�mi, ktorí majú práva ú�astníkov, ale nemajú právo hlasova�.

7. Ktorýko�vek subjekt alebo organizácia odborne kvalifikovaný v ochrane, uchovaní alebo obhospodarovaní
vo�ne žijúcich živo�íchov alebo rastlín, ktorý upovedomil sekretariát o svojom prianí by� zastúpený svojimi
pozorovate�mi na zasadaniach konferencie, bude pripustený, pokia� sa proti tomu nepostaví najmenej jedna
tretina prítomných strán a pokia� tento subjekt alebo organizácia patrí do niektorej z týchto kategórií:

a) medzinárodné organizácie alebo subjekty, vládne alebo nevládne, a národné vládne organizácie alebo
subjekty; a

b) národné nevládne organizácie alebo subjekty, ktoré v tomto smere schválil štát, v ktorom sídlia.

Pokia� sú pripustení na zasadanie konferencie, majú títo pozorovatelia právo ú�astníkov, ale nemajú hlasovacie
právo.

�LÁNOK XII
Sekretariát

�. Akonáhle tento Dohovor nadobudne platnos�, ustanoví výkonný riadite� Programu OSN pre životné
prostredie sekretariát. V rozsahu a spôsobom, ktoré uzná za vhodné, mu v tomto môžu by� nápomocné príslušné
medzivládne alebo nevládne medzinárodné alebo národné organizácie a subjekty, odborne kvalifikované v
ochrane, uchovaní a obhospodarovaní vo�ne žijúcich živo�íchov a rastlín.

Povinnos�ou sekretariátu je:

a) organizova� a zabezpe�ova� zasadanie strán;
b) plni� povinnosti, ktoré mu boli zverené pod�a ustanovení �lánku XV a XVI tohto Dohovoru;
c) v súlade s programom, schváleným konferenciou strán, vykonáva� vedecké a odborné štúdie, ktoré
prispejú k plneniu tohto Dohovoru, ako aj štúdie týkajúce sa noriem pre náležitú prípravu a dopravu živých
exemplárov a prostriedkov pre identifikáciu exemplárov;
d) študova� hlásenia strán a vyžadova� od strán také dopl�ujúce údaje, ktoré sú pod�a jeho mienky
potrebné na zabezpe�enie plnenia tohto Dohovoru;
e) upozor�ova� strany na všetky materiály, týkajúce sa cie�ov tohto Dohovoru;
f) periodicky publikova� a rozposiela� stranám bežne platné výtla�ky príloh I, II a III, ako aj všetky
informácie, ktoré u�ah�ia ur�ovanie jedincov tých druhov, ktoré boli do týchto príloh zaradené;
g) pripravova� raz za rok pre strany správu o svojej práci a o plnení tohto Dohovoru a �alšie hlásenia, ktoré
si môžu vyžiada� zasadania strán;
h) vypracúva� odporú�ania na uskuto�nenie cie�ov a plnenie ustanovení tohto Dohovoru, po�ítajúc
     do toho aj výmenu informácií vedeckej alebo odbornej povahy; a
i) plni� ostatné úlohy, ktorými ho môžu poveri� strany.

�LÁNOK XIII
Medzinárodné opatrenia
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l. Ak si sekretariát na základe dochádzajúcich mu správ overí, že niektorý druh zaradený do prílohy I alebo
II je nepriaznivo ovplyv�ovaný obchodom s exemplármi tohto druhu; alebo že ustanovenia tohto Dohovoru sa
ú�inne neplnia, oznámi to oprávnenému výkonnému orgánu strany alebo strán, ktorých sa to týka.

2. Ak niektorá strana dostane oznámenie, ako je uvedené v odseku � tohto �lánku, informuje �o možno
najskôr, a pokia� to jej zákonné predpisy dovo�ujú, sekretariát o všetkých závažných faktoch a navrhne prípadné
nápravné opatrenia. Ak strana uzná, že je žiadúce zavies� vyšetrovanie, môže toto vyšetrovanie vykona� jedna
alebo viaceré osoby výslovne na  toto zmocnené touto stranou.

3. Informácie poskytnuté stranou alebo informácie, ktoré sú výsledkom vyšetrovania, ako je uvedené v
odseku 2 tohto �lánku, preskúma budúca konferencia strán, ktorá môže vyda� akéko�vek odporú�ania, ktoré
uzná za vhodné.

�I.ÁNOK XIV
Dopad na vnútroštátne predpisy a medzinárodné dohovory

�. Ustanovenia tohto Dohovoru nebránia stranám v žiadnom smere prija�:

a) prísnejšie vnútroštátne predpisy k podmienkam obchodu, na získavanie do držby alebo na prepravovanie
exemplárov druhov zaradených do prílohy I, II a III, alebo ich úplne zakáza�; alebo
b) vnútroštátne predpisy obmedzujúce alebo zakazujúce obchod, získavanie do držby alebo prepravovanie
druhov nezaradených v prílohách I, II a III.

2. Ustanovenia tohto Dohovoru v žiadnom smere nepostihnú ustanovenia akýchko�vek vnútroštátnych
predpisov alebo povinností vyplývajúcich stranám z akejko�vek zmluvy, dohovoru alebo medzinárodnej dohody,
ktorá pre ktorúko�vek stranu platí alebo neskôr môže nadobudnú� platnos�, pokia� sa týka ostatných aspektov
obchodu s exemplármi alebo ich získavania, držby a prepravy, vrátane colných opatrení, opatrení verejného
zdravotníctva, veterinárnej služby alebo rastlinnej karantény.

3. Ustanovenia tohto Dohovoru nepostihnú v žiadnom smere ustanovenia, alebo povinnosti vyplývajúce z
akejko�vek zmluvy, dohovoru alebo medzinárodnej dohody uzavretej, alebo ktorá môže by� neskôr uzavretá,
medzi štátmi vytvárajúcimi úniu alebo regionálny obchodný dohovor, ktorý tvorí alebo zachováva vonkajšiu colnú
kontrolu a odstra�uje colnú kontrolu medzi svojimi �lenmi, pokia� sa tieto ustanovenia alebo povinnosti týkajú
obchodu medzi �lenskými štátmi tejto únie alebo dohovoru.

4. �lenský štát tohto Dohovoru, ktorý je zárove� ú�astníkom akejko�vek inej zmluvy, dohovoru  alebo
medzinárodnej dohody, ktorá je v platnosti v �ase, ke� nadobudne platnos� tento Dohovor, a pod�a ktorých
ustanovení sa poskytuje ochrana morským druhom zaradeným do prílohy II, je oslobodený od povinností
ukladaných ustanoveniami tohto Dohovoru, pokia� sa týkajú obchodu s exemplármi druhov zaradených v prílohe
II a pokia� sú lovené lo�ami registrovanými v tomto štáte a v súlade s ustanoveniami uvedenej zmluvy, dohovoru,
alebo medzinárodnej dohody.

5. Pokia� to neodporuje �lánku XV Dohovoru, je na vývoz exemplárov, získaných pod�a odseku 4 tohto
�lánku, potrebné iba potvrdenie výkonného orgánu dovážajúceho štátu o tom, že exempláre boli získané v
súlade s ustanoveniami inej zmluvy, dohovoru alebo medzinárodnej dohody.

6. Ni� z tohto Dohovoru nestojí v ceste k tomu, aby Konferencia OSN o morskom práve, zvolaná GS OSN v
zmysle Rezolúcie �. 2750 C (XXV), kodifikovala a vypracovala morské právo, ani sú�asným alebo budúcim
nárokom a právnym h�adiskám ktoréhoko�vek štátu, pokia� sa týkajú morského práva a povahy a rozsahu ich
právnej zvrchovanosti na pobreží alebo na lodiach plávajúcich pod ich vlajkou.

�I.ÁNOK XV
Pozme�ovacie návrhy k prílohám I a II

l. V dobe zasadania konferencie platia pre pozme�ovacie návrhy do prílohy I a II tieto ustanovenia:

a) Ktoráko�vek strana môže poda� pozme�ovací návrh k prílohe I a II na prerokovanie na budúcom
zasadaní. Text pozme�ovacieho návrhu oznámi sekretariátu najneskôr do �50 dní pred zasadaním. Sekretariát
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sa pod�a ustanovení bodov b) a c) ods. 2 tohto �lánku opýta ostatných strán a zainteresovaných inštitúcii a ich
odpovede oznámi všetkým stranám najneskôr 30 dní pred zasadaním.
b) Pozme�ovacie návrhy sú prijímané dvojtretinovou vä�šinou prítomných a hlasujúcich strán. "Prítomnými
a hlasujúcimi stranami" sa v tomto zmysle rozumejú prítomné strany, ktoré hlasovali za alebo proti. Strany, ktoré
sa hlasovania zdržali, sa nepo�ítajú do dvoch tretín požadovaných pre prijatie pozme�ovacieho návrhu.
c) Pozme�ovacie návrhy, prijaté na zasadaní, nadobúdajú ú�innos� 90 dní po zasadaní, a to pre všetky
strany s výnimkou tých, ktoré uplatnili výhradu pod�a odseku 3 tohto �lánku.

2. Medzi zasadaniami konferencie platia pre pozme�ovacie návrhy k prílohám I a II tieto ustanovenia:

a) Ktoráko�vek strana môže poda� pozme�ovací návrh k prílohe I alebo II na prerokovanie medzi
zasadaniami cestou písomného hlasovania, ako sa ustanovuje �alej v tomto odseku.

b) Pri morských druhoch, len �o sekretariát dostane text pozme�ovacieho návrhu, oznámi to bez meškania
všetkým stranám. Zárove� sa opýta tiež  medzinárodných inštitúcii, ktoré majú nejaký vz�ah k týmto druhom,
predovšetkým preto, aby získal všetky vedecké údaje, ktoré mu tieto inštitúcie môžu poskytnú�, a aby zabezpe�il
koordináciu so všetkými ochranárskymi opatreniami, uplat�ovanými týmito organizáciami. Sekretariát oznámi
názory a údaje získané od týchto inštitúcií  i svoje vlastné zistenia a odporú�ania �o možno najskôr všetkým
stranám.

c) Pri druhoch iných než morských, len �o sekretariát dostane text pozme�ovacieho návrhu, oznámi to
ihne� všetkým stranám a �o najskôr im oznámi i svoje vlastné odporú�ania.

d) V priebehu 60 dní od dátumu, ke� sekretariát oznámil stranám svoje odporú�ania pod�a bodu b) alebo c)
tohto odseku, môže ktoráko�vek strana postúpi� sekretariátu akéko�vek pripomienky k predkladanému
pozme�ovaciemu návrhu, ako aj všetky dôležité vedecké dáta a informácie.

e) Sekretariát oznámi stranám v �o najkratšom �ase odpovede, ktoré dostal, i svoje vlastné odporú�ania.

f) Ak v priebehu 30 dní odo d�a, ke� boli oznámené odpovede a odporú�ania pod�a ustanovenia bodu e)
tohto odseku, sekretariát nedostane žiadny protest, pozme�ovací návrh nadobudne platnos� pre všetky strany s
výnimkou tých, ktoré uplatnili výhradu v zmysle odseku 3 tohto �lánku.

g) Ak sekretariát dostane od niektorej strany protest, predložený pozme�ovací návrh sa podrobí
písomnému hlasovaniu pod�a ustanovení bodov h), i) a j) tohto odseku.

h) Sekretariát oznámi všetkým stranám, že mu bol postúpený protest.

i) Ak sekretariát v priebehu 60 dní odo d�a oznámenia pod�a bodu h) tohto odseku nedostane najmenej od
polovice strán kladný, záporný alebo zdržujúci sa hlas, bude predložený pozme�ovací návrh odkázaný na budúce
zasadanie konferencie na �alšie uváženie.

j) Ak sekretariát dostane hlasy najmenej od polovice všetkých strán, bude pozme�ovací návrh prijatý
dvojtretinovou vä�šinou strán, ktoré hlasovali za alebo proti.

k) Sekretariát oznámi všetkým stranám výsledok hlasovania.

l) Ak bol predložený pozme�ovací návrh prijatý, nadobudne  platnos� 90 dní po tom, �o to sekretariát
oznámil stranám, a to pre všetky strany s výnimkou tých, ktoré urobili výhradu pod�a odseku 4 tohto �lánku.

3. Po�as obdobia 90 dní stanovených v bode c) ods. � alebo v bode l) ods. 2 tohto �lánku, môže ktoráko�vek
strana urobi� písomným oznámením na depozitnej vláde výhradu k pozme�ovaciemu návrhu. Dokia� táto
výhrada nebude odvolaná, bude sa s touto stranou vo veciach obchodu s dotknutými druhmi zaobchádza� ako so
štátom, ktorý nie je �lenom tohto Dohovoru.

�LÁNOK XVI
Príloha III a pozme�ovacie návrhy k nej

l. Ktoráko�vek strana môže kedyko�vek predloži� sekretariátu zoznam druhov, ktoré pod�a jej ustanovení
podliehajú v rámci jej právnych predpisov opatreniam uvedeným v odseku 3 �lánku II. Príloha III obsahuje meno
strany, ktorá tieto druhy do tej prílohy zaradila, vedecké mená týchto druhov a všetky �asti alebo produkty zo
živo�íchov a rastlín uvedené menovite pri každom druhu pod�a bodu b) �lánku I.
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2. Taký zoznam predložený pod�a odseku � tohto �lánku, postúpi v �o najkratšom �ase sekretariát
všetkým stranám. Zoznam nadobudne ú�innos� ako sú�as� prílohy III do 90 dní po dátume tohto postúpenia.
Kedyko�vek po postúpení takého zoznamu môže ktoráko�vek strana písomným oznámením depozitnej vláde
ohlási� výhradu vzh�adom na ktorýko�vek druh alebo ktorúko�vek jeho �as� alebo produkt, a pokia� táto výhrada
nebude odvolaná, bude sa s týmto štátom zaobchádza� vo veciach obchodu s dotknutými druhmi alebo ich
�as�ami alebo produktmi, akoby nebol �lenom tohto Dohovoru.

3. Strana, ktorá predložila niektorý druh na zaradenie do prílohy III, môže to kedyko�vek odvola� písomným
oznámením sekretariátu, ktorý oznámi odvolanie všetkým stranám. Odvolanie nadobudne ú�innos� 30 dní odo
d�a tohto oznámenia.

4. Každá strana, ktorá predkladá zoznam pod�a ustanovenia odseku � tohto �lánku, predloží sekretariátu
kópie všetkých domácich zákonov a nariadení použite�ných na ochranu týchto druhov a všetky výklady k nim,
ktoré uzná za potrebné alebo ktoré si sekretariát vyžiada. Dokia� je dotknutý druh zaradený do prílohy III,
predkladá strana na�alej všetky pozme�ovacie návrhy týchto zákonov a nariadení alebo všetky ich nové výklady,
ak boli prijaté.

�LÁNOK XVII
Pozme�ovacie návrhy k Dohovoru

�. Na písomnú žiados� najmenej jednej tretiny strán zvolá sekretariát mimoriadne zasadanie konferencie na
prerokovanie a na prijatie pozme�ovacích návrhov k tomuto Dohovoru. Také pozme�ovacie návrhy budú prijaté
dvojtretinovou vä�šinou prítomných hlasujúcich strán. "Prítomnými a hlasujúcimi stranami" sa rozumejú prítomné
strany, ktoré hlasovali za alebo proti. Strany, ktoré sa zdržali hlasovania, sa do dvoch tretín, požadovaných k
prijatiu pozme�ovacieho návrhu nepo�ítajú.

2. Text každého predkladaného pozme�ovacieho návrhu oznámi sekretariát všetkým stranám najneskôr 90
dní pred zasadaním.

3. Pre strany ktoré ho prijali, nadobudne pozme�ovací návrh  platnos� 60 dní po tom, �o dve tretiny strán uložili
svoje listiny o prijatí tohto pozme�ovacieho návrhu na depozitnej vláde. Pre každú �alšiu stranu potom
nadobudne pozme�ovací návrh  platnos� 60 dní po tom, �o táto strana uložila svoju listinu o prijatí
pozme�ovacieho návrhu.

�LÁNOK XVIII
Riešenie sporov

l. Akýko�vek spor, ktorý vznikne o výklad, alebo plnenie ustanovení tohto Dohovoru medzi dvoma alebo
viacerými stranami, bude predmetom prerokovania medzi týmito stranami.

2. Ak spor nemožno vyrieši� v zmysle odseku � tohto �lánku, môžu strany, ak sa na tom zhodnú, predloži� spor
na arbitráž, najmä Stálemu arbitrážnemu dvoru (Stálej komore Zmierovacieho súdu) v Haagu, a arbitrážne
rozhodnutie bude potom pre strany, ktoré spor k arbitráži predložili, záväzné.

�LÁNOK XIX
Podpis

Tento Dohovor bude otvorený na podpis vo Washingtone do 30. apríla �973 a potom v Berne až do 3�.
decembra �974.

�LÁNOK XX
Ratifikácia, prijatie a schválenie
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Tento Dohovor bude ratifikovaný, prijatý alebo schválený. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení budú uložené
na vláde Švaj�iarskej konfederácie, ktorá bude depozitnou vládou.

�LÁNOK XXI
Prístup

Tento Dohovor bude otvorený na pristúpenie bez  �asového obmedzenia. Listiny o pristúpení budú uložené na
depozitnej vláde.

�LÁNOK XXII
Nadobudnutie platnosti

�. Tento Dohovor nadobudne platnos� 90 dní po uložení desiatich listín o ratifikácii, prijatí, schválení
     alebo prístupe na depozitnej vláde.

2. Pre štát, ktorý ratifikuje, prijme alebo schváli túto konvenciu alebo k nej pristúpi až po uložení desiatich
listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, nadobudne tento Dohovor  platnos� 90 dní po tom, �o tento
štát uložil svoju listinu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení.

�LÁNOK XXIII
Výhrady

�. Ustanovenia tohto Dohovoru nepripúš�ajú všeobecné výhrady. Ur�ité presne vymedzené výhrady možno
urobi� v zmysle ustanovení tohto �lánku a �lánkov XV a XVI.

2. Každý štát môže pri ukladaní listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení uplatni� ur�ité výhrady,
týkajúce sa:

a) ktoréhoko�vek druhu zaradeného do prílohy I, II alebo III; a
b) ktorejko�vek �asti alebo derivátu výslovne uvedenej pri jednotlivých druhoch zaradených do prílohy III.

3. Dokia� strana svoju výhradu neodvolá, bude sa s �ou vo veciach obchodu s doty�nými druhmi alebo
�as�ami alebo derivátmi, výslovne uvedenými v tejto výhrade, zaobchádza� ako so štátom, ktorý nie je �lenom
tejto konvencie.

�LÁNOK XXIV
Výpove�

Ktoráko�vek strana môže kedyko�vek vypoveda� tento Dohovor písomným oznámením depozitnej vláde.
Výpove� nadobudne ú�innos� dva mesiace po tom, �o depozitná vláda dostala toto oznámenie.

�IÁNOK XXV
Depozitor

�. Originál tohto Dohovoru v anglickom, �ínskom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, ktorých verzie sú
autentické, bude uložený na depozitnej vláde, ktorá postúpi jeho overenú kópiu každému štátu, ktorý Dohovor
podpísal, alebo uložil svoju prístupovú listinu.

2. Depozitná vláda informuje všetkých signatárov a pristúpivšie vlády i sekretariát o podpísaní tohto Dohovoru, o
uložení listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe, o nadobudnutí jeho platnosti, o pozme�ovacích
návrhoch, o podaní a odvolaní výhrad a oznámení odpovedí.
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3. Len �o nadobudne tento Dohovor  platnos�, postúpi depozitná vláda jeho overenú kópiu Sekretariátu
Organizácie Spojených národov na registráciu a publikovanie v zmysle �lánku �02 Charty OSN.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne v tomto zmysle zmocnení, podpísali tento Dohovor.

Dané vo Washingtone tretieho marca tisícdevä�stosedemdesiattri.

POZNÁMKA:
Text príloh I, II, III a IV, ktoré podliehajú pravidelným zmenám, sú uložené v poslednej verzii na Ministerstve
životného prostredia �eskej republiky a Slovenskej komisii pre životné prostredie, ktoré zabezpe�ia vhodnú
formu ich sprístupnenia verejnosti.


