APÈNDIXS
A. Codi d’ètica
B. Recomanacions generals
Aquests apèndixs constitueixen una guia per a treballar correctament en
nomenclatura. A diferència del preàmbul, els articles 1-90 i el glossari, que
són parts integrants del Codi, aquests apèndixs tenen la condició de recomanacions; instem els zoòlegs a seguir-les, juntament amb les recomanacions que s’afegeixen als articles corresponents del Codi.
Apèndix A
CODI D’ÈTICA
1. Els autors que proposin noms nous haurien d’observar els principis que
segueixen, que constitueixen en conjunt un «codi d’ètica».
2. Un zoòleg no hauria de publicar un nom nou si té raons per a creure que
un altre zoòleg ja ha reconegut el mateix tàxon i es disposa a anomenar-lo (o
que el tàxon serà anomenat en un treball pòstum). Un zoòleg en aquesta situació s’hauria de posar en contacte amb l’altra persona (o amb els seus representants) i no considerar que és lliure d’establir el nom nou fins que aquesta altra
persona (o els seus representants) no ho faci en un període raonable de temps
(no inferior a un any).
3. Un zoòleg no hauria de publicar un nom nou de substitució (un nomen
novum), o un altre nom de substitució per a un homònim més modern, si l’autor d’aquest és viu; hauria d’informar aquest autor de l’homonímia i concedirli un lapse de temps raonable (almenys un any) perquè estableixi un nom de
substitució.
4. Cap autor no hauria de proposar un nom que pogués ser ofensiu per
qualsevol motiu, dins el seu coneixement o la seva creença raonables.
5. No s’hauria d’emprar un llenguatge immoderat en cap discussió escrita
que impliqui la nomenclatura zoològica; aquestes qüestions haurien de ser tractades d’una manera cortesa i amical.
6. Els editors i els altres responsables de la publicació de treballs zoològics
haurien d’evitar publicar qualsevol material que els sembli que conté una infracció dels principis esmentats.
7. El respecte d’aquests principis és un assumpte relatiu a la consciència de
cada zoòleg, i la Comissió no està autoritzada a investigar o a dictaminar sobre
presumptes infraccions d’aquests.
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