На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије,
доносим

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о
међународном промету угрожених врста дивље фауне и
флоре
Проглашава се Закон о потврђивању Конвенције о међународном промету
угрожених врста дивље фауне и флоре, који је донела Савезна скупштина, на
седници Већа грађана од 5. новембра 2001. године и на седници Већа
република од 25. октобра 2001. године.
ПР бр. 98
5. новембра 2001. године
Београд
Председник
Савезне Републике Југославије
др Војислав Коштуница, с.р.

Закон о потврђивању Конвенције о међународном
промету угрожених врста дивље фауне и флоре
Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ - међународни уговори", бр.
11/2001 од 9.11.2001. године.
Члан 1.

Потврђује се Конвенција о међународном промету угрожених врста дивље
фауне и флоре, сачињена 3. марта 1973. године у Вашингтону, у оригиналу
на кинеском, енглеском, француском, руском и шпанском језикку.
Члан 2.

Текст Конвенције у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски
језик гласи:
КОНВЕНЦИЈА О ПОТВРЂИВАЊУ КОНВЕНЦИЈЕ О МЕЂУНАРОДНОМ
ПРОМЕТУ УГРОЖЕНИХ ВРСТА ДИВЉЕ ФАУНЕ И ФЛОРЕ
Потписана 3. марта 1973. године у Вашингтону
Измењена и допуњена 22. јуна 1979. године у Бону
Државе уговорнице,
Констатујући да дивља фауна и флора у својим бројним дивним и разноликим облицима чине
незаменљив део природних система земље, који мора да се заштити за ову и будуће генерације;
Свесне све веће вредности дивље фауне и флоре са естетског, научног, културног, рекреативног
и привредног становишта;
Констатујући да народ и државе јесу и треба да буду најбољи чувари своје дивље фауне и флоре;
Такође констатујући да је међународна сарадња од суштинског значаја за заштиту појединих
врста дивље фауне и флоре од претеране експлоатације кроз међународни промет;
Уверене да је неопходно хитно предузети одговарајуће мере у том циљу;
Споразумеле су се о следећем:
Члан I

Дефиниције
За сврхе ове конвенције, изузев ако контекст не захтева другачије:
(а) "Врста" значи свака врста, подврста, или географски издвојена популација исте;
(б) "Јединка" значи:
(i) свака животиња или биљка, жива или мртва;
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(ii) у случају животиње: код врста из Анекса I и II, сваки њен лако препознатљив део или дериват;
а код врста из Анекса III, сваки њен лако препознатљив део или дериват наведен у Анексу III у вези с
том врстом; и
(iii) у случају биљке: код врста из Анекса I, сваки лако њен препознатљив део или дериват; а код
врста из Анекса II и III, сваки њен лако препознатљив део или дериват наведен у Анексима II и III у
вези с том врстом:
(ц) "Промет" значи извоз, реекспорт, увоз и уношење из мора;
(д) "Реекспорт" значи сваки извоз претходно увезене јединке;
(е) "Уношење из мора" значи транспорт у неку државу јединки било које врсте узетих из морске
средине која није под јурисдикцијом ниједне државе;
(ф) "Научни орган" значи национални научни орган из члана IX;
(г) "Управни орган" значи национални управни орган из члана IX;
(х) "Страна" значи држава за коју је ова конвенција ступила на снагу.
Члан II

Основни принципи
1. Анекс I обухвата све врсте којима прети опасност од изумирања, а захваћене су или могу да
буду захваћене прометом. Промет јединки ових врста мора да подлеже нарочито строгим прописима
како се не би даље угрожавао њихов опстанак и може се дозволити само у изузетним случајевима.
2. Анекс II обухвата:
(а) све врсте којима тренутно можда и не прети опасност од изумирања, али може да запрети
уколико се промет јединки таквих врста не подвргне строгим прописима, како би се избегло да се те
врсте користе на начин којим се угрожава њихов опстанак; и
(б) остале врсте које морају да буду подвргнуте регулативи како би се успоставила ефикасна
контрола промета јединки појединих врста из тачке (а) овог става.
3. Анекс III обухвата све врсте које било која од Страна идентификује као подложне регулативи у
оквиру њихове јурисдикције, у циљу спречавања или ограничавања експлоатације, као и оне чији се
промет може контролисати само у сарадњи с другим Странама.
4. Стране ће дозвољавати промет јединки врста из Анекса I, II и III само ако је он у складу са
одредбама ове конвенције.
Члан III

Регулисање промета јединки врста из Анекса I
1. Целокупан промет јединки врста из Анекса I мора да буде у складу са одредбама овог члана.
2. За извоз било које јединке неке од врста из Анекса I, неопходно је да се претходно прибави и
поднесе на увид извозна дозвола. Извозна дозвола се издаје само ако су испуњени следећи услови:
(а) да је Научни орган државе извоза саопштио да такав извоз не угрожава опстанак врсте;
(б) да се Управни орган државе извоза уверио да та јединка није прибављена на начин супротан
законима те државе којима се регулише заштита флоре и фауне;
(ц) да се Управни орган државе извоза уверио да ће свака жива јединка бити припремљена и
отпремљена на такав начин да се ризик од повреде, нарушавања здравља или грубог поступања
сведе на минимум; и
(д) да се Управни орган државе извоза уверио да је издата увозна дозвола за ту јединку.
3. За увоз било које јединке неке од врста из Анекса I неопходно је да се претходно прибави и
поднесе на увид увозна дозвола, као и извозна дозвола или потврда о реекспорту. Увозна дозвола
се издаје само ако су испуњени следећи услови:
(а) да је Научни орган државе увоза саопштио да се увоз врши за сврхе које нису штетне за
опстанак дотичне врсте;
(б) да се Научни орган државе увоза уверио да је потенцијални прималац живе јединке на
одговарајући начин опремљен за смештај и бригу о њој; и
(ц) да се Управни орган државе увоза уверио да се јединка неће користити првенствено у
комерцијалне сврхе.
4. За реекспорт било које јединке неке од врста из Анекса I, неопходно је да се претходно прибави
и поднесе на увид потврда о реекспорту. Потврда о реекспорту издаје се тако ако су испуњени
следећи услови:
(а) да се Управни орган државе реекспорта уверио да је јединка увезена у ту државу у складу са
одредбама ове конвенције;
(б) да се Управни орган државе реекспорта уверио да ће свака жива јединка бити припремљена и
отпремљена на такав начин да се ризик од повреде, нарушавања здравља или грубог поступања
сведе на минимум; и
(ц) да се Управни орган државе реекспорта уверио да је издата увозна дозвола за сваку живу
јединку.
5. За уношење из мора било које јединке неке од врста из Анекса I, неопходно је да се претходно
прибави потврда Управног органа државе уношења. Потврда се издаје само уколико су испуњени
следећи услови:
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(а) да је Научни орган државе уношења саопштио да такав увоз није штетан за опстанак дотичне
врсте;
(б) да се Управни орган државе уношења уверио да је предложени прималац живе јединке на
одговарајући начин опремљен за смештај и бригу о истој; и
(ц) да се Управни орган државе уношења уверио да се та јединка неће користити првенствено у
комерцијалне сврхе.
Члан IV

Регулисање промета јединки врста из Анекса II
1. Целокупан промет јединки врста из Анекса II мора да буде у складу са одредбама овог члана.
2. За извоз било које јединке неке од врста из Анекса II неопходно је да се претходно прибави и
поднесе на увид извозна дозвола. Извозна дозвола се издаје само ако су испуњени следећи услови:
(а) да је Научни орган државе извоза саопштио да такав извоз није штетан за опстанак врсте;
(б) да се Научни орган државе извоза уверио да та јединка није прибављена на начин супротан
законима те државе којима се регулише заштита фауне и флоре; и
(ц) да се Управни орган државе извоза уверио да ће свака жива јединка бити припремљена и
отпремљена на такав начин да се ризик од повреде, нарушавања здравља или грубог поступања
сведе на минимум.
3. Научни орган сваке од Страна обавезан је да прати како извозне дозволе издате од стране те
државе за јединке врсте из Анекса II, тако и реализовани извоз тих јединки. Ако Научни орган у било
ком тренутку одлучи да треба ограничити извоз јединки било које од предметних врста да би се та
врста одржала у читавом свом ареалу, на нивоу који одговара њеној улози у екосистемима у којима
се јавља, а знатно изнад нивоа на коме би се та врста квалификовала за укључивање у Анекс I, он
ће надлежни Управни орган обавестити о одговарајућим мерама које треба предузети у циљу
ограничавања броја издатих дозвола за јединке те врсте.
4. За увоз било које јединке неке од врста из Анекса II, неопходно је да се претходно поднесе на
увид извозна дозвола или потврда о реекспорту.
5. За реекспорт било које јединке неке од врста из Анекса II неопходно је да се претходно прибави
и поднесе на увид потврда о реекспорту. Потврда о реекспорту се издаје само ако су испуњени
следећи услови:
(а) да се Управни орган државе реекспорта уверио да је јединка увезена у ту државу у складу са
одредбама ове конвенције; и
(б) да се Управни орган државе реекспорта уверио да ће свака жива јединка бити припремљена и
отпремљена на такав начин да се ризик од повреде, нарушавања здравља или грубог поступања
сведе на минимум.
6. За уношење из мора било које јединке неке од врста из Анекса II неопходно је да се претходно
прибави потврда од Управног органа државе уношења. Потврда се издаје само ако су испуњени
следећи услови:
(а) да је Научни орган државе уношења саопштио да уношење неће бити штетно за опстанак
дотичне врсте; и
(б) да се Управни орган државе уношења уверио да ће се са сваком живом јединком поступати
тако да се ризик од повреде, нарушавања здравља или грубог поступања сведе на минимум.
7. Потврде из става 6. овог члана могу се издати по препоруци Научног органа, у консултацијама с
другим националним научним органима или, ако је применљиво, с међународним научним органима;
потврда се издаје на период од највише годину дана, уз назнаку укупног броја јединки који се могу
унети у датом периоду.
Члан V

Регулисање промета јединки врста из Анекса III
1. Целокупан промет јединки врста из Анекса III мора да буде у складу са одредбама овог члана.
2. За извоз било које јединке неке од врста из Анекса III из било које државе која је ту врсту
укључила у Анекс III, неопходно је да се претходно добије и поднесе на увид извозна дозвола.
Извозна дозвола се издаје само ако су испуњени следећи услови:
(а) да се Управни орган државе извоза уверио да та јединка није прибављена на начин супротан
законима те државе којима се регулише заштита фауне и флоре; и
(б) да се Управни орган државе извоза уверио да ће свака жива јединка бити припремљена и
отпремљена на такав начин да се ризик од повреде, нарушавања здравља или грубог поступања
сведе на минимум.
3. За увоз било које јединке неке од врста из Анекса III, изузев у случајевима из става 4. овог
члана, неопходно је да се претходно поднесе на увид потврда о пореклу, а у случајевима кад се увоз
врши из неке од држава које су ту врсту укључиле у Анекс III, извозна дозвола.
4. У случају реекспорта, држава увоза ће уверење које изда Управни орган државе реекспорта о
томе да је дотична јединка обрађена у тој држави или да се реекспортује прихватити као доказ да су
у случају дотичне јединке испоштоване одредбе ове конвенције.
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Члан VI

Дозволе и потврде
1. Издавање дозвола и потврда сходно одредбама чланова III, IV и V мора да буде у складу са
одредбама овог члана.
2. Извозна дозвола мора да садржи податке наведене у обрасцу из Анекса IV, а рок важности јој је
само 6 месеци од датума издавања.
3. Свака дозвола или потврда мора да садржи назив ове конвенције, име и било који
препознатљиви печат Управног органа који ју је издао и контролни број додељен од стране Управног
органа.
4. Све копије дозвола или потврда издатих од стране Управног органа биће јасно обележене као
копије и ниједна таква копија не може се користити уместо оригинала, изузев у мери назначеној у
овери копије.
5. За сваку пошиљку јединки неопходна је посебна дозвола или потврда.
6. Управни орган државе увоза било које јединке поништиће и задржати извозну дозволу или
потврду о реекспорту и сваку одговарајућу увозну дозволу поднету на увид ради увоза те јединке.
7. У случајевима када је то подесно и изводљиво, Управни орган може да обележи било коју
јединку, ради њене лакше идентификације. У ту сврху, "белег" значи било какав неизбрисив жиг,
оловни прстен или неко друго средство погодно за идентификацију јединке, начињено тако да
максимално отежа његово фалсификовање од стране неовлашћених лица.
Члан VII

Изузећа и остале посебне одредбе у вези с прометом
1. Одредбе чл. III, IV и V не односе се на транзит или транспорт јединки кроз или на територији
Стране за време док се јединке налазе на царинској контроли.
2. Уколико се Управни орган државе извоза или реекспорта увери да је јединка набављена пре
него што је обухваћена одредбама ове конвенције, одредбе чл. III, IV и V неће се применити на такву
јединку, уколико Управни орган изда одговарајуће уверење.
3. Одредбе чл. III, IV и V не односе се на јединке које су лична или породична својина. Ово изузеће
се не односи на следеће случајеве:
(а) у случају јединки неке од врста из Анекса I, ако је власник јединке стекао изван државе
уобичајеног боравка, а увозе се у ту државу; или
(б) у случају јединки неке од врста из Анекса II:
(i) ако је власник јединке стекао изван државе уобичајеног боравка, а у држави у којој су узете из
дивљине;
(ii) ако се увозе у државу уобичајеног боравка власника; и
(iii) ако држава где су јединке узете из дивљине извоз таквих јединки условљава претходним
прибављањем извозне дозволе; изузев ако се Управни орган уверио да су јединке набављене пре
него што су такве јединке обухваћене одредбама ове конвенције.
4. Јединке неке животињске врсте из Анекса I узгојене у заточеништву, у комерцијалне сврхе, или
биљне врсте из Анекса I вештачки размножене у комерцијалне сврхе, сматрају се јединкама врсте из
Анекса II.
5. Ако се Управни орган државе извоза увери да је јединка неке животињске врсте узгојена у
заточеништву, или да је јединка неке биљне врсте вештачки размножена, или да представља део
или дериват такве животиње или биљке, одговарајућа потврда Управног органа биће прихваћена
уместо свих дозвола или потврда које се траже сходно одредбама чл. III, IV или V.
6. Одредбе чл. III, IV или V не односе се на некомерцијалну позајмицу, поклон или размену јединки
за хербаријуме, других конзервираних, осушених или фиксираних музејских примерака, и живог
биљног материјала са етикетом издатом или одобреном од стране Управног органа, између
научника или научних институција регистрованих од стране Управног органа своје државе.
7. Управни орган било које државе може да се одрекне захтева из чл. III, IV и V и да дозволи
кретање, без дозвола или потврда, јединки у саставу путујућег зоолошког врта, циркуса, менажерије,
изложбе биљака или других путујућих изложби, под условом да:
(а) извозник или увозник пријави такве јединке том Управном органу, са свим појединостима;
(б) јединке потпадају под неку од категорија из ст. 2. или 5. овог члана; и
(ц) да се Управни орган увери да ће свака жива јединка бити транспортована и збринута на такав
начин да се ризик од повреде, нарушавања здравља или грубог поступања сведе на минимум.
Члан VIII

Мере које треба да предузму Стране
1. Стране су обавезне да предузимају одговарајуће мере у циљу спровођења одредаба ова
конвенције и да забране промет јединки којим се крше те одредбе. Ту спадају следеће мере:
(а) кажњавање промета, односно поседовања таквих јединки; и
(б) прописивање мере одузимања или враћање таквих јединки у државу извоза.
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2. Поред мера из става 1. овог члана, Страна може, када то нађе за потребно, да пропише било
који начин интерне накнаде трошкова насталих као последица одузимања јединке чијим су прометом
прекршене мере предузете у циљу спровођења одредаба ове конвенције.
3. Стране ће, у највећој могућој мери, обезбедити да јединке које су предмет промета у што
краћем року прођу све неопходне формалности. У циљу олакшавања поступка, Страна може да
одреди излазне и улазне луке у којима ће јединке бити презентиране ради царинских формалности.
Стране ће такође обезбедити да све живе јединке, за све време транзита, задржавања или
транспорта буду добро збринуте како би се ризик од повреде, нарушавања здравља или грубог
поступања свео на минимум.
4. У случају кад се жива јединка одузме у складу са мерама из става 1. овог члана:
(а) та јединка се поверава Управном органу државе која врши одузимање;
(б) Управни орган има обавезу да, након консултација с државом извоза, врати јединку тој држави
о њеном трошку или да је упути у прихватилиште или неко друго слично место које Управни орган
нађе за сходно, а у складу са циљевима ове конвенције; и
(ц) Управни орган може да затражи савет Научног органа или да, кад год процени да је то
пожељно, консултује Секретаријат, како би олакшао доношење одлуке из тачке (б) овог става,
укључујући избор прихватилишта или неког другог места.
5. Прихватилиште из става 4. овог члана значи институција коју Управни орган одреди да се стара
о живим јединкама, а нарочито о оним који су одузети.
6. Свака од Страна ће водити евиденцију о промету јединки врста из Анекса I, II и III, која ће
садржати:
(а) називе и адресе извозника и увозника; и
(б) број и врсту издатих дозвола и потврда; државе с којима је вршен такав промет; број или
количину и врсту јединки; имена врста из Анекса I, II и III, а по могућности и величину и пол дотичних
јединки.
7. Свака од Страна ће сачињавати периодичне извештаје о примени ове конвенције и достављаће
их Секретаријату, и то:
(а) годишњи извештај са прегледом података из тачке (б) става 6. овог члана; и
(б) двогодишњи извештај о законским, регулативним и административним мерама предузетим у
циљу спровођења одредаба ове конвенције.
8. Подаци из става 7. овог члана биће доступни јавности, осим када је то у супротности са законом
дотичне Стране.
Члан IX

Управни орган и Научни орган
1. За сврхе ове конвенције, свака од Страна има обавезу да именује:
(а) један или више управних органа надлежних за издавање дозвола или потврда у име те Стране;
и
(б) један или више научних органа.
2. Држава која депонује инструмент ратификације, прихватања, одобравања или приступања, том
приликом ће обавестити владу депозитара о називу и адреси управног органа овлашћеног да
комуницира с другим Странама и са Секретаријатом.
3. О евентуалним изменама у вези са именовањем или овлашћењима сходно одредбама овог
члана, дотична Страна ће обавестити Секретаријат, који ће с тим упознати остале Стране.
4. Сваки управни орган из става 2. овог члана има обавезу да, на захтев Секретаријата или
управног органа неке друге Стране, достави узорке печата, жигова или других средстава која се
користе за оверу дозвола или потврда.
Члан X

Промет са земљама које нису Стране у Конвенцији
У случају извоза или реекспорта из, или увоза у, неку државу која није Страна у Конвенцији, свака
од Страна може одговарајућу документацију издату од надлежних органа те државе, која је
суштински у складу са захтевима ове конвенције у погледу дозвола и потврда, да прихвати уместо
тих дозвола и потврда.
Члан XI

Конференција Страна
1. Секретаријат ће Конференцију Страна сазвати најкасније две године по ступању на снагу ове
конвенције.
2. Након тога Секретаријат ће, уколико Конференција не одлучи другачије, сазивати редовне
скупштине најмање једном у две године, а ванредне скупштине ће сазивати у било које доба, на
писмени захтев најмање једне трећине Страна.
3. На редовној или ванредној скупштини Стране разматрају спровођење ове конвенције и при том
могу:
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(а) да донесу неку меру којом би се Секретаријату омогућило да извршава своје обавезе, и да
усвоје финансијске одредбе;
(б) да размотре и усвоје измене и допуне Анекса I и II у складу са чланом XV;
(ц) да разматрају напредак који је остварен у обнављању и очувању врста из Анекса I, II и III;
(д) да примају и разматрају све извештаје које поднесе Секретаријат или нека од Страна; и
(е) да, према потреби, дају препоруке за ефикаснију примену Конвенције.
4. На свакој редовној скупштини, Стране могу да одреде време и место одржавања наредне
редовне скупштине, а у складу са одредбама става 2. овог члана.
5. Стране на свакој скупштини могу да утврде и усвоје правилник рада те скупштине.
6. Уједињене нације, специјализоване агенције УН и Међународна агенција за атомску енергију,
као и било која држава која није Страна у Конвенцији, могу на скупштини Конференције да упуте
посматраче који имају право учешћа, али не и право гласа.
7. Ако било који орган или организација, стручно оспособљена за заштиту, очување или
управљање дивљом фауном и флором, из једне од доле наведених категорија, обавести
Секретаријат да жели да њени представници присуствују скупштинама Конференције у својству
посматрача, то ће јој бити дозвољено, уколико се томе не успротиви најмање трећина присутних
Страна:
(а) међународни владини или невладини органи или организације и национални државни органи и
организације; и
(б) национални невладини органи или организације, које имају одговарајуће одобрење државе у
којој се налазе.
Посматрачи којима се дозволи да присуствују имају право учешћа, али не и право гласа.
Члан XII

Секретаријат
1. Након ступања на снагу ове конвенције, извршни директор Програма УН за животну средину
оформиће Секретаријат. У мери и на начин који он буде нашао за сходно, извршном директору могу
да помогну одговарајући међувладини или невладини, међународни или национални, органи и
организације стручно оспособљене за заштиту, очување и управљање дивљом фауном и флором.
2. Секретаријат има следеће функције:
(а) организује и опслужује скупштине Страна;
(б) обавља послове који су му поверени у складу са одредбама чл. XV и XVI ове конвенције;
(ц) покреће израду научних и техничких студија у складу са програмима које одобри Конференција
Страна, а које доприносе спровођењу ове конвенције, укључујући студије које се односе на
нормативе за одговарајућу припрему и транспорт живих јединки и начине за идентификацију јединки;
(д) проучава извештаје Страна и захтева од Страна појашњења каква сматра потребним за
обезбеђење спровођења ове Конвенције;
(е) скреће пажњу Страна на сва питања од значаја за циљеве ове конвенције;
(ф) периодично објављује и дистрибуира Странама текућа издања Анекса I, II и III, са свим
информацијама које ће олакшати идентификовање јединки врста из ових анекса;
(г) подноси Странама годишњи извештај о свом раду и о спровођењу ове конвенције, као и све
друге извештаје које Стране евентуално затраже на некој од скупштина;
(х) даје препоруке за спровођење циљева и одредаба ове конвенције, као и за размену
информација научног или стручног карактера;
(и) врши све друге послове које му Стране евентуално повере.
Члан XIII

Међународне мере
1. Када се Секретаријат на основу добијених информација увери да промет јединки било које од
врста из Анекса I или II негативно утиче на ту врсту или да постоји неефикасност у спровођењу
одредаба ове конвенције, о томе ће обавестити надлежни управни орган дотичне Стране или
Страна.
2. Када било која од Страна добије обавештење из става 1. овог члана, она ће, у што краћем року,
доставити Секретаријату све релевантне чињенице, у мери у којој то дозвољавају њени закони, а
тамо где је могуће предложиће и радње за побољшање стања. Уколико Страна процени да је
пожељно да се спроведе истрага, то може да учини једно или више лица која за то добију изричито
овлашћење од дотичне Стране.
3. Информације које достави Страна или које проистекну као резултат истраге из става 2. овог
члана, размотриће се на следећој Конференцији Страна, која може да да препоруке какве нађе за
сходно.
Члан XIV

Дејство на национално законодавство и међународне конвенције
1. Одредбе ове конвенције ни на који начин не утичу на право Страна да усвоје:

7

(а) строже националне мере о условима за промет, прибављање или транспорт јединки врста из
Анекса I, II и III, или потпуну забрану тих активности; или
(б) националне мере којима се ограничава или забрањује промет, прибављање, поседовање или
транспорт јединки врста које нису обухваћене Анексима I, II или III.
2. Одредбе ове конвенције ни на који начин не утичу на одредбе било којих националних мера или
обавеза Страна по основу неког уговора, конвенције или међународног споразума о другим
аспектима промета, прибављања, поседовања или транспорта јединки, а који је на снази или
накнадно може да ступи на снагу за било коју од Страна, укључујући и све мере у области царине,
здравствене заштите, ветеринарских или биљних карантина.
3. Одредбе ове конвенције ни на који начин не утичу на одредбе или обавезе по основу неког
уговора, конвенције или међународног споразума који је закључен или може бити закључен између
држава, о стварању савеза или склапању регионалног трговинског споразума којим се успоставља
или одржава заједничка спољна царинска контрола, а укида царинска контрола међу странама у
таквом међународном документу, у мери у којој се оне односе на промет међу државама чланицама
савеза или споразума.
4. Држава Страна у овој конвенцији, која је истовремено страна у било ком другом уговору,
конвенцији или међународном споразуму који је на снази у време ступања на снагу ове конвенције, а
чије одредбе предвиђају заштиту морских врста из Анекса II, биће ослобођена обавеза које
проистичу из ове конвенције у погледу промета јединки врста из Анекса II које се превозе бродовима
регистрованим у тој држави, а у складу са одредбама таквог уговора, конвенције или међународног
споразума.
5. Независно од одредаба чл. III, IV и V, за сваки извоз јединки из става 4. овог члана, потребно је
само уверење Управног органа државе уношења да је јединка узета у складу са одредбама тог
другог уговора, конвенције или међународног споразума.
6. Ништа у овој конвенцији не прејудицира кодификацију и израду закона о мору од стране
Конференције Уједињених нација о закону о мору сазване на основу Резолуције бр. 2750 C (XXV)
Генералне скупштине УН, нити садашње или будуће захтеве и правне ставове било које државе у
вези са законом о мору и природом и степеном надлежности приобалне државе и државе под чијом
заставом плови брод.
Члан XV

Измене и допуне Анекса I и II
1. На скупштинама Конференције Страна, у погледу амандмана на Анекс I и II примењиваће се
следеће одредбе:
(а) Било која од Страна може да предложи измену или допуну Анекса I или II, која ће се
разматрати на наредној скупштини. Текст предложеног амандмана доставља се Секретаријату
најмање 150 дана пре одржавања скупштине. Секретаријат ће у вези са амандманом консултовати
остале Стране и заинтересоване органе, у складу са одредбама тач. (б) и (ц) става 2. овог члана и
одговор ће доставити свим Странама најмање 30 дана пре одржавања скупштине.
(б) Амандмани се усвајају двотрећинском већином Страна које су присутне и гласају. За те сврхе,
израз "Стране које су присутне и гласају" значи присутне Стране које се изјасне за или против.
Стране које се уздрже од гласања не рачунају се у двотрећинску већину неопходну за усвајање
амандмана.
(ц) Амандмани усвојени на некој од скупштина ступају на снагу 90 дана након одржавања
скупштине за све Стране изузев оних које су изразиле резерву из става 3. овог члана.
2. Између две скупштине Конференције Страна, на амандмане на Анексе I и II примењиваће се
следеће одредбе:
(а) Свака од Страна може, путем поште, на начин предвиђен у овом ставу, да достави предлог
амандмана на Анексе I и II, на разматрање између две скупштине.
(б) За врсте из мора, Секретаријат ће свим Странама доставити предлог текста амандмана, одмах
по пријему. Секретаријат ће такође консултовати међувладине органе који се баве тим врстама, а
нарочито у циљу прибављања научних података које би та тела могла да пруже и у циљу
обезбеђивања координације са свим мерама очувања које примењују ти органи. Секретаријат ће, у
што краћем року, Странама доставити мишљење и податке које добије од тих органа, као и своје
налазе и препоруке.
(ц) За врсте које нису из мора, Секретаријат ће текст предлога амандмана дистрибуирати
Странама непосредно по пријему, а убрзо потом и своје препоруке.
(д) Било која од Страна може, у року од 60 дана након што Секретаријат достави своје препоруке
Странама на начин описан у тач. (б) и (ц) овог става, проследити Секретаријату примедбе на
предлог амандмана, уз евентуалне релевантне научне податке и информације.
(е) Секретаријат има обавезу да у што краћем року Странама дистрибуира добијене одговоре,
заједно са својим препорукама.
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(ф) Уколико Секретаријат у року од 30 дана од дана дистрибуирања одговора и препорука из
тачке (е) овог става не добије примедбе на предлог амандмана, амандман ступа на снагу 90 дана
касније за све Стране изузев оних које ставе резерву из става 3. овог члана.
(г) Ако Секретаријат добије неку примедбу било које од Страна, предлог амандмана се ставља на
гласање путем поште сходно одредбама тач. (х), (и) и (ј) овог става.
(х) Секретаријат има обавезу да обавести Стране да је примио обавештење о примедби.
(и) Уколико Секретаријат, у року од 60 дана од дана обавештења из тачке (х) овог става, не прими
гласове за, против или уздржане од најмање половине Страна, предлог амандмана се упућује на
следећу скупштину Конференције, на даље разматрање.
(ј) Уколико у Секретаријат пристигну гласови половине Страна, амандман се усваја двотрећинском
већином Страна које су уложиле глас за или против.
(к) Секретаријат ће сваку од Страна обавестити о резултату гласања.
(л) Ако предлог амандмана буде усвојен, он ступа на снагу 90 дана од дана обавештења од
стране Секретаријата о прихватању амандмана, за све Стране изузев оних које ставе резерву из
става 3. овог члана.
3. За време трајања периода од 90 дана из тачке (ц) става 1. или тачке (л) става 2. овог члана,
свака од Страна може писменим обавештењем влади депозитара да стави резерву на амандман.
До повлачења такве резерве, дотична Страна сматраће се државом која није Страна у овој
конвенцији у односу на промет дотичне врсте.
Члан XVI

Анекс ИИИ и његови амандмани
1. Било која од Страна може, у свако доба, да поднесе Секретаријату списак врста које она
идентификује као подложне прописима из става 3. члана II, на територији под њеном јурисдикцијом.
Анекс III ће садржати имена Страна које подносе списак врста за укључивање у исти, научне називе
тих врста и све делове или деривате дотичних животиња или биљака наведене за ту врсту у складу
с тачком (б) члана I.
2. Сваки списак поднет сходно одредбама става 1. овог члана, Секретаријат ће дистрибуирати
Странама у што краћем року по његовом пријему. Списак ступа на снагу као део Анекса III 90 дана
након датума таквог дистрибуирања. Било која од Страна може, у свако доба након достављања
списка, писменим обавештењем влади депозитара да стави резерву у вези с било којом врстом или
њеним деловима или дериватима; до повлачења резерве, та држава се сматра државом која није
Страна у овој конвенцији у односу на промет јединки те врсте, њихових делова или деривата.
3. Страна која је тражила да се нека врста укључи у Анекс III може такво укључивање да повуче у
свако доба путем обавештења Секретаријату, који ће све Стране обавестити о повлачењу.
Повлачење ступа на снагу 30 дана од датума тог обавештења.
4. Било која Страна која поднесе списак сходно одредбама става 1. овог члана, доставља
Секретаријату копије свих националних закона и прописа који се односе на заштиту таквих врста,
заједно с евентуалним тумачењима која дотична Страна нађе за сходно, или која евентуално
затражи Секретаријат. Та Страна ће, све док се дотична врста налази у Анексу III, достављати све
евентуалне измене и допуне тих закона и прописа, као и сва евентуална нова тумачења, непосредно
по њиховом усвајању.
Члан XVII

Амандмани на Конвенцију
1. На писмени захтев најмање једне трећине Страна, сазива се ванредна скупштина
Конференције Страна ради разматрања и усвајања амандмана на ову конвенцију. Амандмани се
усвајају двотрећинском већином Страна које су присутне и гласају. За те сврхе, израз "Стране које су
присутне и гласају" значи Стране које су присутне и изјасне се за или против. Стране које се уздрже
од гласања не рачунају се у двотрећинску већину неопходну за усвајање амандмана.
2. Секретаријат ће текст сваког предлога амандмана проследити свим Странама најмање 90 дана
пре одржавања скупштине.
3. Амандман ступа на снагу за Стране које су га прихватиле 60 дана након што две трећине
Страна депонује инструмент прихватања амандмана код владе депозитара. Након тога, амандман
ступа на снагу за све остале Стране 60 дана од дана депоновања инструмента прихватања
амандмана од дотичне Стране.
Члан XVIII

Решавање спорова
1. Сваки евентуални спор између две или више Страна у вези са тумачењем или применом
одредаба ове конвенције подлеже преговорима између Страна у спору.
2. Ако се спор не може решити у складу са ставом 1. овог члана, Стране могу, уз обострани
пристанак, да поднесу спор на арбитражу, а нарочито Сталном арбитражном суду у Хагу, с тим што
је одлука арбитраже обавезујућа за Стране укључене у арбитражу.
Члан XIX
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Потписивање
Конвенција ће бити отворена за потписивање у Вашингтону до 30. априла 1973. године, а након
тога у Берну до 31. децембра 1974.
Члан XX

Ратификација, прихватање, одобравање
Конвенција подлеже ратификацији, прихватању или одобравању. Инструменти ратификације,
прихватања или одобравања депонују се код владе Швајцарске Конфедерације као владе
депозитара.
Члан XXI

Приступање
Конвенција остаје отворена за приступање у неограниченом временском периоду. Инструменти
приступања депонују се код владе депозитара.
Члан XXII

Ступање на снагу
1. Конвенција ступа на снагу 90 дана од дана депоновања десетог инструмента ратификације,
прихватања, одобравања или приступања код владе депозитара.
2. За сваку државу која ратификује, прихвати или одобри ову конвенцију или јој приступи након
депоновања десетог инструмента ратификације, прихватања, одобравања или приступања,
Конвенција ступа на снагу 90 дана након депоновања од стране те државе инструмента
ратификације, прихватања, одобравања или приступања.
Члан XXIII

Резерве
1. Одредбе ове Конвенције не подлежу општим резервама. Посебне резерве могу се ставити у
складу са одредбама овог члана и чланова XVВ и XVI.
2. Свака држава може, приликом депоновања свог инструмента ратификације, прихватања,
одобравања или приступања да стави конкретну резерву у вези са:
(а) неком од врста из Анекса I, II или III; или
(б) било којим делом или дериватом наведеним у вези са неком од врста из Анекса III.
3. Док Страна не повуче резерву коју је ставила у складу са одредбама овог члана, сматраће се
државом која није Страна у Конвенцији у односу на промет те конкретне врсте или делова или
деривата наведених у резерви.
Члан XXIV

Отказивање
Било која од Страна може у свако доба да откаже ову конвенцију, писменим обавештењем влади
депозитара.
Члан XXV

Депозитар
1. Оригинал ове Конвенције на кинеском, енглеском, француском, руском и шпанском језику, при
чему су све верзије једнако веродостојне, депонован је код владе депозитара, која ће његове
оверене копије проследити свим државама које су је потписале или су депоновале инструменте
приступања.
2. Влада депозитар ће обавестити све државе потписнице, државе које приступају Конвенцији и
Секретеријат о потписима, депонованим инструментима ратификације, прихватања, одобравања
или приступања, о ступању Конвенције на снагу, амандманима на Конвенцију, стављеним и
повученим резервама и обавештењима о отказивању.
3. Непосредно по ступању на снагу ове конвенције, влада депозитар ће њену оверену копију
проследити Секретаријату Уједињених нација, ради регистровања и објављивања у складу са
чланом 102. Повеље Уједињених нација.
У потврду чега су долепотписани опуномоћеници, за то прописно овлашћени, потписали ову
конвенцију.
Сачињено на дан трећег марта хиљаду деветсто седамдесет треће године у Вашингтону.

АНЕКСИ I и II
усвојени од стране Конференције Страна, на снази од 18.9.1997.
(репринт са исправкама 30.6.1998)
ТУМАЧЕЊЕ
1. Врсте обухваћене овим анексима означене су као:
а) сама врста, или
б) све врсте које припадају неком вишем таксону или неком његовом назначеном делу.
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2. Скраћеница "spp." користи се да означи све врсте које припадају вишем таксону.
3. Остала помињања таксона виших од врсте служе само за информацију или класификацију.
4. Следеће скраћенице се користе за биљне таксоне испод нивоа врсте:
а) "spp." означава подврсте;
б) "var." означава варијетете; и
ц) "fa." означава форму.
5. Скраћеница "p.e." означава врсте које су потенцијално изумрле.
6. Звездица (*) уз име врсте или вишег таксона указује да је једна или више географски одвојених
популација, подврста или врста дате врсте или таксона, укључена у Анекс II, а искључена из Анекса
I.
7. Две звездице (**) уз име врсте или вишег таксона указују да је једна или више географски
одвојених популација, подврста или врста дате врсте или таксона, укључена у Анекс I, а искључена
из Анекса II.
8. Знак (-) иза кога следи број уз назив врсте или вишег таксона означава да су дате географски
издвојене популације, врсте, групе врста или фамилија те врсте или таксона искључене из дотичног
анекса, и то:

- 101

Популација са Западног Гренланда

- 102

Популације из Бутана, Индије, Непала и Пакистана

- 103

Популације из Боцване, Намибије и Зимбабвеа

- 104

Популација из Аустралије

- 105

Популације Pecari tajacu из Мексика и САД

- 106

- Аргентина: Популација из Провинције Jujuy и популације у делимичном
заточеништву из провинција Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan
- Боливија: популације из заштићених подручја Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla и
Lipez-Chichas, с годишњом извозном квотом нула
- Чиле: део популације из провинције Parinacota, la. Region Tarapacá
- Перу: цела популација

- 107

Популације из Авганистана, Бутана, Индије, Мианмара, Непала и Пакистана

- 108

Cathartidae

- 109

Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus и Psittacula krameri

- 110

Популација из Аргентине

- 111

Популација из Еквадора, с додељеном годишњом извозном квотом нула, док
се годишња извозна квота не одобри од стране CITES Секретаријата и
IUCN/SSC Експертске групе за крокодиле.

- 112

Популације из Боцване, Етиопије, Кеније, Мадагаскара, Малавијa,
Мозамбика, Јужне Африке, Уганде, Уједињене Републике Танзаније, Замбије
и Зимбабвеа
Изузев узгојених јединки, Уједињена Република Танзанија дозволиће извоз
највише 1100 дивљих јединки (укључујући и 100 ловачких трофеја) у 1998,
1999. и 2000. г.

- 113

Популације из Аустралије, Индонезије и Папуе Нове Гвинеје

- 114

Популација из Чилеа

- 115

Све врсте које нису сукулентне

- 116

Aloe vera; такође означена као Aloe barbadensis.

9. Знак (+) иза кога следи број уз име врсте, подврсте или вишег таксона указује да
су само одређене географске издвојене популације врста, подврста или виших таксона
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укључене у овај анекс, и то:
+ 201

Популације из Бутана, Индије, Непала и Пакистана

+ 202

Популације из Бутана, Кине, Мексика и Монголије

+ 203

Популације из Камеруна и Нигерије

+ 204

Популација из Азије

+ 205

Популације из Централне и Северне Америке

+ 206

Популације из Бангладеша, Индије и Тајланда

+ 207

Популација из Индије

+ 208

Популације из Боцване, Намибије и Зимбабвеа

+ 209

Популација из Аустралије

+ 210

Популација из Јужне Африке

+ 211

- Аргентина: Популација из провинције Jujuy и популације у делимичном
заточеништву из провинција Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja и San Juan
- Боливија: популације из заштићених подручја Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla и
Lipez-Chichas, с годишњом извозном квотом нула
- Чиле: део популације Parinacota Province, la. Region Tarapacá
- Перу: цела популација

+ 212

Популације из Авганистана, Бутана, Индије, Мианмара, Непала и Пакистана

+ 213

Популација из Мексика

+ 214

Популације из Алжира, Буркине Фасо, Камеруна, Централне Афричке
Републике, Чада, Малија, Мауританије, Марока, Нигерије, Сенегала и Судана

+ 215

Популација из Сејшела

+ 216

Популација из Европе, осим подручја која су раније улазила у састав СССР

+ 217

Популација из Чилеа.

10. Знак (=) иза кога следи број уз име врсте, подврсте или вишег таксона указује да
се име врсте, подрврсте или таксона интерпретира на следећи начин:
= 301

Такође означен као Phalanger maculatus

= 302

Укључује фамилију Tupaiidae

= 303

Раније укључен у фамилију Lemuridae

= 304

Раније укључен као подврста Callithrix jacchus

= 305

Укључује синоним рода Leontideus

= 306

Раније укључен у врсту Saguinus oedipus

= 307

Раније укључен у Alouatta palliata

= 308

Раније укључен као Alouatta palliata (villosa)

= 309

Укључује синоним Cercopithecus roloway

= 310

Раније укључен у род Papio

= 311

Укључује синоним рода Simias
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= 312

Укључује синоним Colobus badius kirkii

= 313

Укључује синоним Colobus badius rufomitratus

= 314

Укључује синоним рода Rhinopithecus

= 315

Такође означен као Presbytis entellus

= 316

Такође означен као Presbytis geei и Semnopithecus geei

= 317

Такође означен као Presbytis pileata и Semnopithecus pileatus

= 318

Укључује синониме Bradypus boliviensis и Bradypus griseus

= 319

Укључује синоним Priodontes giganteus

= 320

Укључује синоним Physeter macrocephalus

= 321

Укључује синоним Eschrichtius glaucus

= 322

Раније укључен у род Balaena

= 323

Раније укључен у род Dusicyon

= 324

Укључује синоним Dusicyon fulvipes

= 325

Укључује синоним рода Fennecus

= 326

Такође означен као Selenarctos thibetanus

= 327

Такође означен као Aonyx microdon или Paraonyx microdon

= 328

Раније укључен у род Lutra

= 329

Раније укључен у род Lutra; укључује синониме Lutra annectens, Lutraenudris,
Lutra incarum и Lutra platensis

= 330

Укључује синоним Eupleres major

= 331

Такође означен као Hyaena brunnea

= 332

Такође означен као Felis caracal и Lynx caracal

= 333

Раније укључен у род Felis

= 334

Такође означен као Felis pardina или Felis lynx pardina

= 335

Раније укључен у род Panthera

= 336

Такође означен као Equus asinus

= 337

Раније укључен у врсту Equus hemionus

= 338

Такође означен као Equus caballus przewalskii

= 339

Такође означен као Choeropsis liberiensis

= 340

Такође означен као Cervus porcinus calamianensis

= 341

Такође означен као Cervus porcinus kuhlii

= 342

Такође означен као Cervus porcinus annamiticus

= 343

Такође означен као Cervus dama mesopotamicus

= 344

Укључује синоним Bos frontalis

= 345

Укључује синоним Bos grunniens
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= 346

Укључује синоним рода Novibos

= 347

Укључује синоним рода Anoa

= 348

Такође означен као Damaliscus dorcas dorcas or Domaliscus pygargus dorcas

= 349

Раније укључен у врсту Naemorhedus goral

= 350

Такође означен као Capricornis sumatraensis

= 351

Укључује синоним Oryx tao

= 352

Укључује синоним Ovis aries ophion

= 353

Раније укључен као Ovis vignei (видети такође Одлуку Конференције Страна
упућену Странама, у вези са укључивањем Ovis vignei vignei у Анекс I)

= 354

Такође означен као Rupicapra rupicapra ornata

= 355

Такође означен као Pterocnemia pennata

= 356

Такође означен као Sula abbotti

= 357

Такође означен као Ciconia ciconia boyciana

= 358

Укључује синониме Anas chlorotis и Anas nesiotis

= 359

Такође означен као Anas platyrhynchos laysanensis

= 360

Вероватно хибрид Anas platyrhynchos и Anas superciliosa

= 361

Такође означен као Aquila heliaca adalberti

= 362

Такође означен као Chondrohierax wilsonii

= 363

Такође означен као Falco peregrinus babylonicus и Falco peregrinus
pelegrinoides

= 364

Такође означен као Crax mitu mitu

= 365a Раније укључен у род Aburria
= 365b Раније укључен у род Aburria; такође означен као Pipile pipile pipile
= 366

Раније укључен у врсту Crossoptilon crossoptilon

= 367

Раније укључен у врсту Polyplectron malacense

= 368

Укључује синоним Rheinardia nigrescens

= 369

Такође означен као Tricholimnas sylvestris

= 370

Такође означен као Choriotis nigriceps

= 371

Такође означен као Houbaropsis bengalensis

= 372

Такође означен као Amazona dufresniana rhodocorytha

= 373

Често се налази у промету под нетачним називом Ara caninde

= 374

Такође означен као Cyanoramphus novaezelandiae cookii

= 375

Такође означен као Opopsitta diophthalma coxeni

= 376

Такође означен као Pezoporus occidentalis

= 377

Раније укључен у врсту Psephotus chrysopterygius
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= 378

Такође означен као Psittacula krameri echo

= 379

Раније укључен у род Gallirex; такође означен као Tauraco porphyreolophus

= 380

Такође означен као Otus gurneyi

= 381

Такође означен као Ninox novaeseelandiae royana

= 382

Раније укључен у род Glaucis

= 383

Укључује синоним рода Ptilolaemus

= 384

Раније укључен у род Rhinoplax

= 385

Такође означен као Pitta brachyura nympha

= 386

Такође означен као Muscicapa ruecki or Niltava ruecki

= 387

Такође означен као Dasyornis brachypterus longirostris

= 388

Такође означен као Meliphaga cassidix

= 389

Укључује синоним рода Xanthopsar

= 390

Раније укључен у род Spinus

= 391

Такође означен у роду Damonia

= 392

Раније укључен као Kachuga tecta tecta

= 393

Укључује синоним рода Nicoria и Geomyda (deo)

= 394

Такође означен као Geochelone elephantopus; такође означен у роду Testudo

= 395

Такође означен у роду Testudo

= 396

Такође означен у роду Aspideretes

= 397

Раније укључен у Podocnemis spp.

= 398

Укључује Alligatoridae, Crocodylidae и Gavialidae

= 399

Такође означен као Crocodylus mindorensis

= 400

Такође означен у роду Nactus

= 401

Укључује синоним рода Rhoptropella

= 402

Раније укључен у Chamaeleo spp.

= 403

Укључује синониме родова Calumma и Furcifer

= 404

Укључује фамилије Boyeriidae и Tropidophiidae као подфамилије

= 405

Такође означен као Contrictor constrictor occidentalis

= 406

Укључује синоним Python molurus pimbura

= 407

Укључује синоним Sanzinia manditra

= 408

Укључује синоним Pseudoboa cloelia

= 409

Такође означен као Hydrodynastes gigas

= 410

Укључује синониме Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis,
Naja samarensis, Naja sputatrix и Naja sumatrana

= 411

Укључује синоним рода Megalobatrachus
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= 412

Раније укључен у Nectophrynoides spp.

= 413

Раније укључен у Dendrobates spp.

= 414

Такође означен у роду Rana

= 415

Sensu D'Abrera

= 416

Укључује синониме Pandinus africanus и Heterometrus roeseli

= 418

Такође означен као Conchodromus dromas

= 419

Такође означен у роду Dysnomia и Plagiola

= 420

Укључује синоним рода Proptera

= 421

Такође означен у роду Carunculina

= 422

Такође означен као Megalonaias nickliniana

= 423

Такође означен као Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis и Lampsilis
tampicoensis tecomatensis

= 424

Укључује синоним рода Micromya

= 425

Укључује синоним рода Papuina

= 426

Укључује само фамилију Helioporidae с једном врстом Heliopora coerulea

= 427

Тако означен као Podophyllum emodi и Sinopodophyllum hexandrum

= 428

Укључује синониме родова Neogomesia и Roseocactus

= 429

Такође означен у роду Echinocactus

= 430

Такође означен у роду Mammillaria; укључује синоним Coryphantha densispina

= 431

Такође означен као Lobeira macdougallii и Nopalxochia macdougallii

= 432

Такође означен као Echinocereus lindsayi

= 433

Такође означен у роду Cereus и Wilcoxia

= 434

Такође означен у роду Coryphantha; укључује синоним Escobaria nellieae

= 435

Такође означен у роду Coryphantha; укључује Escobaria leei као подврсту

= 436

Укључује синоним Solisia pectinata

= 437

Такође означен као Backeberigia militaris, Cephalocereus militaris и Mitrocereus
militaris; укључује синоним Pechycereus chrysomallus

= 438

Укључује Pediocactus bradyi ssp. despainii и Pediocactus bradyi ssp. winkleri и
sinonime Pediocactus despainii и Pediocactus winkleri

= 439

Такође означен у роду Tomeya

= 440

Такође означен у роду Navojoa, Toumeya и Utahia; укључује Pediocactus
peeblesianus var. fickeisenii

= 441

Такође означен у роду Echinocactus и Utahia

= 442

Укључује синоним рода Encephalocarpus

= 443

Укључује синониме Ancistrocactus tobuschii и Ferocactus tobuschii

= 444

Такође означен у роду Echinomastus и Neolloydia; укључује синониме
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Echinomastus acunensis и Echinomastus krausei
= 445

Укључује синониме Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus
wetlandicus и Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae

= 446

Такође означен у роду Echinocactus, Echinomastus и Pediocactus

= 447

Такође означен у роду Coloradoa, Echinocactus, Ferocactus и Pediocactus

= 448

Такође означен у роду Echinocactus, Mammillaria, Pediocactus и Toumeya

= 449

Такође означен у роду Echinocactus и Ferocactus

= 450

Такође означен у роду Pediocactus

= 451

Укључује синониме рода Gymnocactus, Normanbokea и Rapicactus

= 452

Такође означен као Saussurea lappa

= 452

Такође означен као Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis

= 454

Укључује Euphorbia cremersii fa. viridifolia и Euphorbia cremersii var.
rakotozafyi

= 455

Укључује Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera

= 456

Укључује Euphorbia decaryi vars. ampanihyeniss, robinsonii и spirosticha

= 457

Укључује Euphorbia moratii vars. antsingiensis, bemarahensis и multiflora

= 458

Такође означен као Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis

= 459

Такође означен као Engalhardia pterocarpa

= 460

Укључује Aloe compressa var. rugosquamosa и Aloe compressa var. schistophila

= 461

Укључује Aloe haworthioides var. aurantiaca

= 462

Укључује Aloe laeta var. maniaensis

= 463

Укључује фамилије Apostasiaceae и Cypripediaceae као подфамилије
Apostasioideae и Cypipediodeae

= 464

Anacampseros australiana и A. kurtzii су такође означене у роду Grahamia

= 465

Раније укључен у Anacampseros ssp.

= 466

Такође означен као Sarracenia rubra ssp. alabamensis

= 467

Такође означен као Sarracenia rubra ssp. jonesii

= 468

Раније укључен у ZAMIACEAE ssp.

= 469

Укључује синоним Stangeria paradoxa

= 470

Такође означен као Taxus baccata ssp. wallichiana

= 471

Укључује синоним Welwitschia bainesii.

11. Знак (о) иза кога следи број уз назив врсте или вишег таксона интерпретира се на
следећи начин:
o

601

Утврђена годишња извозна квота је нула. Све јединке ће се сматрати
јединкама врсте из Анекса I и њихов промет ће бити регулисан у складу с
тим.
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o

Јединке припитомљене форме не потпадају под одредбе ове конвенције.

o

Годишње извозне квоте за живе јединке и ловачке трофеје одређују се на
следећи начин:
Боцвана: 5
Намибија: 150
Зимбабве: 50
Промет ових јединки подлеже одредбама члана III Конвенције.

o

За искључиву сврху одобравања: 1) извоза ловачких трофеја у
некомерцијалне сврхе; 2) извоза живих животиња на одговарајућа и
прихватљива одредишта (Намибија: искључиво за некомерцијалне сврхе); 3)
извоза кожа (само Зимбабве); 4) извоза производа од коже и резбарене
слоноваче у некомерцијалне сврхе (само Зимбабве). Није дозвољена трговина
слоновачом пре истека 18 месеци након ступа на снагу пребацивања у Анекс
II (18. март 1999). Након тога, сходно експерименталним квотама за сирову
слоновачу од максимално 25,3 t (Боцвана), 13,8 t (Намибија) и 20 t (Зимбабве),
сирова слоновача се може извозити и у Јапан, у складу са условима утврђеним
у Одлуци бр. 101 Конференције Страна у вези са слоновачом. Све остале
јединке се сматрају јединкама врста из Анекса I и њихов промет се регулише
у складу с тим.

o

За искључиве сврхе одобравања међународног промета живих јединки и
ловачких трофеја на одговарајућа и прихватљива одредишта. Све остале
јединке се сматрају јединкама врста Анекса I и њихов промет се регулише у
складу с тим.

o

За искључиве сврхе одобравања међународног промета вуне живе викуње
популација из Анекса II (види +211) и у количини утврђеној на Деветој
скупштини Конференције Страна (новембра 1994) у Перуу од 3249 kg вуне,
тканине и осталих атрикала сачињених од ове сировине, укључујући луксузне
ручне радове и плетене артикле. На полеђини тканине мора постојати логотип
усвојен од стране државе на чијој се територији налазе ове врсте, а које су
потписнице Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, и са
следећим речима: "VICUÑA-ЗЕМЉА ПОРЕКЛА", у зависности од земље
порекла. Све остале јединке сматрају се јединкама врста из Анекса I и њихов
промет се регулише у складу с тим.

o

Фосили не подлежу одредбама Конвенције.

o

Вештачки размножене јединке следећих хибрида, односно култивара не
подлежу одредбама Конвенције:
Hatiora x graseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (култивар)
Gymnocalycium mihanovichii (култивар) форме којима недостаје хлорофил,
накалемљене на следећа стабла: Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus или
Hylocereus undatus
Opuntia microdasys (култивари)

o

Вештачки размножене јединке култивара Euphorbia trigona не подлежу
одредбама ове конвенције.
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o

Саднице или културе ткива добијене in vitro, у чврстом или течном медијуму,
транспортоване у стерилним контејнерима не подлежу одредбама ове
конвенције.

o

Вештачки размножене јединке култивара Cyclamen persicum не подлежу
одредбама ове конвенције. Међутим, изузеће се не односи на јединке којима
се тргује у виду дормантних гомоља.
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12. У складу с чланом I, став b, тачка (iii) Конвенције, знак (#) иза кога следи број уз
назив врсте или вишег таксона из Анекса II указује на делове или деривате датих
врста за сврхе Конвенције, и то:
#1

Означаве све делове и деривате, изузев:
a) семена, спора и полена (укључујући полиније);
b) садница или култура ткива добијених in vitro, у чврстом или течном
медијуму, транспортованих у стерилним контејнерима; и
c) резаног цвећа или вештачи размножених биљака.

#2

Означава све делове и деривате, изузев:
a) семена, спора и полена (укључујући полиније);
b) садница или култура ткива добијених in vitro, у чврстом или течном
медијуму, транспортованих у стерилним контејнерима;
c) резаног цвећа или вештачки размножених биљака и
d) хемијских деривата.

#3

Означава цео или исечен корен и делове корења, изузев производа или
деривата као што је прах, пилуле, екстракти, тоници, чајеви и кондиторски
производи.

#4

Означава све делове и деривате, изузев:
a) семена, осим мексичких кактуса пореклом из Мексика, и полена;
b) садница или култура ткива добијених in vitro, у чврстом или течном
медијуму, транспортованих у стерилним контејнерима;
c) резаног цвећа или вештачки одгојених биљака;
d) плодова и делова и деривата плодова натурализованих или вештачки
одгојених биљака; и
e) појединачних зглобова стабљика и њихови делови и деривати,
натурализованих или вештачки размножених биљака рода Opuntia подрод
Opuntia.

#5

Означава дебла, пиљевину и фурнир.

#6

Означава дебла, иверје и необрађени отпадни материјал.

#7

Означава све делове и деривате, изузев:
a) семена и полена (укључујући полиније);
b) садница или култура ткива добијених in vitro, у чврстом или течном
медијуму, транспортованих у стерилним контејнерима;
c) резаног цвећа или вештачки размножених биљака;
d) плодова и делова и деривата плодова натурализованих или вештачки
размножених биљака рода Vanilla.

#8

Означава све делове и деривате, изузев:
a) семена и полена;
b) садница или култура ткива добијених in vitro, у чврстом или течном
медијуму, транспортованих у стерилним контејнерима;
c) резаног цвећа или вештачки размножених биљака; и
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d) готових фармацеутских производа.
13. Пошто ниједна од врста или виших таксона ФЛОРЕ из Анекса I није обележена као врста чији
се хибриди третирају у складу са одредбама члана III Конвенције, то значи да се вештачки узгојени
хибриди произведени од једне или више врста или таксона могу ставити у промет уз потврду о
вештачком узгоју, те да семена и полен (укључујући полиније), резано цвеће, саднице или културе
ткива добијене in vitro, у чврстом или течном медијуму, транспортоване у стерилним контејнерима,
не подлежу одредбама ове конвенције.

FAUNA
CHORDATA
MAMMALIA
MONOTREMATA
Tachyglossidae

Zaglossus spp.

DASYUROMORPHIA
Dasyuridae

Sminthopsis longicaudata
Sminthopsis psammophila

Thylacinidae

Thylacinus cynocephalus p.e.

PERAMELEMORPHIA
Peramelidae

Chaeropus ecaudatus p.e.
Macrotis lagotis
Macrotis leucura
Perameles bougainville

DIPROTODONTIA
Phalangeridae

Vombatidae

Phalanger orientalis
Spilocuscus maculatus
= 301
Lasiorhinus krefftii

Macropodidae
Lagorchestes hirsutus
lagorstrophus fasciatus
Onychogalea fraenata
Onychogalea lunata
Potoroidae

Dendrolagus inustus
Dendrolagus ursinus

Bettongia spp.
Caloprymnus campestris p.e.

CHIROPTERA
Pteropodidae

Acerodon jubatus
Acerodon lucifer p.e.

Acerodon spp.*
Pteropus spp.*

Pteropus insularis
Pteropus mariannus
Pteropus malossinus
Pteropus pheeocephalus
Pteropus pilosus
Pteropus samoensis
Pteropus tonganus
PRIMATES
Lemuridae

PRIMATES spp.* = 302
Lemuridae spp.
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Megaladapidae

Megaladapidae spp. = 303

Cheirogaleidae

Cheirogaleidae spp.

Indridae

Indridae spp.

Daubentoniidae

Daubentonia
madagascariensis

Callithricidae

Callimico goeldii
Callithrix aurita = 304
Callithrix flaviceps = 304
Leontopithecus spp. = 305
Saguinus bicolor
Saguinus geoffroyi = 306
Saguinus leucopus
Saguinus oedipus

Cebidae

Alouatta coibensis = 307
Alouatta palliata
Alouatta pigra = 308
Ateles geoffroyi frontatus
Ateles geoffroyi panamensis
Brachyteles arachnoides
Cacajao spp.
Chiropotes albinesus
Lagothrix flavicauda
Saimiri oerstedii

Cercopithecidae

Cercocebus galeritus
galeritus
Cercopithecus diana = 309
Macaca silenus
Mandrillus leucophaeus =
310
Mandrillus sphinx = 310
Nasalis concolor = 311
Nasalis larvatus
Presbytis potenziani
Procolobus pennantil kirkii =
312
Procolobus rufomitratus =
313
Pygathrix spp. = 314
Semnopithecus entellus = 315
Trachypithecus geei = 316
Trachypithecus pileatus =
317

Hylobatidae

Hylobatidae spp.

Hominidae

Gorilla gorilla
Pan spp.
Pongo pygmaeus

XENARTHRA
Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Bradypodidae

Bradypus variegatus = 318
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Chaetophractus nationi o601

Dasypodidae
Priodontes maximus = 319
PHOLIDOTA
Manidae

Manis spp.

LAGOMORPHA
Leporidae

Caprolagus hispidus
Romerolagus diazi

RODENTIA
Sciuridae

Cynomys mexicanus
Ratufa spp.

Muridae

Leporillus conditor
Pseudomys praeconis
Xeromys myoides
Zyzomys pedunculatus

Chinchillidae

Chinchilla spp. o602

CETACEA

CETACEA spp.*

Platanistidae

Lipotes vexillifer
Platanista spp.

Ziphiidae

Berardius spp.
Hyperoodon spp.

Physeteridae

Physeter catodon = 320

Delphinidae

Sotalia spp.
Sousa spp.

Phocoenidae

Neophocaena phocaenoides
Phocoena sinus

Eschrichtiidae

Eschrichtius robustus = 321

Balaenopteridae

Balaenoptera
acutorostrata** = 101
Balaenoptera borealis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera musculus
Balaenoptera phusalus
Megaptera novaeangliae

Balaenidae

Balaena mysticetus
Eubalaena spp. = 322

Neobalaenidae

Caperea marginata

CARNIVORA
Canidae

Canis lupus** + 201

Speothos venaticus

Canis lupus* = 102
Cerdocyon thous = 323
Chrysocyon brachyurus
Cuon alpinus
Pseudalopex culpaeus = 323
Pseudalopex griseus = 324
Pseudalopex symnocercus =
323
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Vulpes cana
Vulpes zerda = 325
Ursidae

Ursidae spp.*
Ailuropoda melanoleuca
Ailurus fulgens
Helarctos malayanus
Melursus ursinus
Tremarctos ornatus
Ursus arctos** + 202
Ursus arctos isabellinus
Ursus thibetanus = 326

Mustelidae
Lutrinae

Lutrinae spp.*
Aonyx congicus** + 203 =
327
Enhydra lutris nereis
Lontra felina = 328
Lontra longicaudis = 329
Lontra provocax = 328
Lutra lutra
Pteronura brasiliensis

Mephitinae
Mustelinae

Conepatus humboldtii
Mustela nigripes

Viverridae

Cryptoprocta ferox
Cynogale bennettii
Eupleres goudotii = 330
Fossa fossana
Hemigalus derbyanus
Prionodon linsang
Prionodon pardicolor

Hyaenidae

Parahuaena brunnea = 331
Felidae spp.* o602

Felidae
o

Acinonyx jubatus 603
Caracal caracal** + 204 =
332
Catopuma temmincki = 333
Felis nigripes
Felidae (cont.)

Herpailurus yaguarondi** +
205 = 333
Lepardus pardalis = 333
Lepardus tigrinus = 333
Lepardus wiedii = 333
Lynx pardinus = 334
Neofelis nebulosa
Oncifelis geoffroyi = 333
Oreailurus jacobita = 333
Panthera leo persica
Panthera onca
Panthera pardus
Panthera tigris
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Pardofelis marmorata = 333
Prionailurus bengalensis
bengalensis** +206 =333
Prionailurus planiceps = 333
Prionailurus rubiginosus**
+207 = 333
Puma concolor coryi = 333
Puma concolor costaricensis
= 333
Puma concolor souguar =
333
Uncia uncia = 335
Otariidae

Arctocephalus spp.*
Arctocephalus townsendi

Phocidae

Mirounga leonina
Monachus spp.

PROBOSCIDAE
Elephantidae

Elephas maximus
Losodonta africana** -103

o

Dugong dugon** - 104

Dugong dugon* + 209

Loxodonta africana* +208
604

SIRENIA
Dugongidae
Trichechidae

Trichechus inungius
Trichechus manatus

Trichechus senegalensis

PERISSODACTYLA
Equidae

Equus africanus = 336
Equus grevyi
Equus hemionus*
Equus hemionus hemionus
Equus kiang = 337
Equus onager* = 337
Equus onager khur = 337
Equus przewalskii = 338
Equus zebra hartmannae
Equus zebra zebra

Tapiridae

Tapiridae spp.**

Tapirus terrestris

Rhinocerotidae

Rhinocerotidae spp.**

Ceratotherium simum simum*
+ 210 o605

ARTIDACTYLA
Suidae

Babyrousa babyrussa
Sus salvanius

Tayassuidae

Tayassuidae spp.* -105
Catagonus wagneri

Hippopotamidae
Camelidae

Hexaprotodon liberiensis =
339
Hippopotamus amphibius
Lama guanicoe
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Vicugne vicugne** -106

Vicugna vicugna* + 211 o606

Moschidae

Moschus spp.** + 212

Moschus spp.* -107

Cervidae

Axis calamianensis = 340
Axis kuhlii = 341
Axis porcinus annamiticus =
342
Blastocerus dichotomus
Cervus duvaucelii
Cervus elaphus bactrianus
Cervus elaphus hanglu
Cervus eldii
Dama mesopotamica = 343
Hippocamelus spp.
Megamuntiacus
vuquanghensis
Muntiacus crinifrons
Ozotoceros bezoarticus
Pudu mephistophiles
Pudu puda

Antilocapridae

Antilocapra americana + 213

Bovidae

Addax nasomaculatus
Ammotriagus lervia
Bison bison athabascae
Bos gaurus = 344
Bos mutus = 345 o602
Bos sauveli = 346
Bubalus depressicornis = 347
Bubalus mindorensis = 347
Bubalus quarlesi = 347
Budorcas taxicolor
Capra falconeri
Cephalophus dorsalis
Cephalophus jentinki
Cephalophus monticola

Bovidae (cont.)

Cephalophus oglibyi
Cephalophus silvicultor
Cephalophus zebra
Demaliscus pygargus
pygargus = 348
Gazella dama
Hippotragus niger variani
Kobus leche
Naemorhedus baileyi = 349
Naemorhedus caudatus = 349
Naemorhedus goral
Naemorhedus sumatraensis =
350
Orix dammah = 351
Oryx leucoryx
Ovis ammon*
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Ovis ammon hodgsonii
Ovis ammon nigrimontana
Ovis candensis + 213
Ovis orientalis ophion = 352
Ovis vignei vignei = 353
Pantholops hodgsonii
Pseudoryx nghetinhensis
Rupicapra pyrenaica ornata
= 354
Saiga tatarica
AVES
STRUTHIONIFORMES
Struthionidae

Struthio camelus + 214

RHEIFORMES
Rheidae

Rhae pennata = 355

TINAMIFORMES
Tinamidae

Tinamus solitarisu

SPHENISCIFORMES
Spheniscidae

Spheniscus humboldti

Spheniscus demersus

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae

Podilymbus gigas

PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae

Diomedea albatrus

PELECANIFORMES
Pelecanidae

Pelecanus crispus

Sulidae

Papasula abbotti = 356

Fregatidae

Fregata andrewsi

CICONIFORMES
Balaenicipitidae
Ciconiidae

Balaeniceps rex
Ciconia boyciana = 357
Jabiru mycteria
Mycteria cinerea

Threskiornithidae

Ciconia nigra

Eudocimus ruber
Geronticus calvus
Geronticus eremita
Nipponia nippon
Platalea leucorodia

Phoenicopteridae

Phoenicopteridae spp.

ANSERIFORMES
Anatidae

Anas aucklandica = 358
Anas laysanensis = 359
Anas oustaleti = 360
Branta canadensis
leucopareia

Anas bernieri
Anas formosa

Branta ruficollis

26

Branta sandvicensis
Cairina scutulata

Rhodonessa ceryophyllacea
p.e.

Coscoroba coscoroba
Cygnus melanocorypha
Dendrocygna arborea
Oxyura leucocephala
Sarkidiornis melanotos

FALCONIFORMES spp.* 108

FALCONIFORMES
Cathartidae

Gymnogyps californianus
Vultur gryphus

Accipitridae

Aquila adalbarti = 361
Aquila heliaca
Chondrohierax uncinatus
wilsonii = 362
Hallaeetus albicilla
Heliaeetus leucocephalus
Parpia harpyja
Pithecophaga jefferyi

Falconidae

Falco araea
Falco jugger
Falco newtoni** + 215
Falco pelegrinoides = 363
Falco peregrinus
Falco punctatus
Falco rusticolus

GALLIFORMES
Megapodiidae

Macrocephalon maleo

Cracidae

Crax blumenbachii
Mitu mitu = 364
Oreophasis derbianus
Penelope albipennis
Pipile jacutinga = 365a
Pipile pipile = 365b

Phasianidae

Argusianus argus
Catreus wallichii
Colinus virginianus ridgwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon harmani = 366

Phasianidae (cont.)

Crossoptilon mantchuricum

Gallus sonneratii
Ithaginis cruentus

Lophophorus impejanus
Lophophorus lhuysii
Lophophorus sclateri
Lophura edwardsi
Lophura imperialis
Lophura swinhoii
Pavo muticus

27

Polyplectron bicalcaratum
Polyplectron emphanum
Polyplectron germaini
Polyplectron malacense
Polyplectron schleiermacheri
= 367
Rheinardia ocellata = 368
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado
Tetraogallus caspius
Tetraogallus tibetanus
Tragopan blythii
Tragopan caboti
Tragopan melancephalus
Tympanuchus cupido
attwateri
GRUIFORMES
Gruidae spp.*

Gruidae
Grus americana
Grus canadensis nesiotes
Grus canadensis pulla
Grus japonensis
Grus leucogeranus
Grus monacha
Grus nigricollis
Grus vipio
Rallidae

Gallirallus sylvestris = 369

Rhynochetidae

Rhynochetos jubatus

Otididae

Otididae spp.*
Ardeotis nigriceps = 370
Chlamydotis undulata
Eupodotis bengalensis = 371

CHARADRIIFORMES
Scolopacidae

Numenius borealis
Numenius tenuirostris
Tringa guttifer

Leridae

Lerus relictus

COLUMBIFORMES
Columbidae

Caloenas nicobarica
Ducula mindorensis
Gallicolumba luzonica
Goura spp.
PSITTACIFORMES spp.* 109

PSITTACIFORMES
Psittacide

Amazona arausiaca
Amazona barbadenis
Amazona brasiliensis
Amazona guildingii
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Amazona imperialis
Amazona leucocephala
Amazona pretrei
Amazona rhodocorytha = 372
Amazona tucumana
Amazona versicolor
Amazona vinacea
Amazona viridigenalis
Amazona vittata
Anodorynchus spp.
Are ambigua
Ara glaucogularis = 373
Ara macao
Ara maracana
Ara militaris
Ara rubrogenys
Aratinga guarouba
Cacatua goffini
Cacatua heamaturopygia
Cacatua moluccensis
Cyanopsitta spixii
Cyanoramphus auriceps
forbesi
Cyanoramphus cookii = 374
Cyanoramphus
novaezelandiae
Cyclopsitta diophthalma
coxeni = 375
Eos histrio
Geopsittacus occidentalis p.e.
= 376
ANeophema chrysogaster
Ognorhyncus icterotis
Pezoporus wallicus
Pionopsitta pileata
Probosciger aterrimus
Psephotus chrysopterygius
Psephotus dissimilis = 377
Psephotus pulcherrimus p.e.
Psittacula echo = 378
Pyrrhura cruentata
Rhynchopsitta spp.
Strigops habroptilus
Vini ultramarina
CUCULIFORMES
Musophagidea

Musophaga porphyreolopha =
379
Tauraco spp.

STRIGIFORMES

STRIGIFORMES spp.*

Tytonidae

Tyto soumagnei

Strigidae

Athene blewitti
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Mimizuku gurneyi = 380
Ninox novaeseelandiae
undulata = 381
Ninox squamipila natalis
APODIFORMES
Trochilidae

Trochilidae spp.*
Ramphodon dohrnii = 382

TROGONIIFORMES
Trogonidae

Pharomachrus mocinno

CORACIIFORMES
Bucerotidae

Aceros spp.*
Aceros nipalensis
Aceros subruficollis

Anorrhinus spp. = 383
Anthracoceros spp.
Buceros spp.*

Buceros bicornis
Buceros vigil = 384
Penelopides spp.
PICIFORMES
Ramphastidae

Picidae

Pteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Ramphastos sulfuratus
Ramphastos toco
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Campephilus imperialis
Dryocopus javensis richardsi

PASSERIFORMES
Cotingidae

Cotinga maculata
Rupicola spp.
Xipholena atropurpurea

Pittidae

Pitta guajana
Pitta gurneyi
Pitta kochi
Pitta nympha = 385

Atrichornithidae

Atrichornis clamosus

Hirundinidae

Pseudochelidon sirintarae

Pycnonotidae
Muscicapidae

Pycnonotus zeylanicus
Cyornis ruckii = 386
Dasyornis broadbenti
litoralis p.e.
Dasyornis longirostris = 387 Leiothrix argentuaris
Leiothrix lutea
Liocichla omeinsis
Picathartes gymnocephalus
Picathartes oreas

30

Zosteropidae

Zosterops albogularis

Meliphagidae

Lichenostomus melanops
cassidix = 388

Emberizidae

Gubernatrix cristata
Paroaria capitata
Paroaria coronata
Tangara fastuosa

Icteridae

Agelaius flavus = 389

Fringillidae

Carduelis cucullata = 390
Carduelis yarrellii = 390

Estrildidae

Amandava formosa
Padda oryzivora
Poephila cincta cincta

Sturnidae

Gracula religiosa
Leucopsar rothschildi

Paradisaeidae

Paradisaeidae spp.

REPTILIA
TESTUDINATA
Dermatemydidae
Emydidae

Dermatemys mawii
Batagur baska
Callagur borneoensis
Clemmys insculpta
Clemmys muhlenbergi
Geoclemys hamiltonii = 391
Kachuga tecta = 392
Melanochelys tricarinata =
393
Morenia ocellata

Terrapene spp.*

Terrapene coahuila
Testudinidae

Testudinidae spp.*
Geochelone nigra = 394
Geochelone radiata = 395
Geochelone yniphora = 395
Gopherus flavomarginatus
Psammobates geometricus =
395
Testudo kleinmanni

Cheloniidae

Cheloniidae spp.

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Trionychidae

Lissemys punctata
Trionyx ater = 396
Trionyx gengeticus = 396
Trionyx hurum = 396
Trionyx nigricans = 396

Pelomedusidae

Erymnochelys
madagascariensis = 397
Peltocephalus dumerilana =
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397
Podocnemis spp.
Chelidae

Pseudemydura umbrina

CROCODYLIA

CROCODYLIA spp.* = 398

Aligatoridae

Alligator sinensis
Caiman crocodilus
apaporiensis
Caiman latirostris** -110
Melanosuchus niger** -111

Crocodylidae

Crocodylus acutus
Crocodylus cataphractus
Crocodylus intermedius
Crocodylus moreletti
Crocodylus niloticus** -112

Crocodylidae (cont.)

Gavialidae

Crocodylus novaeguineae
mindorensis = 399
Crocodylus palustris
Crocodylus porosus** -113
Crocodylus rhombifer
Crocodylus siamensis
Osteolaemus tetraspis
Tomistoma schlegelii
Gavialis gengeticus

RHYNCHOCEPHALIA
Sphenodontidae

Sphenodon spp.

SAURIA
Gekkonidae = 400

Cyrtodactylus serpensinsula
Phelsuma spp. = 401

Agamidae

Uromastyx spp.

Chamaeleonidae

Bradypodion spp. = 402
Chamaeleo spp. = 403

Iguanidae

Amblyrhynchus cristatus
Brachylophus spp.
Conolophus spp.
Cyclura spp.
Iguana spp.
Phrynosoma coronatum
Sauromalus varius

Lacertidae

Gallotia simonyi
Podarcis lilfordi
Podarcis pityusensis

Cordylidae

Cordylus spp.
Pseudocordylus spp.

Teiidae

Cnemidophorus hyperythrus
Crocodilurus lacertinus
Dracaena spp.
Tupinambis spp.

Scincidae

Corucia zebrata
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Xenosauridae

Shinisaurus crocodilurus

Helodermatidae

Heloderma spp.

Varanidae

Varanus spp.*
Varanus bengalensis
Varanus flavescens
Varanus griseus
Varanus komodoensis

SERPENTES
Boidae

Boidae spp.* = 404
Acrantophis spp.
Boa constrictor occidentalis
= 405
Bolyeria multocarinata
Casarea dussumieri
Epicrates inornatus
Epicrates monensis
Epicrates subflavus
Python molurus molurus =
406
Sanzinia madagascariensis =
407

Colubridae

Clelia clelia = 408
Cyclagras gigas = 409
Elachistodon westermanni
Ptyas mucosus

Elapidae

Holplocephalus bungaroides
Naja naja = 410
Ophiophagus hannah

Viperidae

Vipera ursinii + 216
Vipera wagneri

AMPHIBIA
CAUDATA
Ambystomidae
Cryptobranchidae

Ambystoma dumerilii
Ambystoma mexicanum
Andrias spp. = 411

ANURA
Bufonidae

Altiphrynoides spp. = 412
Atelopus varius zeteki
Bufo periglenes
Bufo retiformis
Bufo superciliaris
Nectophrynoides spp.
Nimbaphrynoides spp. = 412
Spinophrynoides spp. = 412

Myobatrachidae

Rheobatrachus spp.

Dendrobatidae

Allobates spp. = 413
Dendrobates spp.
Epipedobates spp. = 413

33

Minyobates spp. = 413
Phobobates spp. = 413
Phyllobates spp.
Ranidae

Microhylidae

Mantella aurantiaca
Euphlyctis hexadactylus = 414
Hoplobatrachus tigerinus =
414
Dyscophus antongilii

PISCES
CERATODONTIFORMES
Ceratodontidae

Neoceratodus forsteri

COELACANTHIFORMES
Latimeriidae

Latimeria chalumnae
1

ACIPENSERIFORMES
spp.*

ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae

Acipenser brevirostrum
Acipenser oxyrhynchus
Acipenser sturio

Polyodontidae

Polyodon spathula

__________
This inclusion entered into force on 1 April 1998/Esta inclusión entró en vigor el 1 de abril de 1998/Cette
inscription est entrée en vigueur le 1er avril 1998
1

OSTEOGLOSSIFORMES
Osteoglossidae

Arapaima gigas
Scleropages formosus

CYPRINFORMES
Cyprinidae

Caecobarbus geertsi
Probarbus jullieni

Catostomidae

Chasmistes cujus

SILURIFORMES
Pangasiidae

Pangasianodon gigas

PERCIFORMES
Sciaenidae

Cynoscion macdonaldi

ARTHROPODA
INSECTA
LEPIDOPTERA
Bhutanitis spp.
Ornithoptera spp.* = 415

Papilionidae
Ornithoptera alexandrae
Papilio chikae
Papilio homerus
Papilio hospiton

Parnassius apollo
Teinopalpus spp.
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Trogonoptera spp. = 415
Troides spp. = 415
ARACHNIDA
SCORPIONES
Scorpionidae

Pandinus dictator
Pandinus gambiensis
Pandinus imperator = 416

ARANEAE
Theraphosidae

Brachypelma spp. = 417

ANNELIDA
HIRUDINOIDEA
ARHYNCHOBDELLAE
Hirudinidae

Hirudo medicinalis

MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
Tridacnidae

Tridacnidae spp.

UNIONOIDA
Unionidae

Conradilla caelata
Cyprogenia aberti
Dromus dromas = 418
Epioblasma curtisi = 419
Epioblasma florentina = 419
Epioblasma sampsoni = 419
Epioblasma sulcata
perobliqua = 419
Epioblasma torulosa
gubernaculum = 419
Epioblasma torulosa rangiana
Epioblasma torulosa torulosa = 419
= 419
Epioblasma turgidula = 419
Epioblasma walkeri = 419
Fusconaia cuneolus
Fusconaia edgariana
Lampsilis higginsii
Lampsilis orbiculata
orbiculata
Lampsilis satur
Lampsilis virescens
Plethobasus cicatricosus
Plethobasus cooperianus
Pleurobema clava
Pleurobema plenum
Potamilus capax = 420
Quadrula intermedia
Quadrula sparsa
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Toxolasma cylindrella = 421
Unio nickliniana = 422
Unio tampicoensis
tecomatensis = 423
Villosa trabalis = 424
GASTROPODA
STYLOMMATOPHORA
Achatinellidae

Achatinella spp.

Camaenidae

Papustyla pulcherrima = 425

MESOGASTROPODA
Strombidae

Strombus gigas

CNIDARIA
ANTHOZOA
COENOTHECALIA

COENOTHECALIA spp. =
426 o607

STOLONIFERA
Tubiporidae

Tubiporidae spp. o607

ANTIPATHARIA

ANTIPATHARIA spp.

SCLERACTINIA

SCLERACTINIA spp. o607

HYDROZOA
MILLEPORINA
Milleporidae spp. o607

Milleporidae
STYLASTERINA

Stylasteridae spp. o607

Stylastaridae
FLORA
AGAVACEAE

Agave arizonica
Agave parviflora
Agave victoriae-reginae # 1
Nolina interrata

AMARYLLIDACEAE

Galanthus spp. # 1
Sternbergia spp. # 1

APOCYNACEAE

Pachypodium spp. # 1
Pachypodium ambongense
Pachypodium baronii
Pachypodium decaryi
Rauvolfia serpentina #2

ARALIACEAE
ARAUCARIACEAE

Panax quinquefolius #3
Araucaria araucana** + 217 Araucaria araucana -114 # 1

ASCLEPIADACEAE

Ceropegia spp. #1
Frerea indica #1

BERBERIDACEAE

Podophyllum hexandrum =
427 # 2

BROMELIACEAE

Tillandsia harrisii # 1
Tilandsia kammii # 1
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Tillandsia kautskyi # 1
Tillandsia mauryane # 1
Tillandsia sprengeliana # 1
Tillandsia sucrei # 1
Tilandsia xerographica # 1
BYBLIDACEAE

Byblis spp. # 1

CACTACEAE

CACTACEAE spp.* o608 # 4
Ariocarpus spp. = 428
Astrophytum asterias = 429
Aztekium ritteri
Coryphantha werdermannii =
430
Disocactus spp.
Disocactus macdougallii =
431
Echinocereus ferreirianus
spp. lindsayi = 432
Echinocereus schmollii = 433
Escobaria minima = 434
Escobaria sneedii = 435
Mammillaria pectinifera =
436
Mammillaria solisioides
Melocactus conoideus
Melocactus deinacanthus
Melocactus glaucescens
Melocactus paucispinus
Obregonia denegrii

CACTACEAE (cont.)

Pachycereus militaris = 437
Pediocactus bradyi = 438
Pediocactus knowltonii = 439
Pediocactus paradinei
Pediocactus peeblesianus =
440
Pediocactus sileri = 441
Pelecyphora spp. = 442
Schlerocactus brevihamatus
spp. tobuschii = 443
Sclerocactus erectocentrus =
444
Sclerocactus glaucus = 445
Sclerocactus mariposensis =
446
Sclerocactus mesae-verdae =
447
Sclerocactus papyracanthus
= 448
Sclerocactus pubispinus =
449
Sclerocactus wrightiae = 450
Strombocactus spp.
Turbinicarpus spp. = 451
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Uebelmannia spp.
CARYOCARACEAE

Caryocar costaricense # 1

CEPHALOTACEAE

Cephalotus follicularis # 1

COMPOSITAE
(ASTERACEAE)

Saussurea costus = 452

CRASSULACEAE

Dudleya stolonifera
Dudleya traskiae

CUPRESSACEAE

Fitzroya cupressoides
Pilgerodendron uviferum

CYATHEACEAE

CYATHEACEAE spp. # 1

CYCADACEAE

CYCADACEAE spp.* # 1
Cycas beddomei

DIAPENSIACEAE

Shortia galacifolia # 1

DICKSONIACEAE

DICKSONIACEAE spp. # 1

DIDIEREACEAE

DIDIEREACEAE spp. # 1

DIOSCOREACEAE

Dioscorea deltoidea # 1

DROSERACEAE

Dionaea muscipula # 1

ERICACEAE

Kalmia cuneata # 1

EUPHORBIACEAE

Euphorbia spp.* -115 o609 # 1
Euphorbia ambovombensis
Euphorbia
capsaintemariensis = 453
Euphorbia cremersii = 454
Euphorbia cylindrifolia -455
Euphorbia decaryi = 456
Euphorbia francoisii
Euphorbia moratii = 457
Euphorbia parvicyathophora
Euphorbia quartziticola
Euphorbia tulearensis = 458

FOUQUIRIACEAE

Fouquieria fasciculata
Fouguieria purpusii

JUGLANDACEAE

LEGUMINOSAE
(FABACEAE)

Fouquieria columnaris # 1
Oreomunnea pterocarpca =
459 # 1

Dalbergia nigra

LILIACEAE

Pericopsis elata # 5
Platymiscium pleiostachyum #
1
Pterocarpus santalinus # 6
Aloe spp.* -116 #1

Aloe albida
Aloe albiflora
Aloe alfredii
Aloe bakeri
Aloe bellatula
Aloe calcairophila
Aloe compressa = 460
Aloe delphinensis
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Aloe descoingsii
Aloe fragilis
Aloe haworthioides = 461
Aloe helenae
Aloe laeta = 462
Aloe parallelifolia
Aloe parvula
Aloe pillansii
Aloe polyphylla
Aloe rauhii
Aloe suzannae
Aloe thorncroftii
Aloe versicolor
Aloe vussii
MELIACEAE

Swietenia humilis # 1
Swietenia mahagoni # 5

NEPENTHACEAE

Nepenthes spp. * # 1
Nepenthes khasiana
Nepenthes rajah

ORCHIDACEAE
Cattleya trianaei o610
Dendrobium cruentum o610
Laelia jongheana o610
Laelia lobata o610
Paphiopedilum spp. o610
Peristeria elata o610
Phragmipedium spp. o610
Renanthera imschootiana
o
610
Vanda coerulea o610
PALMAE (ARECACEAE)

PINACEAE
PODOCARPACEAE

ORCHIDACEAE spp. * =
463 # 7

Chrysalidocarpus decipiens #
1
Neodypsis decaryi # 1
Abies guatemalensis
Podocarpus parlatorei

PORTULACACEAE

Anacampseros spp. = 464 # 1
Avonia spp. = 465 # 1
Lewisia cotyledon # 1
Lewisia maguirei # 1
Lewisia serrata # 1

PRIMULACEAE

Cyclamen spp. o611 # 1

PROTEACEAE

Orothamnus zeyheri # 1
Protea odorata # 1

RANUNCULACEAE

Hydrastis canadensis # 3

ROSACEAE

Prunus africana # 1

RUBIACEAE

Balmea stormiae

SARRACENIACEAE

Darlingtonia californica # 1
Sarracenia alabamensis spp. Sarracenia spp. * # 1
alabamensis = 466
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Sarracenica jonesii = 467
Sarracenia oreophila
SCROPHULARIACEAE

Picrorhiza kurrooa # 1

STANGERIACEAE

Bowenia spp. = 468 # 1
Stangeria eriopus = 469

TAXACEAE

Taxus wallichiana = 470 # 8

THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)

Aquilaria malaccensis # 1

VALERIANACEAE

Nardostachys grandiflora # 3

WELWITSCHIACEAE

Welwitschia mirabilis = 471 #
1

ZAMIACEAE

ZAMIACEAE spp. * # 1
Ceratozamia spp.
Chigua spp.
Encephalartos spp.
Microcycas calocoma

ZINGIBERACEAE

Hedychium philippinense # 1

ZYGOPHYLLACEAE

Guaiacum officinale # 1
Guaiacum sanctum # 1

Анекс III
на снази од 29. априла 1999.
ТУМАЧЕЊЕ
1. Помињања таксона виших од врсте служе само за информацију или класификацију.
2. Знак (+) иза кога следи број уз име врсте указује на географски издвојене популације врста из
Анекса III, и то:
+218 Популација врсте из Боливије
+219 Полулација врсте из Бразила
+220 Све популације врсте из обе Америке
+221 Популација врсте из Мексика.
3. Знак (=) иза кога следи број уз име врсте означава да се име врсте интерпретира на следећи
начин:

= 472 Такође означена као Vampyrops lineatus
= 473 Раније укључена као Tomandua tetradactyla (делимично)
= 474 Укључује синоним Cabassous gymnurus
= 475 Укључује синоним рода Coendou
= 476 Укључује синоним рода Cuniculus
= 477 Укључује синоним Vulpes vulpes leucopus
= 478 Раније укључена као Nasua nasua
= 479 Укључује синоним Galictis allamandi
= 480 Раније укључена у Martes flavigula
= 481 Укључује синоним рода Viverra
= 482 Раније укључена као Viverra megaspila
= 483 Раније укључена као Herpestes auropunctatus
= 484 Раније укључена као Herpestes fascus
= 485 Раније укључена као Bubalus bubalis (припитомљена форма)
= 486 Такође означена као Boocercus eurycerus; укључује синоним рода Taurotragus
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= 487 Такође означена као Ardeola ibis
= 488 Такође означена као Egretta alba i Ardea alba
= 489 Такође означена као Hagedashia hagedash
= 490 Такође означена као Lampribis rara
= 491 Такође означена као Spatula clypeata
= 492 Такође означена као Nyroca nyroca
= 493 Укључује синоним Dendrocygna fulva
= 494 Такође означена као Cairina hartlaubii
= 495 Такође означена као Crax pauxi
= 496 Раније укључена као Arborophila brunneopectus (делимично)
= 497 Такође означена као Turturoena iriditorques; раније укључена као Columba
malherbii (делимично)
= 498 Такође означена као Nesoenas maëi
= 499 Раније укључена као Treron australis (делимично)
= 500 Такође означена као Calopelia brehmeri; укључује синоним Calopelia puella
= 501 Такође означена као Tympanistria tympanistria
= 502 Такође означена као Tchitrea bourbonnensis
= 503 Раније укључена као Serinus gularis (делимично)
= 504 Такође означена као Estrilda subflava или Sporaeginthus subflavus
= 505 Раније укључена као Lagonosticta larvata (делимично)
= 506 Укључује синоним рода Spermestes
= 507 Такође означена као Euodice cantans; раније укључена као Lonchura malabarica
(делимично)
= 508 Такође означена као Hypargos nitidulus
= 509 Раније укључена као Parmoptila woodhousei (делимично)
= 510 Укључује синониме Pyrenestes frommi и Pyrenestes rothschildi
= 511 Такође означена као Estrilda bengala
= 512 Такође означена као Malimbus rubriceps или Anaplectes melanotis
= 513 Такође означена као Coliuspasser ardens
= 514 Раније укључена као Euplectes orix (делимично)
= 515 Такође означена као Coliuspasser macrourus
= 516 Такође означена као Ploceus superciliosus
= 517 Укључује синоним Ploceus nigriceps
= 518 Такође означена као Sitagra luteola
= 519 Такође означена као Sitagra melanocephala
= 520 Раније укључена као Ploceus velatus
= 521 Такође означена као Hypochera chalybeata; укључује синониме Vidua
amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis и Vidua
ultramarina
= 522 Раније укључена као Vidua paradisaea (делимично)
= 523 Такође означена као Pelusios subniger

41

= 524 Раније укључена у род Natrix
= 525 Раније укључена као Talauma hodgsonii; такође означена као Magnolia hodgsonii
и Magnolia candollii var. obovata.
a.

У складу с чланом I, став (b), тачка (iii) Конвенције, знак (#) иза кога следи број
уз име биљне врсте из Анекса III означава њене делове или деривате, на начин
утврђен за сврхе Конвенције, и то:

#1

Означава све лако препознатљиве делове и деривате, изузев:
a) семена, спора и полена (укључујући полиније);
b) садница или култура ткива добијених in vitro, у чврстом или течном
медијуму, транспортованих у стерилним контејнерима; и
c) резаног цвећа или вештачки размножених биљака

#5

Означава балване, пиљевину и фурнир.

FAUNA
CHORDATA
MAMMALIA
CHIROPTERA
Phyllostomidae

Platyrrhinus lineatus
Uruguay
= 472

XENARTHRA
Myrmecophagidae

Tamandua mexicana
= 473

Megalonychidae

Choloepus hoffmanni Costa Rica

Dasypodidae

Cabassous centralis
Cabassous tatouay =
474

Costa Rica
Uruguay

Sciuridae

Epixerus ebii
Marmota caudata
Marmota himalayana
Sciurus deppei

Ghana
India/Inde
India/Inde
Costa Rica

Anomaluridae

Anomalurus beecrofti
Anomalurus
derbianus
Anomalurus pelii
Idiurus macrotis

Ghana
Ghana
Ghana
Ghana

Hystricidae

Hystrix cristata

Ghana

Erethizontidae

Sphiggurus mexicanus Honduras
= 475
Sphiggurus spinosus = Uruguay
475

Agoutidae

Agouti paca = 476

Honduras

Desyproctidae

Dasyprocta punctata

Honduras

Guatemala

RODENTIA

CARNIVORA
Canidae

Canis aureus
India/Inde
Vulpes bengalensis
India/Inde
Vulpes vulpes griffithi India/Inde
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Vulpes vulpes
India/Inde
montana
India/Inde
Vulpes vulpes pusilla
= 477
Procyonidae

Bassaricyon gabbii
Bassariscus
sumichrasti
Nasua narica = 478
Nasusa nasua
solitaria
Potos flavus

Costa Rica
Costa Rica
Honduras
Uruguay
Honduras

Eira barbara
Galictis Vittata = 479
Martes flavigula
Martes foina
intermedia
Martes gwatkinsii =
480
Mellivora capensis
Mustela altaica
Mustela erminea
ferghanae
Mustela kathiah
Mustela sibirica

Honduras
Costa Rica
India/Inde
India/Inde
India/Inde
Botswana, Ghana
India/Inde
India/Inde
India/Inde
India/Inde

Arctictis binturong
Civettictis civetta =
481
Paguma larvata
Paradoxurus
hermaphroditus
Paradoxurus jerdoni
Viverra civettina =
482
Viverra zibetha
Viverricula indica

India/Inde
Botswana
India/Inde
India/Inde
India/Inde
India/Inde
India/Inde
India/Inde

Herpestes brachyurus
fuscus = 484
Herpestes edwardsii
Herpestes javanicus
auropunctatus = 483
Herpestes smithii
Herpestes urva
Herpestes vitticollis

India/Inde
India/Inde
India/Inde
India/Inde
India/Inde
India/Inde

Hyaenidae

Proteles cristatus

Botswana

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Canada

Hyemoschus
equaticus

Ghana

Cervus elaphus
barbarus

Tunisia/Tunisie
Guatemala

Mustelidae

Viverridae

Herpestidae

ARTIODACTYLA
Tragulidae
Cervidae
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Mazama americana Guatemala
cerasina
Odocoileus
virginianus mayensis
Bovidae

Antilope cervicapra
Bubalus arnee = 485
Domaliscus lunatus
Gazella cuvieri
Gazella dorcas
Gazella leptocaros
Tetracerus
quadricornis
Tragelaphus
eurycerus = 486
Tragelaphus spekii

Nepal/Népal
Nepal/Népal
Ghana
Tunisia/Tunisie
Tunisia/Tunisie
Tunisia/Tunisie
Nepal/Népal
Ghana
Ghana

Ardeidae

Ardea goliath
Bubulcus ibis = 487
Casmerodius albus =
488
Egretta garzetta

Ghana
Ghana
Ghana
Ghana

Ciconiidae

Ephippiorhynchus
senegalensis
Leptoptilos
crumeniferus

Ghana
Ghana

AVES
CICONIIFORMES

Threskiornithidae

Bostrychia hagedash
= 489
Ghana
Bostrychia rara = 490 Ghana
Threskiornis
Ghana
aethiopicus

ANSERIFORMES
Anatidae

Alopochen
aegyptiacus
Anas acuta
Anas capensis
Anas clypeata = 491
Anas crecca
Anas penelope
Anas querquedula
Aythya nyroca = 492
Cairina moschata
Dendrocygna
autumnalis
Dendrocygna bicolor
= 493
Dendrocygna viduata
Nettapus auritus
Plectropterus
gambensis
Pteronetta hartlaubii

Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Honduras
Honduras
Ghana, Honduras
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
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= 494
FALCONIFORMES
Cathartidae

Sarcoramphus papa

Honduras

Crax alberti
Crax daubentoni
Crax globulosa
Crax rubra

Colombia/Colombie
Colombia/Colombie
Colombia/Colombie
Colombia/Colombie, Costa Rica,
Guatemala, Honduras

GALLIFORMES
Cracidae

Ortalis vetula
Pauxi pauxi = 495
Penelope
purpurascens
Penelopina nigra

Guatemala, Honduras
Colombia/Colombie
Honduras
Guatemala

Agelastes meleagrides
Agriocharis ocellata
Arborophila
charltonii
Arborophila orientali
= 496
Caloperdix oculea
Lophura
erythrophthalma
Lophura ignita
Melanoperdix nigra
Polyplectron
inopinatum
Rhizothera
longirostris
Rollulus rouloul
Tragopan satyra

Ghana
Guatemala
Malaysia/Malasia/Malaisie
Malaysia/Malasia/Malaisie
Malaysia/Malasia/Malaisie
Malaysia/Malasia/Malaisie
Malaysia/Malasia/Malaisie
Malaysia/Malasia/Malaisie
Malaysia/Malasia/Malaisie
Malaysia/Malasia/Malaisie
Malaysia/Malasia/Malaisie
Nepal/Népal

Burhinidae

Burhinus bistriatus

Guatemala

Columbidae

Columba guinea
Columba iriditorques
= 497
Columba livia
Columba mayeri =
498
Columba unicincta
Oena capensis
Streptopelia decipiens
Streptopelia
roseogrisea
Streptopelia
semitorquata
Streptopelia
senegalensis
Streptopelia turtur
Streptopelia vinacea

Ghana
Ghana
Ghana
Mauritius/Mauricio/Maurice
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana

Phasianidae

CHARADRIFORMES

45

Treron calva = 499
Ghana
Treron waalia
Turtur abyssinicus
Turtur afer
Turtur brehmeri =
500
Turtur tympanistria =
501
PSITTACIFORMES
Psittacidae

Psittacula krameri

Ghana

Corythaeola cristata
Crinifer piscator
Musophaga violacea

Ghana
Ghana
Ghana

Semnornis
Ramphastinus

Colombia/Colombie

Baillonius bailloni
Pteroglossus
castanotis
Ramphastos dicolorus
Selenidera
maculirostris

Argentina/Argentine
Argentina/Argentine
Argentina/Argentine
Argentina/Argentine

Cephalopterus
ornatus
Cephalopterus
penduliger

Colombia/Colombie
Colombia/Colombie

CUCULIFORMES
Musophagidae

PICIFORMES
Capitonidae
Ramphastidae

PASSERIFORMES
Contingidae

Muscicapidae

Berbrornis
rodericanus
Mauritius/Mauricio/Maurice
Terpsiphone
Mauritius/Mauricio/Maurice
bourbonnensis = 502

Fingillidae

Serinus canicapillus =
Ghana
503
Ghana
Serinus leucopygius
Ghana
Serinus mozambicus

Estrildidae

Amadina fasciata
Amandava subflava =
504
Estrilda astrild
Estrilda caerulescens
Estrilda melpoda
Estrilda troglodytes
Lagonosticta rara
Lagonosticta
rubricata
Lagonostricta
rufopicta

Estrildidae (cont.)

Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana

Lagonosticta senegala Ghana
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Ploceidae

Lagonosticta vinacea
= 505
Lonchura bicolor =
506
Lonchura cantans =
507
Lonchura cucullata =
506
Lonchura fringilloides
= 506
Mandingoa nitidula =
508
Nesocharis capistrata
Nigrita bicolor
Nigrita canicapilla
Nigrita fusconota
Nigrita luteifrons
Ortygospiza atricollis
Parmoptila rubrifrons
= 509
Pholidornis rushiae
Pyrenestes ostrinus =
510
Pytilia hypogrammica
Pytilia phoenicoptera
Spermophaga
haematina
Uraeginthus bengalus
= 511

Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana

Amblyospiza albifrons
Anaplectes rubriceps
= 512
Anomalospiza
imberbis
Bubalornis albirostris
Euplectes afer
Euplectes ardens =
513
Euplectes
franciscanus = 514
Euplectes hordeaceus
Euplecteds macrourus
= 515
Malimbus cassini
Malimbus malimbicus
Malimbus nitens
Malimbus rubricollis
Malimbus scutatus
Pachyphantes
superciliosus = 516
Passer griseus
Petronia dentata
Plocepasser

Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
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superciliosus
Ploceus albinucha
Placeus aurantius
Placeus cucullatus =
517
Ploceus heuglini
Ploceus luteolus =
518
Ploceus
melanocephalus = 519
Ploceus nigerrimus
Ploceus nigrocollis
Ploceus pelzelni
Placeus preussi
Ploceus tricolor
Ploceus vitellinus =
520
Quelea erythrops
Sporopipes frontalis
Vidua chalybeata =
521
Vidua interjecta
Vidua larvaticola
Vidua macroura
Vidua orientalis = 522
Vidua raricola
Vidua togoensis
Vidua wilsoni

Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana

Trionychidae

Trionyx triunguis

Ghana

Pelomedusidae

Pelomedusa subrufa
Pelusiosi adansonii
Pelusios castaneus
Pelusios gabonensis =
523
Pelusios niger

Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana

REPTILIA
TESTUDINATA

SERPENTES

Ghana

Colubridae

Atretium schistosum
Cerberus rhynchops
Xenochrophis
piscator = 524

Elapidae

Honduras
Micrurus diastema
Micrurus nigrocinctus Honduras

Viperidae

Agkistrodon
bilineatus
Bothrops asper
Bothrops nasutus
Bothrops nummifer
Bothrops
ophryomegas

India/Inde
India/Inde
India/Inde

Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
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Bothrops schlegelii
Crotalus durissus
Vipera russellii

India/Inde

FLORA
GNETACEAE

Gnetum montanum #
1

Nepal/Népal

MAGNOLIACEAE

Magnolia liliifera var. Nepal/Népal
obovata = 525 # 1

MELIACEAE

Swietenia
macrophylla # 5

PAPAVERACEAE

Meconopsis regia # 1 Nepal/Népal

PODOCARPACEAE

Podocarpus
neriifolius # 1

TRETRACENTRACEAE

Bolivia/Bolivie + 218,
Brazil/Brasil/Brésil + 219, Costa Rica +
220, Mexico/México/Mexiq2ue +221

Nepal/Népal

Tetracentron sinense
Nepal/Népal
#1
Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу СРЈ - Међународни уговори".

