„Obsługa ekspercka działań Ministra
Środowiska w zakresie realizacji
zobowiązań wynikających z przepisów
Unii Europejskiej dotyczących
Konwencji Waszyngtońskiej”
Oceny dotyczące możliwości wwozu lub wywozu okazów
CITES wybranych gatunków fauny i flory, uznania okazów
za urodzone w niewoli, a także warunków przetrzymywania
żywych okazów zwierząt wybranych gatunków

Syntetyczny opis zadania
Borys Kala
Poznań, 9 października 2013 r.

Wykonano na zlecenie Ministerstwa Środowiska
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Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 15/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
Zadanie polegało na wykonaniu analiz dotyczących możliwości obrotu okazami, w związku
z realizacją zadań krajowych organów CITES, w sprawach wskazanych przez Ministerstwo
Środowiska.
Zlecenie realizowało 5 ekspertów: Andrzej Kepel, Ryszard Topola, Borys Kala, Anna
Lipińska i Joanna Bogdanowicz.
Łącznie wykonano 262 ekspertyzy pomocnicze, w 236 odmiennych sprawach, na potrzeby
opracowania opinii przez organ naukowy CITES. 213 spraw wymagało opracowania jednej
ekspertyzy, 20 spraw wymagało dwóch ekspertyz, 3 sprawy – trzech ekspertyz
pomocniczych.
Poszczególne ekspertyzy dotyczyły następujących zagadnień:
a) oceny możliwości wwozu lub powrotnego wwozu okazów z terenu UE – 106
ekspertyz,
b) ocena możliwości wywozu lub ponownego wywozu okazów z terenu UE (w tym
potwierdzenie pochodzenia) – 41 ekspertyz,
c) oceny warunków przetrzymywania żywych okazów zwierząt – 12 ekspertyz,
d) oceny uznania okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli lub pochodzące z
uprawy – 102 ekspertyzy;
e) potwierdzenie legalnego pochodzenie – 6 ekspertyz.
Niektóre sprawy dotyczyły więcej niż jednego zagadnienia. Lista wydanych ekspertyz
znajduje się poniżej.
Średnio na jedną sprawę wymagającą jednaj ekspertyzy poświęcono 6 godzin pracy,
wymagającej dwóch ekspertyz – 9 godzin, trzech ekspertyz – 11 godzin (analiza wniosków
i załączonych dokumentów, analiza innych dostępnych dokumentów, kontrola dostępnych baz
danych, sprawdzenie odpowiednich opinii SRG, analiza przepisów, ewentualne konsultacje,
opracowanie i sporządzenie ekspertyzy itd.). Oznacza to, że łącznie przy wykonywaniu
ekspertyz przepracowano: 215 x 6 + 18 x 9 + 3 x 11 = 1491 godzin.
Na potrzeby wykonania zestawienia opinii i syntetycznego opisu zadania (wykonanie
zestawień, podliczenie godzin itp.) poświęcono ok. 24 godzin pracy.
Łącznie przy realizacji zadania przepracowano:
przy wykonaniu ekspertyz:

1491 h

przy zestawieniu i syntetycznym opisie:
łącznie:

24 h

1515 h
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Tabela: Zestawienie ekspertyz wykonanych w ramach zlecenia
L.p.

Nr
sprawy

1

Aneks
WTR

Deklarowane
pochodzenie

0-151- potwierdzenie pochodzenia
03
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

2

1potwierdzenie pochodzenia
195a-2 "A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

3

1potwierdzenie pochodzenia
195b-2 "A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

4

1potwierdzenie pochodzenia
195c-2 "A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
1potwierdzenie pochodzenia
195d-2 "A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

5

Rodzaj sprawy

Cel
transakcji
-

Rodzaj
okazu

Gatunek

Wnioskodawca

Kraj
transakcji

Proponowane
rozstrzygnięcie

żywy

Testudo
kleinmanni

osoba fizyczna

-

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

opinia negatywna brak dostatecznych
dowodów na legalność
pochodzenia stada
hodowlanego
opinia negatywna nieścisłości w
załączonej
dokumentacji, brak
dokumentów
uprawniających do
przetrzymywania
niektórych osobników
ze stada hodowlanego
opinia negatywna brak dokumentów
uprawniających do
przetrzymywania
niektórych osobników
ze stada hodowlanego
opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

3

opinia negatywna nieścisłości w
załączonej
dokumentacji, brak
dokumentów
uprawniających do
przetrzymywania
niektórych osobników
ze stada hodowlanego

6

1potwierdzenie pochodzenia
195e-2 "A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

7

1potwierdzenie pochodzenia
195f-2 "A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

8

2-021świadectwo powrotnego
4
wprowadzenia do Wspólnoty

A

pochodzące ze
środowiska
naturalnego

cele
osobiste

żywy

Testudo graeca

osoba fizyczna

LY

9

2-059- potwierdzenie pochodzenia
2
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
2-069zezwolenie importowe
2

A

-

-

żywy

Testudo hermanni

osoba fizyczna

-

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
osobiste

Panthera leo

osoba fizyczna

ZA

11

2-0702

zezwolenie importowe

A

cele
osobiste

Panthera leo

osoba fizyczna

ZA

12

2-0703

zezwolenie importowe

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

okaz
martwy
(skóra i
czaszka)
okaz
martwy
(skóra)
okaz
martwy
(skóra)

Panthera leo

osoba fizyczna

ZA

10

cele
osobiste

4

opinia negatywna brak dokumentów
uprawniających do
przetrzymywania
niektórych osobników
ze stada hodowlanego
opinia negatywna nieścisłości w
załączonej
dokumentacji, brak
dokumentów
uprawniających do
przetrzymywania
niektórych osobników
ze stada hodowlanego
opinia warunkowo
pozytywna warunkiem
pozytywnej opinii jest
niekomercyjne
wykorzystanie okazu
którego dotyczy
wniosek
opinia pozytywna

wniosek bez
rozpatrzenia przedawniona
dokumentacja
opinia pozytywna

kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie,
podtrzymanie
pozytywnej opinii

13

2-0713

zezwolenie importowe

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
osobiste

okaz
martwy
(skóra i
czaszka)
okaz
martwy
(skóra)

Panthera tigris
tigris

osoba fizyczna

ZA

14

2-0723

zezwolenie importowe

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
osobiste

Panthera tigris
tigris

osoba fizyczna

ZA

15

2-076świadectwo powrotnego
2
wprowadzenia do Wspólnoty

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne

produkt
pochodny

Hirudo
medicinalis

Biosfera

UA

16

2-076świadectwo powrotnego
3
wprowadzenia do Wspólnoty

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne

produkt
pochodny

Hirudo
medicinalis

Biosfera

UA

17

2-076świadectwo powrotnego
4
wprowadzenia do Wspólnoty

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne

produkt
pochodny

Hirudo
medicinalis

Biosfera

UA

18

2-125- potwierdzenie pochodzenia
2
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
2-184zezwolenie eksportowe
2

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Lemur catta

Zoo Farma

A

Acrantophis
madagascariensis

2-2112

zezwolenie eksportowe

B

żywy

Lama guanicoe

21

2-2261

świadectwo powrotnego
wywozu ze Wspólnoty

A

ogrody
zoologiczne
ogrody
zoologiczne
cele
komercyjne

żywy

20

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli
przedkonwencyjne,
z nienznanego
źródła

produkt
pochodny

Elephantidae sp.

Ogród
Zoologiczny w
Łodzi
Ogród
Zoologiczny w
Łodzi
SAP Renovation
sp. z o.o.

19

5

wniosek bez
rozpatrzenia przedawniona
dokumentacja
wniosek bez
rozpatrzenia przedawniona
dokumentacja
opinia negatywna wprowadzanie
gatunku na teren
Polski może mieć
negatywny wpływ na
stan ochrony tego
gatunku
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie,
podtrzymanie
negatywnej opinii
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie,
podtrzymanie
negatywnej opinii
opinia pozytywna

-

opinia pozytywna

-

opinia pozytywna

CA

opinia pozytywna

22

2-2271

świadectwo powrotnego
wywozu ze Wspólnoty

A

23

2-2281

zezwolenie importowe

B

24

2-2291

zezwolenie importowe

B

25

2-230- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
2-231- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
2-232ocena warunków
1
przetrzymywania dla
świadectwa na
przemieszczenie

A

28

2-2331

zezwolenie eksportowe

B

29

2-2341

zezwolenie eksportowe

B

30

2-2351

zezwolenie importowe

B

26

27

przedkonwencyjne,
cele
z nienznanego
komerźródła
cyjne
pochodzące ze
cele
środowiska
komernaturalnego
cyjne
pochodzące z
cele
ranchingu
komercyjne
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

A

urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2006
urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2007

produkt
pochodny

Elephantidae sp.

SAP Renovation
sp. z o.o.

CH

opinia pozytywna

żywy

Kinixys erosa

Cerastes

GH-BJ

opinia pozytywna

żywy

Pandinus
imperator

Cerastes

GH-TG

opinia pozytywna

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

żywy

Amazona oratrix

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

żywy

Rhinoceros
unicornis

Ogród
Zoologiczny we
Wrocławiu

FR

opinia pozytywna

ciało

Acipenser baerii

UA

opinia pozytywna

RU

opinia pozytywna

ID

opinia pozytywna

-

cele
komercyjne
cele
komercyjne
cele
komercyjne

ciało
żywy

6

Gospodarstwo
Rybackie Olsztyn
II, Sp. z o.o.
Acipenser baerii
Gospodarstwo
Rybackie Olsztyn
II, Sp. z o.o.
Goniopora lobata
T-Aqua

urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2008
urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2009

cele
komercyjne

żywy

Goniopora minor

T-Aqua

ID

opinia pozytywna

cele
komercyjne

żywy

Euphyllia
yaeyamaensis

T-Aqua

ID

urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2010
urodzone i
wyhodowane w
niewoli
pochodzące ze
środowiska
naturalnego
pochodzące ze
środowiska
naturalnego

cele
komercyjne

żywy

Alveopora
spongiosa

T-Aqua

ID

opinia negatywna eksporter nie jest
zatwierdzonym
hodowcą tego gatunku
przez co import z
takiej hodowli nie
może być
zaakceptowany
opinia pozytywna

cele
komercyjne
cele
komercyjne
cele
komercyjne

ciało

Acipenser
gueldenstaedtiii

UA

opinia pozytywna

żywy

Kinixys erosa

Gospodarstwo
Rybackie Olsztyn
II, Sp. z o.o.
Cerastes

GH

opinia pozytywna

żywy

Geochelone
sulcata

Cerastes

GH

B

pochodzące ze
środowiska
naturalnego

cele
komercyjne

żywy

Geochelone
sulcata

Cerastes

GH

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

opinia negatywna rozmiar żółwi
wskazuje na starszy
wiek, niż deklarowany
we wniosku
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie opinia pozytywna skorygowano wniosek
opinia pozytywna

31

2-2361

zezwolenie importowe

B

32

2-2371

zezwolenie importowe

B

33

2-2381

zezwolenie importowe

B

34

2-2391

zezwolenie eksportowe

B

35

2-2411

zezwolenie importowe

B

36

2-2421

zezwolenie importowe

B

37

2-2422

zezwolenie importowe

38

2-243- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

7

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne
ogrody
zoologiczne

żywy

Hylobates lar

żywy

Varecia variegata
variegata

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

A

urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2032

zezwolenie importowe

A

potwierdzenie pochodzenia
na potrzeby świadectwa
potwierdzającego legalne
źródło

B

pochodzące ze
środowiska
naturalnego
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

39

2-2441

40

2-245- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

41

2-246- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego oraz
świadectwa na
przemieszczenie
2-246- potwierdzenie pochodzenia
2
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego oraz
świadectwa na
przemieszczenie
2-246- potwierdzenie pochodzenia
3
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego oraz
świadectwa na
przemieszczenie

44

2-2471

45

2-2491

42

43

zezwolenie eksportowe

A

Ogród
Zoologiczny w
Opolu
Ogród
Zoologiczny we
Wrocławiu

-

opinia pozytywna

-

Canis lupus

Ogród
Zoologiczny we
Wrocławiu

-

opinia warunkowo
pozytywna – warunkiem pozytywnej
opinii jest potwierdzenie przez Organ
Zarządzający wydania
zezwoleń CITES dla
osobników
rodzicielskich
sprawa zawieszona do
czasu przedstawienia
przez wnioskodawcę
dodatkowych
wyjaśnień

żywy

Canis lupus

Ogród
Zoologiczny we
Wrocławiu

-

kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie opinia negatywna braki w dokumentacji

ogrody
zoologiczne

żywy

Canis lupus

Ogród
Zoologiczny we
Wrocławiu

-

trofea
myśliwskie
ogrody
zoologiczne

trofeum

Diceros bicornis
minor

osoba fizyczna

ZA

kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie sprawa zawieszona do
czasu przedstawienia
przez wnioskodawcę
dodatkowych
wyjaśnień
opinia pozytywna

żywy

Equus zebra
hartmannae

Ogród
Zoologiczny we
Wrocławiu

-

8

opinia pozytywna

46

2-2501

zezwolenie importowe

A

47

2-2511

zezwolenie importowe

B

48

2-2521

świadectwo powrotnego
wywozu ze Wspólnoty

A

49

2-2531

zezwolenie importowe

A

50

2-2541

zezwolenie importowe

B

51

2-2551

zezwolenie eksportowe

A

52

2-2581

zezwolenie importowe

A

53

2-2601

zezwolenie importowe

A

54

2-2611

zezwolenie importowe

A

55

2-2641

świadectwo powrotnego
wywozu ze Wspólnoty

A

56

2-2651

zezwolenie importowe

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli
przedkonwencyjne,
ze środowiska
naturalnego
pochodzące ze
środowiska
naturalnego
urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2011
pochodzące ze
środowiska
naturalnego
pochodzące ze
środowiska
naturalnego
pochodzące ze
środowiska
naturalnego
pochodzące ze
środowiska
naturalnego
przedkonwencyjne,
ze środowiska
naturalnego
pochodzące ze
środowiska
naturalnego

cele
okaz
nauko- naukowy
we
cele
okaz
nauko- naukowy
we
cele
produkt
osobiste pochodny

Rhynchopsitta
terrisi

osoba fizyczna

MX

opinia pozytywna

Aratinga
holochlora
brevipes
Loxodonta
africana

osoba fizyczna

MX

opinia pozytywna

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

trofea
myśliwskie
cele
komercyjne

trofeum

Acinonyx jubatus

osoba fizyczna

NA

opinia pozytywna

żywy

Stigmochelys
pardalis

Cerastes

TZ

opinia pozytywna

cele
naukowe
trofea
myśliwskie
cele
osobiste

sierść

Ursus arctos

IOP-PAN

CA

opinia pozytywna

trofeum

Panthera pardus

osoba fizyczna

NA

opinia pozytywna

ciało

Canis lupus

osoba fizyczna

CA

opinia pozytywna

cele
osobiste

ciało

Lynx canadensis

osoba fizyczna

CA

opinia pozytywna

cele
komercyjne
cele
naukowe

produkt
pochodny

Elephantidae sp.

Zamek Królewski
w Warszawie

CH

opinia pozytywna

okaz
naukowy

Ursus arctos

Uniwersytet
Przyrodniczy we
Wrocławiu

HR

opinia pozytywna

9

2-266- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
2-267zezwolenie importowe
1

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Tragopan caboti

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

B

cele
komercyjne

żywy

Turbinaria
reniformis

T-Aqua

ID

opinia pozytywna

59

2-2681

zezwolenie importowe

B

cele
komercyjne

żywy

Pectinia lactuca

T-Aqua

ID

opinia pozytywna

60

2-2711

zezwolenie importowe

A

urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2012
urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2013
pochodzące ze
środowiska
naturalnego

trofea
myśliwskie

trofeum

Canis lupus

osoba fizyczna

RU

61

2-2712

zezwolenie importowe

A

Canis lupus

osoba fizyczna

RU

62

2-2731

świadectwo powrotnego
wywozu ze Wspólnoty

A

Elephantidae sp.

Muzeum Azji i
Pacyfiku w
Warszawie

RU

63

2-2732

świadectwo powrotnego
wywozu ze Wspólnoty

A

produkt
pochodny

Elephantidae sp.

Muzeum Azji i
Pacyfiku w
Warszawie

RU

64

2-2741

zezwolenie importowe

B

żywy

Cacatua galerita

osoba fizyczna

AU

wniosek pozostawiony
bez rozpatrzenia ważność zezwolenie
eksportowego wygasła
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie opinia pozytywna
zawieszenie sprawy
do czasu wyjaśnienia
nieścisłości
stwierdzonych we
wniosku
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie opinie pozytywna z
wyjątkiem dwóch
okazów
opinia pozytywna

57

58

pochodzące ze
trofea
trofeum
środowiska
myśliwnaturalnego
skie
przedkonwencyjne,
cele
produkt
z nienznanego
komer- pochodny
źródła
cyjne
przedkonwencyjne,
cele
z nienznanego
komerźródła
cyjne
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
osobiste

10

2-275- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
2-276- potwierdzenie pochodzenia
a1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
2-276- potwierdzenie pochodzenia
b2
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
2-277- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
2-278zezwolenie eksportowe
1

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco biarmicus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco biarmicus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco biarmicus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco biarmicus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne

ciało

Acipenser baerii

Gospodarstwo
Rybackie Olsztyn
II, Sp. z o.o.

RU

70

2-2791

zezwolenie eksportowe

B

zezwolenie eksportowe

B

IL

opinia pozytywna

72

3-0011
3-0021
3-0031
3-0041

zezwolenie importowe

B

Gospodarstwo
Rybackie
Wąsosze
Ogród
Zoologiczny w
Warszawie
osoba fizyczna

TR

2-2801

CA

opinia pozytywna

zezwolenie importowe

B

osoba fizyczna

CA

opinia pozytywna

zezwolenie importowe

B

osoba fizyczna

CA

opinia pozytywna

zezwolenie importowe

B

hodowla jajo (żywe)
w
niewoli
ogrody
żywy
zoologiczne
cele
żywy
osobiste
cele
żywy
osobiste
cele
żywy
osobiste
cele
żywy
osobiste

Acipenser baerii

71

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli
pochodzące z
uprawy
pochodzące z
uprawy
pochodzące z
uprawy
pochodzące z
uprawy

opinia warunkowo
pozytywna warunkiem
pozytywnej opinii jest
formalne
potwierdzenie
pochodzenia okazów,
których dot. wniosek
opinia pozytywna

osoba fizyczna

CA

opinia pozytywna

65

66

67

68

69

73
74
75

11

Nestor notabilis

Cypripedium
segawai
Cypripedium
montanum
Cypripedium
passerinum
Amerorchis
rotundifolia

76

3-0051

zezwolenie importowe

A

pochodzące ze
środowiska
naturalnego

cele
osobiste

ciało

Panthera pardus

osoba fizyczna

ZA

77

3-0081

zezwolenie importowe

A

Elephantidae sp.

SAP Renovation
sp. z o.o.

CH

3-0091

zezwolenie importowe

B

żywy

Millepora spp.

Aqua-Koral

ID

opinia pozytywna

79

3-0101

zezwolenie importowe

B

cele
komercyjne
cele
komercyjne
cele
komercyjne

produkt
pochodny

78

żywy

Porites lichen

Bona-Fide

ID

opinia pozytywna

80

3-0111

zezwolenie importowe

B

cele
osobiste

osoba fizyczna

NA

3-0112

zezwolenie importowe

B

okaz
martwy
(skóra)
okaz
martwy
(skóra)

Arctocephalus
pusillus

81

przedkonwencyjne,
ze środowiska
naturalnego
pochodzące ze
środowiska
naturalnego
urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2014
pochodzące ze
środowiska
naturalnego
pochodzące ze
środowiska
naturalnego

opinia warunkowo
pozytywna warunkiem jest
potwierdzenie, że
eksport mieści się w
ustalonej kwocie
eksportowej i jest
dopuszczalny na
podstawie przepisów
CITES
opinia pozytywna

Arctocephalus
pusillus

osoba fizyczna

NA

82

3-0113

zezwolenie importowe

B

Arctocephalus
pusillus

osoba fizyczna

NA

83

3-02-1

świadectwo przewozu
żywych okazów

A

okaz
martwy
(skóra)
żywy

Surnia ulula

-

84

3-02-2

potwierdzenie pochodzenia
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

żywy

Surnia ulula

Ogród
Zoologiczny we
Wrocławiu
Ogród
Zoologiczny we
Wrocławiu

zawieszenie sprawy
do czasu wyjaśnienia
wątpliwości
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie podtrzymanie
zawieszenia sprawy
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie opinia pozytywna
wniosek
bezprzedmiotowy

pochodzące ze
środowiska
naturalnego
urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
osobiste

cele
osobiste
ogrody
zoologiczne
ogrody
zoologiczne

12

-

kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie opinia pozytywna

85

86

3-013- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-014zezwolenie importowe
1

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Strix uralensis

Ogród
Zoologiczny w
Krakowie

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
różne

ogrody
zoologiczne
-

żywy

Hylobates
pileatus

żywe,
martwe

liczne - rośliny

Ogród
Zoologiczny we
Wrocławiu
Ogród Botaniczny
Uniwersytetu
Jagiellońskiego w
Krakowie

różne

-

żywe,
martwe

liczne - rośliny

Ogród Botaniczny
Uniwersytetu
Jagiellońskiego w
Krakowie

opinia pozytywna

CH

87

3-015- ocena leglanego pochodzenia A, B
1
(w tym wyhodowania w
uprawie) wszystkich okazów
w ogrodzie botanicznym

88

3-015- ocena leglanego pochodzenia A, B
2
(w tym wyhodowania w
uprawie) wszystkich okazów
w ogrodzie botanicznym

89

3-017- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

90

3-017- potwierdzenie pochodzenia
2
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

13

opinia pozytywna

wniosek pozostawiony
bez rozpatrzenia - ze
względu na
niespełnienie
warunków formalnych
oraz brak informacji
umożliwiających
sformułowanie opinii
opinia negatywna nieprzedstawienie
właściwego katalogu z
informacjami o
poszczególnych
okazach oraz brak
informacji
pozwalających ocenić
legalność pochodzenia
okazów
opinia negatywna brak potwierdzenia
pochodzenia
przedmiotowych
jastrzębi od
deklarowanej pary
rodzicielskiej
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie opinia pozytywna

3-018- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-019- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-020zezwolenie eksportowe
1

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Bubo bubo

Leśny Park
Niespodzianek

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Nyctea scandica

Ogród
Zoologiczny w
Krakowie

opinia pozytywna

A

Panthera tigris

A

żywy

Boa constrictor
occidentalis

Ogród
Zoologiczny w
Krakowie
SZREK

opinia pozytywna

3-021- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

ogrody
zoologiczne
-

żywy

94

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

95

3-021- potwierdzenie pochodzenia
2
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Boa constrictor
occidentalis

SZREK

-

96

3-0221

B

Eunectes murinus

A

żywy

Panthera pardus
japonensis

Ogród
Zoologiczny we
Wrocławiu
Ogród
Zoologiczny w
Łodzi

-

3-023- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

ogrody
zoologiczne
ogrody
zoologiczne

żywy

97

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

98

3-023- potwierdzenie pochodzenia
2
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-024zezwolenie eksportowe
1

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Panthera pardus
japonensis

Ogród
Zoologiczny w
Łodzi

-

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Saguinus
imperator
subgrisescens

Ogród
Zoologiczny w
Płocku

-

91

92

93

99

zezwolenie importowe

14

-

opinia negatywna brak potwierdzenia
pochodzenia
przedmiotowych węży
od deklarowanej pary
rodzicielskiej
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie opinia pozytywna po
uzyskaniu
dodatkowych
informacji
opinia pozytywna

zawieszenie sprawy
do czasu uzyskania
wyjaśnień z
niemieckiego organu
zarządzającego CITES
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie opinia pozytywna
zawieszenie sprawy
do czasu uzyskania
dodatkowych
wyjaśnień

100

3-0242

zezwolenie eksportowe

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Saguinus
imperator
subgrisescens

Ogród
Zoologiczny w
Płocku

HR

101

3-0261

zezwolenie importowe

B

cele
osobiste

ciało

Chlorocebus
pygerythrus

osoba fizyczna

ZA

102

3-0281

zezwolenie importowe

A

Ursus arctos

osoba fizyczna

RU

opinia pozytywna

3-0282

zezwolenie importowe

A

trofea
myśliwskie
trofea
myśliwskie

trofeum

103

pochodzące ze
środowiska
naturalnego
pochodzące ze
środowiska
naturalnego
pochodzące ze
środowiska
naturalnego

kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie wniosek stał się
bezprzedmiotowy po
przyłączeniu się
Chorwacji do UE
opinia pozytywna

trofeum

Ursus arctos

osoba fizyczna

RU

104

3-0301

świadectwo powrotnego
wywozu ze Wspólnoty

A

Loxodonta
africana

A

żywy

Pudu puda

Ogród
Zoologiczny w
Poznaniu
Ogród
Zoologiczny w
Warszawie

MA

3-031- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-032zezwolenie importowe
1

ogrody
zoologiczne
ogrody
zoologiczne

żywy

105

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie,
podtrzymanie
pozytywnej opinii
opinia pozytywna

-

opinia pozytywna

Ara glaucogularis

opinia pozytywna

żywy

Mandrillus sphinx

Ogród
Zoologiczny we
Wrocławiu
Ogród
Zoologiczny w
Chorzowie

IL

A

ogrody
zoologiczne
ogrody
zoologiczne

żywy

3-0331

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

106

107

potwierdzenie pochodzenia
na potrzeby świadectwa
potwierdzającego legalne
źródło, ocena warunków
przetrzymywania dla
świadectwa na
przemieszczenie

A

15

sprawa zawieszona do
czasu wyjaśnienia
sprzecznych
informacji z wniosku

108

3-0332

potwierdzenie pochodzenia
na potrzeby świadectwa
potwierdzającego legalne
źródło, ocena warunków
przetrzymywania dla
świadectwa na
przemieszczenie
zezwolenie eksportowe

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

109

3-0341

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

110

3-0361

zezwolenie importowe

B

111

3-0371

zezwolenie importowe

B

112

3-0381

zezwolenie importowe

B

113

3-0391

zezwolenie importowe

B

114

3-0401

zezwolenie importowe

A

115

3-0411

zezwolenie eksportowe

A

pochodzące ze
środowiska
naturalnego
pochodzące ze
środowiska
naturalnego
urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2015
urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2016
urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2017
przedkonwencyjne,
z nienznanego
źródła

żywy

Mandrillus sphinx

Ogród
Zoologiczny w
Chorzowie

cele jajo (żywe)
komercyjne

Acipenser baeri

UY

opinia pozytywna

cele
osobiste

Caracal caracal

Przedsiębiorstwo
UsługowoHandlowe „Ryba”
Sp. z o.o.
osoba fizyczna

ZA

opinia pozytywna

Felis silvestris

osoba fizyczna

ZA

opinia pozytywna

Stigmochelys
pardalis

Cerastes

TZ

zawieszenie sprawy
do czasu uzyskania
dodatkowych
informacji z Tanzanii

okaz
martwy
(czaszka)
cele
okaz
osobiste martwy
(czaszka)
cele
żywy
komercyjne

kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie potwierdzenie
urodzenia w niewoli

cele
komercyjne

żywy

Kinixys belliana

Cerastes

TZ

zawieszenie sprawy
do czasu uzyskania
dodatkowych
informacji z Tanzanii

cele
komercyjne

żywy

Malacochersus
tornieri

Cerastes

TZ

zawieszenie sprawy
do czasu uzyskania
dodatkowych
informacji z Tanzanii

cele
komercyjne

produkt
pochodny

Elephantidae sp.

osoba fizyczna

CA

opinia pozytywna

16

116

3-0421

zezwolenie importowe

A

117

3-0431

zezwolenie importowe

B

118

3-0441

zezwolenie importowe

A

119

3-045- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-046- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-047zezwolenie eksportowe
1

A

122

3-0521

zezwolenie importowe

A

123

3-0531

zezwolenie importowe

A

124

3-0541

zezwolenie eksportowe

B

120

121

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
naukowe
cele
komercyjne
cele
komercyjne
ogrody
zoologiczne

okaz
naukowy

Canis lupus

IBS-PAN

GE

opinia pozytywna

żywy

Geochelone
elegans

Cerastes

HK

opinia pozytywna

żywy

Testudo hermanni

Cerastes

MK

opinia pozytywna

żywy

Macaca silenus

Ogród
Zoologiczny w
Łodzi

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Ailurus fulgens

Ogród
Zoologiczny w
Płocku

-

opinia pozytywna

B

urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2018
pochodzące ze
środowiska
naturalnego
urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2019
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Ara chloropterus

Ogród
Zoologiczny w
Warszawie

-

opinia warunkowo
pozytywna - należy
zmienić kod
pochodzenia papugi

trofea
myśliwskie
trofea
myśliwskie

trofeum

Felis silvestris
lybica

osoba fizyczna

ZW

opinia pozytywna

trofeum

Addax
nasomaculatus

osoba fizyczna

US

opinia pozytywna

ogrody
zoologiczne

żywy

Callithrix
geoffroyi

Ogród
Zoologiczny w
Toruniu

RU

opinia pozytywna

17

3-055- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-056- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-058zezwolenie importowe
1

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Eulemur macaco
macaco

Ogród
Zoologiczny w
Opolu

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Strix uralensis

Ogród
Zoologiczny w
Poznaniu

-

opinia pozytywna

B

Tapirus terrestris

opinia pozytywna

zezwolenie importowe

B

okaz
naukowy

Tapirus terrestris

CH

opinia pozytywna

129

3-0601

zezwolenie importowe

B

okaz
naukowy

Tapirus terrestris

IL

opinia pozytywna

130

3-0611

zezwolenie importowe

B

żywy

Uromastyx
acanthinura

Uniwersytet
Przyrodniczy we
Wrocławiu
Uniwersytet
Przyrodniczy we
Wrocławiu
Uniwersytet
Przyrodniczy we
Wrocławiu
Cerastes

CH

3-0591

cele
naukowe
cele
naukowe
cele
naukowe
cele
komercyjne

okaz
naukowy

128

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli
pochodzące ze
środowiska
naturalnego

SD

131

3-0621

zezwolenie importowe

A

pochodzące ze
środowiska
naturalnego

trofea
myśliwskie

trofeum

Ursus arctos

osoba fizyczna

RU

132

3-0741

zezwolenie importowe

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne

ekstrat

Hirudo
medicinalis

Remedium Natura

UA

zawieszenie sprawy
do czasu wyjaśnienia z
sudańskim organem
zarządzającym
wątpliwości dot.
wniosku
opinia warunkowo
pozytywna - brak
oświadczenia
wnioskodawcy, że
okaz nie będzie
wykorzystywany do
celów komercyjnych
opinia warunkowo
pozytywna uzupełnienie
informacji o nr serii
importowanych
okazów

125

126

127

18

133

3-0751

zezwolenie importowe

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne

ekstrat

Hirudo
medicinalis

Remedium Natura

UA

134

3-0753

zezwolenie importowe

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne

ekstrat

Hirudo
medicinalis

Remedium Natura

UA

135

3-0761

potwierdzenie pochodzenia
"A", "C" lub "D"

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Psephotus
haematonotus

136

3-0771

zezwolenie eksportowe

B

Heloderma
horridum

3-078- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-079- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-080świadectwo powrotnego
1
wywozu ze Wspólnoty

A

ogrody
zoologiczne
ogrody
zoologiczne

żywy

137

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

żywy

Acinonyx jubatus

Wydziału do
Walki z
Przestępczością
Gospodarczą
Komendy
Wojewódzkiej
Policji w
Gorzowie
Wielkopolskim
Ogród
Zoologiczny w
Płocku
Ogród
Zoologiczny w
Chorzowie

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Varecia rubra

Ogród
Zoologiczny w
Chorzowie

Elephantidae sp.

SAP Renovation
sp. z o.o.

CH

opinia pozytywna

140

3-0811

A

Ursus arctos

osoba fizyczna

US

opinia pozytywna

141

3-083- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

Tyto alba

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

138

139

zezwolenie importowe

A

A

A

przedkonwencyjne,
cele
produkt
ze środowiska
komer- pochodny
naturalnego
cyjne
pochodzące ze
trofea
trofeum
środowiska
myśliwnaturalnego
skie
urodzone i
żywy
wyhodowane w
niewoli

19

CR

zawieszenie sprawy
do czasu uzyskania
dodatkowych
informacji
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie opinia warunkowo
pozytywna - należy
uzupełnić wniosek
opinia pozytywna

opinia pozytywna

opinia pozytywna

opinia pozytywna

3-084- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-085zezwolenie importowe
1

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco peregrinus

osoba fizyczna

-

A

pochodzące ze
środowiska
naturalnego

trofea
myśliwskie

trofeum

Canis lupus

osoba fizyczna

MK

144

3-0861

zezwolenie importowe

B

pochodzące z
ranchingu

żywy

Varanus
exanthematicus

Cerastes

TG

145

3-0871

zezwolenie importowe

B

pochodzące z
ranchingu

żywy

Python regius

Cerastes

TG

opinia pozytywna

146

3-0881

zezwolenie importowe

B

żywy

Kinixys belliana

Cerastes

TG

opinia pozytywna

147

3-0891

zezwolenie importowe

A

żywy

Ara glaucogularis

opinia pozytywna

3-0901

zezwolenie importowe

B

żywy

Cacatua alba

Ogród
Zoologiczny w
Płocku
osoba fizyczna

IL

148

ZA

opinia pozytywna

149

3-0911

zezwolenie importowe

B

cele
osobiste

żywy

Ara chloropterus

osoba fizyczna

ZA

opinia pozytywna

150

3-092- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-093- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

pochodzące ze
środowiska
naturalnego
urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne
cele
komercyjne
cele
komercyjne
ogrody
zoologiczne
cele
osobiste

opinia warunkowo
pozytywna - należy
poprawić błędy we
wniosku
opinia negatywna pozyskanie łowieckie
wilka może mieć
negatywny wpływ na
stan ochrony gatunku
opinia pozytywna

-

żywy

Falco peregrinus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

-

żywy

Falco peregrinus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

142

143

151

A

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

20

3-094- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-095- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-096- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-097- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-098- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-099zezwolenie eksportowe
1

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco peregrinus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco cherrug

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco biarmicus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco peregrinus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Bubo bubo

Leśny Park
Niespodzianek

opinia pozytywna

A

Panthera pardus
japonensis

A

żywy

Uncia uncia

159

3-101- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

żywy

Ceratotherum
simum simum

Ogród
Zoologiczny w
Krakowie
Ogród
Zoologiczny w
Łodzi
Ogród
Zoologiczny w
Poznaniu

opinia pozytywna

3-1001

ogrody
zoologiczne
ogrody
zoologiczne
ogrody
zoologiczne

żywy

158

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

160

3-1031

B

urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2020

cele
komercyjne

żywy

Stylophora spp.

152

153

154

155

156

157

zezwolenie eksportowe

zezwolenie importowe

21

Akwa-Marin

-

opinia pozytywna

-

opinia warunkowo
pozytywna - na
świadectwie należy
zaznaczyć, że dot. ono
okazu żywego
opinia pozytywna

ID

161

3-1041

świadectwo powrotnego
wywozu ze Wspólnoty

A

162

3-1071

zezwolenie importowe

A

163

3-1081

zezwolenie eksportowe

B

164

3-1091

zezwolenie importowe

B

165

3-1101

zezwolenie importowe

B

166

3-111- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-112- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-113- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-114zezwolenie eksportowe
1

167

168

169

A

żywy

Varecia variegata

trofeum

Panthera pardus

ciało

Acipenser baerii

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
pochodzące ze
środowiska
naturalnego
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne
trofea
myśliwskie
cele
komercyjne

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2021
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele jajo (żywe)
naukowe
cele
żywy
komercyjne

Ogród
Zoologiczny w
Chorzowie
osoba fizyczna

opinia pozytywna

ZW

opinia pozytywna

Gospodarstwo
Rybackie Olsztyn
II, Sp. z o.o.

BY

Acipenser
oxyrinchus

IRS

CA

opinia warunkowo
pozytywna warunkiem
pozytywnej opinii jest
formalne
potwierdzenie
pochodzenia okazów,
których dot. wniosek
opinia pozytywna

Galaxea spp.

Akwa-Marin

ID

opinia pozytywna

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco peregrinus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne

żywy

Hirudo
medicinalis

BioGen

CH

opinia pozytywna

22

170

3-1151

zezwolenie importowe

A

pochodzące ze
środowiska
naturalnego

cele
osobiste

ciało

Ursus arctos

osoba fizyczna

RU

171

3-1152

zezwolenie importowe

A

cele
osobiste

ciało

Ursus arctos

osoba fizyczna

RU

172

3-1161

zezwolenie eksportowe

A

pochodzące ze
środowiska
naturalnego
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Lemur catta

Ogród
Zoologiczny w
Warszawie

-

173

3-1162

zezwolenie eksportowe

A

Lemur catta

3-117- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

ogrody
zoologiczne
-

żywy

174

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

175

3-118- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-119zezwolenie eksportowe
1

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

A

Lynx lynx
carpathicus

B

ogrody
zoologiczne
-

żywy

3-120- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-121zezwolenie eksportowe
1

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

żywy

Falco biarmicus

Ogród
Zoologiczny w
Opolu
osoba fizyczna

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne

żywy

Phyton bivittatus

Animals-Live

177

178

179

B

żywy

23

Ogród
Zoologiczny w
Warszawie
Falco peregrinus Stacji Badawczej
PZŁ – Ośrodka
Hodowli
Zwierzyny ZG
PZŁ w Czempiniu
Lynx lynx
Ogród
carpathicus
Zoologiczny w
Opolu

-

sprawa pozostaje bez
rozpatrzenia - błędy w
załączonej
dokumentacji
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie opinia pozytywna
sprawa zawieszona do
czasu ustalenia
pochodzenia
osobników
rodzicielskich
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie opinia pozytywna
opinia pozytywna

-

opinia pozytywna

-

opinia pozytywna

-

opinia pozytywna

-

opinia pozytywna

180

3-122- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Asio otus

Animal Breeding
Center „OKAPI”

181

3-123- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Lemur catta

Animal Breeding
Center „OKAPI”

182

3-124- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-125- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-126- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-127- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna pod
względem spełnienia
warunków urodzenia
w niewoli i negatywna
pod względem
wykorzystania okazu
do celów postępu
naukowego, hodowli
lub rozmnażania,
działań badawczych
lub edukacyjnych
opinia pozytywna pod
względem spełnienia
warunków urodzenia
w niewoli i negatywna
pod względem
wykorzystania okazu
do celów postępu
naukowego, hodowli
lub rozmnażania,
działań badawczych
lub edukacyjnych
opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

183

184

185

24

3-128- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-129- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-130- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-131- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-132- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-133zezwolenie importowe
1

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco cherrug

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco peregrinus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

B

pochodzące z
ranchingu

żywy

Testudo
horsfieldii

Animals-Live

UZ

opinia pozytywna

192

3-134- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne
ogrody
zoologiczne

żywy

Uncia uncia

Ogród
Zoologiczny w
Warszawie

-

193

3-134- potwierdzenie pochodzenia
2
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Uncia uncia

Ogród
Zoologiczny w
Warszawie

-

194

3-135- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Ailurus fulgens
fulgens

Ogród
Zoologiczny w
Warszawie

-

186

187

188

189

190

191

25

zawieszenie sprawy
do czasu wyjaśnienie
pochodzenia
niektórych przodków
przedmiotowego
okazu
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie opinia warunkowo
pozytywna - należy
poprawić wniosek
opinia warunkowo
pozytywna - należy
poprawić wniosek

3-136- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-137- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-138świadectwo powrotnego
1
wprowadzenia do Wspólnoty

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco peregrinus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

Elephantidae sp.

Piano Parts
International

CH

opinia pozytywna

198

3-1401

zezwolenie importowe

A

Lynx rufus

osoba fizyczna

CA

opinia pozytywna

199

3-1411

zezwolenie importowe

B

Vicugna vicugna

Ogród
Zoologiczny w
Gdańsku

CH

200

3-142- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-143świadectwo powrotnego
1
wprowadzenia do Wspólnoty

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Vicugna vicugna

Ogród
Zoologiczny w
Poznaniu

-

opinia warunkowo
pozytywna - należy
poprawić zezwolenie
eksportowe
opinia pozytywna

B

pochodzące ze
środowiska
naturalnego

cele
komercyjne

ciało

Anguilla anguilla

Doryb

CN

202

3-1441

zezwolenie importowe

B

cele
komercyjne

żywy

Echinopora spp.

Aqua-Medic

ID

203

3-1451

zezwolenie importowe

B

urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2022
urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2023

zawieszono postępowanie do czasu
wyjaśnień licznych
wątpliwości dot.
wniosku
opinia pozytywna

cele
komercyjne

żywy

Goniopora spp.

Aqua-Medic

ID

opinia pozytywna

195

196

197

201

A

przedkonwencyjne,
cele
produkt
ze środowiska
komer- pochodny
naturalnego
cyjne
pochodzące ze
cele
okaz
środowiska
osobiste martwy
naturalnego
(skóra)
urodzone i
ogrody
żywy
wyhodowane w
zooloniewoli
giczne

26

204

3-1461

zezwolenie importowe

B

205

3-1471

zezwolenie importowe

B

206

3-1481

zezwolenie importowe

B

207

3-1491

zezwolenie importowe

B

208

3-1501

zezwolenie importowe

B

209

3-1521

zezwolenie importowe

B

urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2024
urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2025
urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2026
urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2027
urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2028
urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2032

cele
komercyjne

żywy

Lobophyllia spp.

Aqua-Medic

ID

opinia pozytywna

cele
komercyjne

żywy

Seriatopora spp.

Aqua-Medic

ID

opinia pozytywna

cele
komercyjne

żywy

Symphyllia spp.

Aqua-Medic

ID

opinia pozytywna

cele
komercyjne

żywy

Turbinaria spp.

Aqua-Medic

ID

opinia pozytywna

cele
komercyjne

żywy

Mycedium
robokaki

Aqua-Medic

ID

opinia pozytywna

cele
komercyjne

żywy

Euphyllia divisa

Aqua Medic
Poland

ID

opinia warunkowo
pozytywna – warunkiem pozytywnej
opinii jest potwierdzenie przymocowania
okazów do klocków
betonowych, a nie
naturalnych skał

27

210

3-1531

zezwolenie importowe

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne

żywy

Troides
rhadamantus

osoba fizyczna

PH

211

3-1541

zezwolenie importowe

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne

żywy

Troides
rhadamantus
plateni

osoba fizyczna

PH

212

3-155- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-158ocena warunków
1
przetrzymywania dla
świadectwa na
przemieszczenie
3-159ocena warunków
1
przetrzymywania dla
świadectwa na
przemieszczenie
3-160świadectwo powrotnego
1
wywozu ze Wspólnoty

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Uncia uncia

Ogród
Zoologiczny w
Warszawie

-

B

okaz
skonfiskowany z
nieznanego źródła

żywy

Caracal caracal

Ogród
Zoologiczny w
Krakowie

DE

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

żywy

Lynx lynx

EE

opinia pozytywna

produkt
pochodny

Loxodonta
africana

The Piano House
sp. z o.o., sp. k.

JP

opinia pozytywna

3-1611

B

żywy

Favites spp.

Aqua-Koral

ID

opinia pozytywna

213

214

215

216

zezwolenie importowe

A

-

przedkonwencyjne,
cele
z nieznanego
komerźródła
cyjne
pochodzące ze
cele
środowiska
komernaturalnego
cyjne

28

opinia negatywna organ zarządzający
Filipin ignoruje
pytania w związku ze
sprawą, przez co nie
jest możliwe uzyskanie dodatkowych
informacji dot. pochodzenia przedmiotowych okazów.
opinia negatywna organ zarządzający
Filipin ignoruje
pytania w związku ze
sprawą, przez co nie
jest możliwe uzyskanie dodatkowych
informacji dot. pochodzenia przedmiotowych okazów.
opinia pozytywna

217

3-1621

zezwolenie importowe

B

pochodzące ze
środowiska
naturalnego

cele
komercyjne

żywy

Hydnophora
microconos

Aqua-Koral

ID

218

3-1631

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Neurergus kaiseri

Ogród
Zoologiczny w
Zamościu

LV

219

3-1641

ocena warunków
przetrzymywania dla
świadectwa na
przemieszczenie
zezwolenie eksportowe

opinia negatywna wprowadzanie okazów
tego gatunku z
Indonezji na teren UE
jest zawieszony
opinia pozytywna

A

źródło nieznane

żywy

Crocodylus
niloticus

opinia pozytywna

3-165- ocena leglanego pochodzenia A, B
1
(w tym wyhodowania w
uprawie) wszystkich okazów
w ogrodzie botanicznym

różne

żywe,
martwe

liczne - rośliny

Ogród
Zoologiczny w
Warszawie
Ogród Botaniczny
w Łodzi

UA

220

ogrody
zoologiczne
-

221

3-166świadectwo powrotnego
1
wprowadzenia do Wspólnoty

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne

żywy

Geochelone
elegans

Cerastes

JO

222

3-167świadectwo powrotnego
1
wprowadzenia do Wspólnoty

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne

żywy

Indotestudo
elongata

Cerastes

VN

223

3-167świadectwo powrotnego
2
wprowadzenia do Wspólnoty

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne

żywy

Indotestudo
elongata

Cerastes

VN

29

opinia negatywna nieprzedstawienie
właściwego katalogu z
informacjami o
poszczególnych
okazach oraz brak
informacji
pozwalających ocenić
legalność pochodzenia
okazów
zawieszenie
postępowania w
sprawie - do czasu
uzyskania
dodatkowych
informacji z Jordanii
zawieszenie
postępowania w
sprawie - do czasu
uzyskania
dodatkowych
informacji z
Wietnamu
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie opinia pozytywna

224

3-168- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco peregrinus

225

3-168- potwierdzenie pochodzenia
2
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco peregrinus

226

3-169- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

227

3-169- potwierdzenie pochodzenia
2
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

30

Stacji Badawczej
PZŁ – Ośrodka
Hodowli
Zwierzyny ZG
PZŁ w Czempiniu

-

-

żywy

Stacji Badawczej
PZŁ – Ośrodka
Hodowli
Zwierzyny ZG
PZŁ w Czempiniu
Falco peregrinus Stacji Badawczej
PZŁ – Ośrodka
Hodowli
Zwierzyny ZG
PZŁ w Czempiniu

żywy

Falco peregrinus

-

Stacji Badawczej
PZŁ – Ośrodka
Hodowli
Zwierzyny ZG
PZŁ w Czempiniu

-

wniosek pozostawiony
bez rozpatrzenia w
części dot.
potwierdzenia, że okaz
został nabyty lub
sprowadzony na
terytorium UE
zgodnie z przepisami i
opinia negatywna w
związku z brakiem
przesłanek, że
przetrzymywanie
okazu przyczyni się do
ochrony gatunku
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie
opinia pozytywna

wniosek pozostawiony
bez rozpatrzenia
zarówno w części dot.
potwierdzenia, że okaz
został nabyty lub
sprowadzony na
terytorium UE
zgodnie z przepisami
jak i w części dot.
ewentualnych korzyści
dla gatunku z jego
przetrzymywania
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie
opinia pozytywna

228

3-1701

ocena warunków
przetrzymywania dla
świadectwa na
przemieszczenie

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco peregrinus

Stacji Badawczej
PZŁ – Ośrodka
Hodowli
Zwierzyny ZG
PZŁ w Czempiniu

-

229

3-1711

ocena warunków
przetrzymywania dla
świadectwa na
przemieszczenie

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco peregrinus

Stacji Badawczej
PZŁ – Ośrodka
Hodowli
Zwierzyny ZG
PZŁ w Czempiniu

-

230

3-1731

zezwolenie importowe

B

cele
komercyjne

żywy

Hydnophora spp.

T-Aqua

ID

231

3-174- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-175zezwolenie importowe
1

A

urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2029
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco peregrinus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

cele
komercyjne

żywy

Chelonoidis
carbonaria

Cerastes

CO

opinia pozytywna

233

3-1761

A

cele
osobiste

żywy

Testudo graeca

osoba fizyczna

LY

opinia pozytywna

234

3-177- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2030
pochodzące ze
środowiska
naturalnego
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco cherrug

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

232

zezwolenie eksportowe

B

A

31

wniosek pozostawiony
bez rozpatrzenia - brak
informacji czy
pomieszczenie
przeznaczone dla tego
okazu jest właściwie
wyposażone
wniosek pozostawiony
bez rozpatrzenia - brak
informacji czy
pomieszczenie
przeznaczone dla tego
okazu jest właściwie
wyposażone
opinia pozytywna

235

236

237

238

239

240

241

242

243

3-178- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-179- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-180- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco cherrug

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Strix aluco

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco tinnunculus

osoba fizyczna

-

3-180- potwierdzenie pochodzenia
2
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-181- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-182- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-183- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-184- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-185zezwolenie importowe
1

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco tinnunculus

osoba fizyczna

-

postępowanie w
sprawie zawieszono
do czasu wyjaśnienia
niejasności na
załączonym do
wniosku dokumencie
kolejna ekspertyza w
tej samej sprawie opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco cherrug

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco peregrinus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco peregrinus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco peregrinus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

B

pochodzące z
uprawy

cele
komercyjne

żywy

Orchidaceae spp. Orchid Garden &
Orchid Sklepik

TH

opinia pozytywna

32

ciało

Acipenser baerii

trofeum

Panthera pardus

ogrody
zoologiczne

żywy

Callithrix
pygmaea

Ogród
Zoologiczny w
Warszawie

-

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco peregrinus

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
urodzone i
wyhodowane w
niewoli

cele
komercyjne
-

żywy

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

244

3-1861

zezwolenie eksportowe

B

245

3-1881

zezwolenie importowe

A

246

3-1891

zezwolenie eksportowe

247

248

249

250

251

252

urodzone i
wyhodowane w
niewoli
pochodzące ze
środowiska
naturalnego

cele
komercyjne
trofea
myśliwskie

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

3-190- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-191- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-192zezwolenie eksportowe
1

A

3-193- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-194- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-195zezwolenie importowe
1

A

RU

opinia pozytywna

MZ

-

opinia warunkowo
pozytywna - należy
wyjaśnić niezgodności
na załączonych
dokumentach
opinia warunkowo
pozytywna - należy
zmienić kod
pochodzenia okazu
opinia pozytywna

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

Falco peregrinus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

żywy

Accipiter gentilis

osoba fizyczna

-

ogrody
zoologiczne

żywy

Strix uralensis

Ogród
Zoologiczny w
Chorzowie

ogrody
zoologiczne

żywy

Macaca nigra

Ogród
Zoologiczny we
Wrocławiu

zawieszenie sprawy
do czasu uzyskania
dodatkowych
informacji
zawieszenie sprawy
do czasu uzyskania
dodatkowych
informacji
opinia pozytywna

33

Gospodarstwo
Rybackie Olsztyn
II, Sp. z o.o.
osoba fizyczna

JE

253

3-196- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Lynx lynx
carpathicus

Ogród
Zoologiczny w
Opolu

254

3-197- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-198ocena warunków
1
przetrzymywania dla
świadectwa na
przemieszczenie
3-199- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego
3-200zezwolenie importowe
1

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Testudo hermanni

Cerastes

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Ara macao

Ogród
Zoologiczny w
Krakowie

NL

opinia pozytywna

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Falco peregrinus

osoba fizyczna

-

opinia pozytywna

A

urodzone w
niewoli, ale nie
spełniające
kryteriów
rozdziału XIII
rozp. 865/2031

cele
osobiste

żywy

Amazona oratrix

osoba fizyczna

US

255

256

257

34

-

opinia warunkowo
pozytywna warunkiem jest
zmiana kodu
pochodzenia okazu
oraz zamieszczenie
oświadczenia, że do
sprowadzenia okazu
na teren UE doszło
zgodnie z przepisami
opinia pozytywna

opinia warunkowo
pozytywna – wnioskodawca powinien
poinformować w jaki
sposób oznakowany
jest przedmiotowy
okaz oraz na
świadectwie należy
zamieścić informację,
że okaz nie będzie
wykorzystywany do
celów komercyjnych

258

3-201- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Pyrrhura
cruentata

osoba fizyczna

-

259

3-202- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Tragopan caboti

osoba fizyczna

-

260

3-203- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Tragopan caboti

osoba fizyczna

-

261

3-204- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

ogrody
zoologiczne

żywy

Neurergus kaiseri

Ogród
Zoologiczny we
Wrocławiu

-

262

3-205- potwierdzenie pochodzenia
1
"A", "C" lub "D" na potrzeby
świadectwa do użytku
komercyjnego

A

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

-

żywy

Ara macao

osoba fizyczna

-

263

3-2071

B

urodzone i
wyhodowane w
niewoli

żywy

Allenopithecus
nigroviridis

Ogród
Zoologiczny w
Warszawie

-

potwierdzenie pochodzenia
na potrzeby świadectwa
potwierdzającego legalne
źródło

35

opinia warunkowo
pozytywna - należy
potwierdzić czy
obrączka spełnia
warunki określone w
rozp. Komisji
865/2006
opinia warunkowo
pozytywna - należy
potwierdzić czy
obrączki spełniają
warunki określone w
rozp. Komisji
865/2007
opinia warunkowo
pozytywna - należy
potwierdzić czy
obrączki spełniają
warunki określone w
rozp. Komisji
865/2008
zawieszono
postępowanie w
sprawie do czasu
usunięcia
nieprawidłowości we
wniosku
zawieszono
postępowanie w
sprawie do czasu
uzyskania
dodatkowych
informacji
opinia pozytywna

„Obsługa ekspercka działań Ministra
Środowiska w zakresie realizacji
zobowiązań wynikających z przepisów
Unii Europejskiej dotyczących
Konwencji Waszyngtońskiej”
Oceny dotyczące możliwości wwozu lub wywozu okazów
CITES wybranych gatunków fauny i flory, uznania okazów
za urodzone w niewoli, a także warunków przetrzymywania
żywych okazów zwierząt wybranych gatunków
Borys Kala
Andrzej Kepel
Ryszard Topola
Anna Lipińska
Joanna Bogdanowicz
Poznań, 9 października 2013 r.

Wykonano na zlecenie Ministerstwa Środowiska
(umowa nr 15/2013)

Sprawa nr 0-151-3

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy przekazanych do zaopiniowania 8 wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX,
o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97
i wydanie potwierdzających to świadectw dla 8 żywych okazów żółwia egipskiego Testudo
kleinmanni Lortet, 1883. Do wniosków dołączono zdjęcia tych żółwi.
Kolejną opinię trzeba wydać w związku z odwołaniem wnioskodawcy od decyzji organu
zarządzającego CITES, odmawiającej wydania świadectwa, która została wydana w oparciu o
negatywną opinię Komisji PROP ds. CITES nr PROP/CITES/2010-151-2-ak.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i hodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Po zapoznaniu się z argumentacją przedstawioną w odwołaniu i ponownej analizie
całości dokumentacji i dostępnych danych proponujemy podtrzymać poprzednią
negatywną opinię w sprawie przedmiotowych wniosków, w zakresie podlegającym
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.
UZASADNIENIE
W dokumentacji dołączonej do wniosków wnioskodawca wykazał, że jest lub był w
posiadaniu stada hodowlanego, składającego się 8 żółwi egipskich, które w roku 2003 zostały
zarejestrowane w starostwach powiatowych.
Wnioskodawca oświadczył, że „wszystkie zwierzęta rodzicielskie zostały nabyte całkowicie
legalnie, zgodnie z obowiązującym w danym okresie prawem”. Do wniosków dołączono dwa
zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii, o urodzeniu 8 żółwi egipskich (będących
przedmiotem wniosku) w niewoli u wnioskodawcy.
Spośród kryteriów z art. 54 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006, których spełnienie
powinien udowodnić wnioskodawca, można uznać fakt wyklucia się tych żółwi w warunkach
kontrolowanych. Nie wykazano uzyskania dwóch pokoleń żółwi w tej hodowli (przeciwne
twierdzenie wnioskodawcy wynika zapewne z błędnego rozumienia pojęcia „drugie
pokolenie”). Choć nie przedstawiono szczegółowych danych o sposobach hodowli, na
podstawie przedstawionych filmów i innych przesłanek można uznać, że w hodowli
zapewniono warunki umożliwiające uzyskanie drugiego pokolenia z wysokim
prawdopodobieństwem. Oznacza to, że można przyjąć za satysfakcjonująco wykazane
spełnienie kryteriów wymienionych w punktach 1 i 4 tego artykułu.
Jeśli chodzi o pochodzenie stada hodowlanego, wnioskodawca, poza ogólnikowym
stwierdzeniem o jego „legalności”, nie wskazał nawet, jakie jest to pochodzenie (zakup w
sklepie jest sposobem nabycia, a nie pochodzeniem). Zgodnie z zasadą natychmiastowego
działania prawa wspólnotowego, to na wnioskodawcy spoczywa konieczność wykazania
pochodzenia stada hodowlanego w sposób satysfakcjonujący dla organów CITES.
W przypadku braku jakiegokolwiek wskazania źródła pochodzenia, trudno uznać, że jego
legalny charakter został uprawdopodobniony.
Wnioskodawca słusznie podnosi w odwołaniu, że kupując żółwie w roku 1993 na giełdzie
zoologicznej w Łodzi nie miał obowiązku domagać się dokumentów wskazujących na legalne
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sprowadzenie okazów do Polski. Można założyć, że wnioskodawca nabył te okazy w dobrej
wierze. W kolejnych latach dopełnił obowiązku rejestracji i naszym zdaniem posiada te
żółwie w zgodzie z prawem. Jednak zakup w roku 1993 czy darowizna w roku 2008 okazów,
które były w Polsce przed przystąpieniem do UE, nie oznaczają, że spełnione jest kryterium
podane w art. 54 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006, mówiące o legalnym
pochodzeniu stada hodowlanego. Należałoby wykazać w sposób satysfakcjonujący, że okazy
te zostały legalnie odłowione w środowisku i następie zgodnie z prawem sprowadzone do
Polski, albo zostały urodzone i wyhodowane w niewoli w Polscez legalnego stada
hodowlanego (np. z osobników przedkonwencyjnych). Za legalne należałoby także uznać
okazy skonfiskowane i następie przekazane przez organ zarządzający do celów hodowlanych.
Biorąc pod uwagę znaczenie przepisu art. 54 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006
w przeważającej części wersji językowych i jego interpretację w innych krajach, w świetle
brzmienia punktu b(ii)A decyzji z Rezolucji CoP CITES nr 10.16, przepis ten, mimo błędów
w polskim tłumaczeniu, należy rozumieć w ten sposób, że warunkiem uznania okazu za
urodzony i wyhodowany w niewoli jest to, że wszystkie osobniki wchodzące w skład stada
hodowlanego (w danej hodowli, rozumianej jako konkretne przedsięwzięcie) mają
pochodzenie (np. zostały wyhodowane, sprowadzone lub schwytane) zgodnie przepisami
prawa stosowanymi wobec nich w dacie wejścia w ich posiadanie i w sposób nieszkodliwy
dla przetrwania danego gatunku w środowisku naturalnym. Ważna jest w tym wypadku także
definicja daty wejścia w posiadanie, co oznacza datę, w której okaz został zabrany ze
środowiska naturalnego, przyszedł na świat w niewoli lub został sztucznie rozmnożony, albo
– jeżeli data taka jest nieznana bądź nie można jej dowieść – każda późniejsza, dająca się
udowodnić data, w której ktoś (np. sprzedawca na giełdzie) po raz pierwszy wszedł w jego
posiadanie. Rozpatrywać należy nie fakt nabycia żółwi w sklepie, lecz ich rzeczywiste źródło.
Polska ratyfikowała przystąpienie do Konwencji Waszyngtońskiej 12 grudnia 1989 roku.
Oficjalnie, zgodnie z jej art. XXII, CITES weszła w życie w naszym kraju 3 miesiące po
ratyfikacji, czyli 12 marca 1990 r., jednak w Dzienniku Ustaw została opublikowana
(podobnie jak oświadczenie rządowe o jej ratyfikowaniu) 15 stycznia 1991 r. i jej przepisy
zaczęły obowiązywać obywateli od dnia 4 kwietnia 1991 r. Oznacza to, że w chwili nabycia
tych żółwi w sklepie zoologicznym (w roku 1993), w Polsce przepisy CITES obowiązywały
już od około 2 lat.
Przed rokiem 2004 do Polski na podstawie zezwoleń CITES sprowadzono jedynie 24 żółwie
egipskie z Malty, pochodzące z wolności z Libii (pochodzące z przemytu i następnie
skonfiskowane). Żółwie te sprowadzono do ogrodu zoologicznego w Poznaniu i nie mogły
(ze względu na pochodzenie) stanowić przedmiotu dalszego, komercyjnego obrotu.
Wg uzyskanych informacji, żadnej z tych żółwi nie trafił na rynek.
W pierwszych latach po wejściu w Polsce w życie przepisów CITES, kilkukrotnie
sprowadzono do Polski nielegalnie żółwie egipskie. Był to element szerszego zjawiska, które
miało w całej Europie swoje nasilenie w latach 1992-1993 (lecz trwało także w latach
kolejnych). Nie jest pewne, czy okazy założycielskie omawianego stada pochodziły z Egiptu
czy Libii. Co najmniej część przemytu przechodziła do Polski przez Ukrainę. Brak
jakichkolwiek przesłanek wskazujących, że którekolwiek z tych żółwi pochodziły z hodowli
(która – jak słusznie podkreśla wnioskodawca – jest trudna i w tym czasie udawała się jedynie
wyjątkowo i brak danych o takim sukcesie w Polsce z tamtego okresu). Wszystkie te okazy
pochodziły prawdopodobnie z wolności, a ich pozyskiwanie stanowiło poważne zagrożenie
dla tego gatunku (zapewne przyczyniło się walnie do wymarcia tego gatunku w Egipcie).
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, przy braku innych przesłanek, oceniamy, że na podstawie
obecnie dostępnych danych za najbardziej prawdopodobne należy uznać, iż żółwie te pochodzą

3

z przemytu, zostały sprowadzone z naruszeniem przepisów CITES i były pobrane ze
środowiska ze szkodą dla ochrony tego gatunku. Brak więc podstaw do uznania, że zostało
dowiedzione, iż osobniki wchodzące w skład tego stada mają pochodzenie zgodne z prawem
w myśl przepisów rozporządzeń: Rady (WE) nr 338/97 i Komisji (UE) nr 865/2001. Brak też
przesłanek wskazujących, że stado nie pochodzi z wolności. Nie można więc uznać, że ich
potomstwo spełnia warunki określone w art. 54 pkt 2 i 3 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 865/2001, pozwalające na uznanie ich za urodzone i wyhodowane w niewoli.
Dodatkowo przejęcie w 2008 r. przez wnioskodawcę części żółwi o nieznanym pochodzeniu
w formie darowizny, bez wcześniejszego uzyskania świadectwa na przemieszczenie, stanowiło
naruszenie przepisów art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Zaznaczamy jednak, że skoro podmiot ma prawo posiadać okazy rodzicielskie, może także
uzyskiwać ich potomstwo. Oznacza to, że choć potomstwo to nie spełnia warunków
określonych w art. 8 ust. 3 lit. d rozp. 338/97 (w związku z art. 54 rozp. 865/2006), można
uznać, że ma legalne pochodzenie w znaczeniu art. 59 ust. 1 i 1a rozp. 865/2006. Ma ono
pochodzenie „F” (urodzone w warunkach kontrolowanych bez spełnienia kryteriów art. 54
rozp. 865/2006). Jest więc możliwość uzyskania dla tych okazów świadectwa dla transakcji,
połączonej ze świadectwem na przemieszczenie, pod warunkiem spełnienia innych kryteriów
określonych w art. 8 ust. 3 lit e, f lub g, oraz w art. 9 ust. 2 lit. a rozp. 338/97.
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Sprawa nr 1-195a-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
trzech żywych okazów jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 – dwóch
samców oznakowanych obrączkami o numerach PL KD 030 (wyklutego 02/06/2010) i
PL KD 028 (wyklutego 02/06/2010) oraz jednej samicy oznakowanej obrączką o numerze
PL KD 154 (wyklutej 05/05/2010).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie z kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

kopię zaświadczeń powiatowego
przedmiotowych jastrzębi w niewoli,

lekarza

weterynarii

o

wykluciu

się

•

kopie zaświadczeń wydanych przez Zarząd Gniazda Sokolników o wykluciu się
okazów rodzicielskich przedmiotowych jastrzębi (tj. ojca oznakowanego obrączką
PL TL ZAG 01 oraz matki oznakowanej obrączką PL PZŁ 49) w niewoli,

•

kopię decyzji Ministra Środowiska zezwalającą wnioskodawcy na stałe
przetrzymywanie samicy jastrzębia oznakowanego obrączką PZŁ-49.

Dnia 7/11/2011 Komisja PROP ds. CITES w postanowieniu PROP/CITES/2011-195-01-bk
wskazała na pewne nieścisłości i braki w związku z wnioskami dot. przedmiotowych
jastrzębi. W przypadku ich ojca, tj. jastrzębia oznakowanego obrączką PL TL ZAG 01,
wnioskodawca nie załączył dokumentu uprawniającego go do przetrzymywania tego okazu.
Z kolei numer obrączki matki przedmiotowych okazów, jest inny w decyzji DOPweg-420103Sokol-8/02/jr Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2002 r. (w dokumencie tym mowa o
jastrzębiu oznakowanym obrączką o nr PZŁ-49), a inny w zaświadczeniach Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Bełchatowie, potwierdzających urodzenie w niewoli przedmiotowych
okazów (w tych dokumentach mowa o jastrzębiu oznakowanym obrączką o nr PL PZŁ 49).
Do dnia dzisiejszego organy CITES ie otrzymały żadnych wyjaśnień w tej sprawie.
Na podstawie przedstawionych dokumentów nie ma podstaw aby uznać, że przedmiotowe
jastrzębie spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr
865/2006 (szczególnie ust. 2 tego artykułu). Nawet przyjmując, że dokumenty dotyczące
ptaków o obrączkach z nr PL PZŁ 49 i PZŁ 49 dotyczą tego samego ptaka, brak dowodów
wskazujących na legalne posiadanie ptaka o nr obrączki PL TL ZAG 01 – ojca
przedmiotowych okazów.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski negatywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
Jednocześnie z tego i innych rozpatrywanych wniosków i załączonych do nich dokumentów
wynika, że wiele spośród posiadanych przez wnioskodawcę jastrzębi jest posiadane z
naruszeniem przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt.
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Sprawa nr 1-195b-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
dwóch żywych samic jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758,
oznakowanych obrączkami o numerach PL KD 048C i PL KD 049C, wyklutych 18/05/2007.
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie z kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

kopię zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się
przedmiotowych jastrzębi, oraz ich rodziców (tj. ojca oznakowanego obrączką
PL KD 028 i matki oznakowanej obrączką PL KD 14) w niewoli,

•

kopie decyzji Ministra Środowiska zezwalającej wnioskodawcy na przetrzymywanie
przedmiotowych ptaków oraz ich matki tj. jastrzębia oznakowanego obrączką
PL KD 14.

Dnia 7/11/2011 Komisja PROP ds. CITES w postanowieniu PROP/CITES/2011-195-01-bk
wskazała na pewne nieścisłości i braki w związku z wnioskami dot. przedmiotowych
jastrzębi. W przypadku ich ojca, tj. jastrzębia PL KD 028, wnioskodawca nie załączył
dokumentu uprawniającego go do przetrzymywania tego okazu. Do dnia dzisiejszego organy
CITES nie uzyskały żadnych wyjaśnień w tej sprawie.
Na podstawie przedstawionych dokumentów nie ma podstaw aby uznać, że przedmiotowe
jastrzębie spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr
865/2006 (szczególnie ust. 2 tego artykułu – ze względu na brak dokumentów wskazujących
na prawo do posiadania ojca przedmiotowych ptaków).
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski negatywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
Jednocześnie z tego i innych rozpatrywanych wniosków i załączonych do nich dokumentów
wynika, że wiele spośród posiadanych przez wnioskodawcę jastrzębi jest posiadane
z naruszeniem przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt.
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Sprawa nr 1-195c-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
dwóch żywych jastrzębi gołębiarzy Accipiter gentilis Linnaeus, 1758, jednego samca
oznakowanego obrączką o numerze PL KD 13 i jednej samicy oznakowanej obrączką
o numerze PL KD 14. Oba ptaki wykluły się 21/05/2005.
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie z kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

kopię zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się
przedmiotowych jastrzębi, oraz ich rodziców (tj. ojca oznakowanego obrączką PL
ZB 72 i matki oznakowanej obrączką PL TL ZAG 09) w niewoli,

•

kopie decyzji Ministra Środowiska zezwalające wnioskodawcy na
przetrzymywanie przedmiotowych ptaków oraz ich rodziców (tj. jastrzębi
oznakowanych obrączkami PL ZB 72 i PL TL ZAG 09).

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych
jastrzębi w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, a także dokumentacja będąca w posiadaniu Komisji,
dotycząca przodków przedmiotowych jastrzębi, potwierdzają w sposób przekonujący,
że okazy, których dotyczą wnioski, spełniają wszystkie warunki określone w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w
niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 1-195d-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
pięciu żywych jastrzębi gołębiarzy Accipiter gentilis Linnaeus, 1758, cztery samce
oznakowane obrączkami o numerach: PL KD 051C (wykluty 24/05/2008), PL KD 054C
(wykluty 24/05/2008), PL KD 061 (wykluty 09/05/2010), PL KD 81 (wykluty 04/05/2009)
i jedna samica oznakowana obrączką o numerze PL KD 151 (wykluta 04/05/2009).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie z kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

kopię zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się
przedmiotowych jastrzębi oraz ich rodziców (tj. ojca oznakowanego obrączką
PL KD 030 oraz matki oznakowanej obrączką PL KD 025) w niewoli,

•

kopię decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalającą
wnioskodawcy na posiadanie i przetrzymywanie oraz transport i czasowe
przetrzymywanie w innych miejscach niż wskazane w decyzji, wydane dla samicy
jastrzębia oznakowanego obrączką PL KD 051C oraz samca oznakowanego
obrączką PL KD 054C,

•

kopię wniosku o wydanie zezwolenia GDOŚ na przetrzymywanie i sprzedaż
kilkunastu okazów jastrzębia gołębiarza.

Dnia 7/11/2011 Komisja PROP ds. CITES w postanowieniu PROP/CITES/2011-195-01-bk
wskazała na pewne nieścisłości i braki w związku z wnioskami dot. przedmiotowych
jastrzębi. W przypadku ich rodziców, tj. jastrzębi PL KD 030 i PL KD 025, wnioskodawca
nie załączył dokumentów uprawniających go do przetrzymywania tych okazów. W przypadku
ptaka oznakowanego obrączką PL KD 051C istnieje rozbieżność co do jego płci – w
zaświadczeniu o jego wykluciu w niewoli wystawionym przez powiatowego lekarza
weterynarii wpisano, że jest to samiec, podczas gdy w decyzji GDOŚ ptak oznakowany
obrączką o takim samym numerze opisany został jako samica. Ponadto w przypadku ptaków
oznakowanych obrączkami PL KD 061, PL KD 81 i PL KD 151 wnioskodawca nie załączył
dokumentów upoważniających go do ich przetrzymywania, mimo że zwierzęta te pozostają w
jego hodowli już od kilku lat. O ile w przypadku dwóch ostatnich ptaków, które wykluły się
04/05/2009 wnioskodawca zwrócił się do GDOŚ o wydanie zezwolenia na ich
przetrzymywanie, o tyle w przypadku jastrzębia oznakowanego obrączką PL KD 061
(wyklutego 09/05/2010) ani kopia odpowiedniego zezwolenia, ani wniosku o jego wydanie
nie została załączona do przedmiotowych wniosków.
Na podstawie przedstawionych dokumentów nie ma podstaw aby uznać, że przedmiotowe
jastrzębie spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr
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865/2006 (szczególnie ust. 2 tego artykułu, w związku z brakiem dokumentów wskazujących,
że wnioskodawca było upoważniony do posiadania rodziców przedmiotowych okazów).
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
wszystkie pięć wniosków negatywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
Jednocześnie z tego i innych rozpatrywanych wniosków i załączonych do nich dokumentów
wynika, że wiele spośród posiadanych przez wnioskodawcę jastrzębi jest posiadane z
naruszeniem przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt.
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Sprawa nr 1-195e-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
czterech żywych jastrzębi gołębiarzy Accipiter gentilis Linnaeus, 1758, trzy samce
oznakowane obrączkami o numerach: PL KD 052C (wykluty 10/05/2008), PL KD 71
(wykluty 15/05/2009), PL KD 85 (wykluty 15/05/2009) oraz jedna samica oznakowana
obrączką PL KD 70 (wykluta 15/05/2009).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie z kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

kopię zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się
przedmiotowych jastrzębi oraz ich rodziców (tj. ojca oznakowanego obrączką
PL KD 10 oraz matki oznakowanej obrączką PL KD 049C) w niewoli,

•

kopię decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalającą
wnioskodawcy na posiadanie i przetrzymywanie oraz transport i czasowe
przetrzymywanie w innych miejscach niż wskazane w decyzji, wydane dla samca
jastrzębia oznakowanego obrączką PL KD 052C,

•

kopię wniosku o wydanie zezwolenia GDOŚ na przetrzymywanie jastrzębi
oznakowanych obrączkami PL KD 71 i PL KD 70 oraz sprzedaż jastrzębia
oznakowanego obrączką PL KD 85,

•

kopie decyzji Ministra Środowiska zezwalające
przetrzymywanie rodziców przedmiotowych jastrzębi.

wnioskodawcy

na

Dnia 7/11/2011 Komisja PROP ds. CITES w postanowieniu PROP/CITES/2011-195-01-bk
wskazała na pewne nieścisłości i braki w związku z wnioskami dot. przedmiotowych jastrzębi.
W przypadku dziadka ze strony matki, tj jastrzębia oznakowanego obrączką PL KD 028,
wnioskodawca nie załączył dokumentów uprawniających go do przetrzymywania tego okazu.
Na podstawie przedstawionych dokumentów nie ma podstaw aby uznać, że przedmiotowe
jastrzębie spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr
865/2006 (szczególnie ust. 2 tego artykułu, ze względu na brak dokumentów wskazujących na
legalne wejście w posiadanie i przetrzymywania przodka przedmiotowych ptaków o obrączce
PL KD 028).
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
wszystkie cztery wnioski negatywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
Jednocześnie z tego i innych rozpatrywanych wniosków i załączonych do nich dokumentów
wynika, że wiele spośród posiadanych przez wnioskodawcę jastrzębi jest posiadane
z naruszeniem przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt.
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Sprawa nr 1-195f-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
czterech żywych jastrzębi gołębiarzy Accipiter gentilis Linnaeus, 1758, trzy samce
oznakowane obrączkami o numerach: PL KD 69 (wykluty 07/05/2009), PL KD 79 (wykluty
07/05/2009), PL KD 086 (wykluty 12/05/2010) oraz jedna samica oznakowana obrączką
PL KD 150 (wykluta 07/05/2009).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie z kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

kopię zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się
przedmiotowych jastrzębi oraz ich rodziców (tj. ojca oznakowanego obrączką PL
KD 051C oraz matki oznakowanej obrączką PL KD 048C) w niewoli,

•

kopię decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalającej
wnioskodawcy na posiadanie i przetrzymywanie oraz transport i czasowe
przetrzymywanie w innych miejscach niż wskazane w decyzji, wydanej dla
jastrzębia oznakowanego obrączką PL KD 086,

•

kopię wniosku o wydanie zezwolenia GDOŚ na przetrzymywanie jastrzębi
oznakowanych obrączkami PL KD 69, PL KD 79 i PL KD 150,

•

kopie decyzji Ministra Środowiska zezwalające wnioskodawcy
przetrzymywanie jastrzębia oznakowanego obrączką PL KD 048C.

na

Dnia 7/11/2011 Komisja PROP ds. CITES w postanowieniu PROP/CITES/2011-195-01-bk
wskazała na pewne nieścisłości i braki w związku z wnioskami dot. przedmiotowych
jastrzębi. Jastrząb wykazywany w zaświadczeniu wystawionym przez powiatowego lekarza
weterynarii jako ojciec przedmiotowych ptaków, w zezwoleniu wydanym przez GDOŚ
figuruje jako samica. Ponadto w zaświadczeniu powiatowego lekarza weterynarii rodzice
jastrzębia oznakowanego obrączką PL KD 086 oznakowani są obrączkami PL KD 051
(ojciec) i PL KD 048 (matka), podczas gdy w decyzji GDOŚ obrączka ojca ma nr PL KD
051C, zaś w decyzji Ministra Środowiska obrączka matki ma nr PL KD 048C. Nieścisłości te
do dnia dzisiejszego nie zostały wyjaśnione przez wnioskodawcę. W związku z powyższym,
z uwagi na niespójności informacji zawartych w złożonych wnioskach oraz dołączonych do
nich załącznikach (w szczególności sprzecznych informacji o płci jednego z rodziców), nie
można uznać, że wnioskodawca w sposób przekonywujący udowodnił, że przedmiotowe
jastrzębie spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
wszystkie cztery wnioski negatywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 2-021-04

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import
z Libii jednego żywego okazu żółwia mauretańskiego (śródziemnomorskiego)
Testudo graeca Linnaeus, 1758, o rozmiarach 5/3 cm, pochodzącego wg wniosku z wolności.
Jest to kontynuacja sprawy, której dotyczyło Postanowienie Komisji PROP ds. CITES
nr
PROP/CITES/2012-021-01-ak
i
PROP/CITES/2012-021-02-ak
oraz
opinia
PROP/CITES/2012-021-03-ak o uzasadnienie do niej na potrzeby SRG nr
PROP/CITES/2012-021-03a-ak.
Żółw mauretański znajduje się w załączniku II CITES i Aneksie A rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97. Jest rodzimy dla Libii. Okaz ten należy prawdopodobnie do podgatunku T. g.
cyrenaica., jednak oznaczenie to nie jest w 100% pewne i jego potwierdzenie wymagałoby
badań specjalistycznych. Z przekazanych informacji i wyjaśnień wynika, że okazu tego nie
można uznać za pochodzący z wolności (kod W). Jest to raczej okaz F1 (pierwsze pokolenie
urodzone w warunkach kontrolowanych).
Po rozpatrzeniu odwołań i wyjaśnień wnioskodawcy, biorąc pod uwagę szczególną sytuację,
że import dotyczy pojedynczego okazu, który w przypadku pozostawienia w miejscu
przetrzymywania zapewne zginąłby, a jednocześnie praktycznie nie istniała możliwość
skutecznego przywrócenia go naturze stwierdzamy, że:
•

wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację
gatunku;

•

cel importu nie jest szkodliwy dla przeżycia tego gatunku;

•

z ochroną gatunku, nie wiążą się żadne inne czynniki, które by przemawiały
przeciwko wydaniu zezwolenia na ten konkretny przywóz, o ile okaz nie będzie
wykorzystywany do celów komercyjnych, wywołując popyt na inne okazy tego
podgatunku.

W związku z powyższym proponujemy zmienić poprzednią negatywną opinię, na opinię
warunkowo pozytywną, dotyczącą tego importu.
Jednocześnie zaznaczamy, że w jej opinii warunkiem zgody na wydanie zezwolenia
importowego powinno być wyłącznie niekomercyjne wykorzystanie tego okazu (co jest
zgodne z celem „P”).
Zaznaczamy też, że Opinia te nie odnosi się do spełnienia warunków wydania zezwolenia
importowego w trybie retrospektywnym, czego rozstrzygnięcie należy do organu
zarządzającego. W związku ze skomplikowanym charakterem sprawy oraz zasadniczymi
sprzecznościami w oświadczeniach wnioskodawcy i polskich służb celnych, trudno
jednoznacznie rozstrzygąć, czy powyższa opinia jest przedmiotowa.
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Sprawa nr 2-059-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy przekazanych do zaopiniowania 14 wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX,
o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97
i wydanie potwierdzających to świadectw dla 14 żywych okazów żółwi greckich Testudo
hermanni Linnaeus, 1758. Do wniosków dołączono zdjęcia tych żółwi.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków dołączono kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii, o urodzeniu
tych żółwi w kontrolowanym środowisku, u wnioskodawcy.
Jak zaznaczono w Postanowieniu nr PROP/CITES/2012-059-1-ak, Komisja PROP ds. CITES
uznała, że fakt wyklucia się tych żółwi w warunkach kontrolowanych można uznać
za satysfakcjonująco wykazany.
W dokumentacji dołączonej do wniosków wnioskodawca wykazał, że jest lub był
w posiadaniu stada hodowlanego, składającego się 12 żółwi greckich, które w październiku
2003 r. zostały przez niego zarejestrowane w starostwie powiatowym.
Wnioskodawca oświadczył, że „wszystkie zwierzęta rodzicielskie zostały nabyte całkowicie
legalnie, zgodnie z obowiązującym w danym okresie prawem”. Wskazał też, że przed 1 maja
2002 r. nie było możliwości dokumentowania pochodzenia zwierząt, co nie jest zgodne ze
stanem faktycznym (zapewne był to skrót myślowy, dotyczący dokumentacji wynikającej
z przepisów UE lub rejestracji w starostwie).
W cytowanym wyżej Postanowieniu nr PROP/CITES/2012-059-1-ak Komisja PROP ds.
CITES przekazała kilka pytań, na które odpowiedzi mogły pomóc w ocenie, czy można uznać
założycieli stada hodowlanego za okazy przedkonwencyjne, albo czy mogły pochodzić
z jednej z partii sprowadzonych na postawie zezwoleń CITES.
W odpowiedzi wnioskodawca wyjaśnił, że:
- w posiadanie tych żółwi wszedł w roku 1990, kupując je w sklepie zoologicznym;
- szacowany wiek żółwi w chwili nabycia to ok. 10 lat;
- kupowane żółwie nie miały żadnych cech szczególnych i były podobnego kształtu,
ubarwienia i wielkości.
- na stado hodowlane składają się 3 samce i 9 samic, z czego w rozrodzie uczestniczą
obecnie 3 samce i 3 samice.
Biorąc pod uwagę znaczenie przepisu art. 54 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006
w przeważającej części wersji językowych i jego interpretację w innych krajach, w świetle
brzmienia punktu b(ii)A decyzji z Rezolucji CoP CITES nr 10.16, przepis ten, mimo błędów
w polskim tłumaczeniu, należy rozumieć w ten sposób, że warunkiem uznania okazu za
urodzony i wyhodowany w niewoli jest to, że wszystkie osobniki wchodzące w skład stada
hodowlanego (w danej hodowli, rozumianej jako konkretne przedsięwzięcie) mają
pochodzenie (np. zostały wyhodowane, sprowadzone lub schwytane) zgodnie przepisami
prawa stosowanymi wobec nich w dacie wejścia w ich posiadanie i w sposób nieszkodliwy
dla przetrwania danego gatunku w środowisku naturalnym.
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Polska ratyfikowała przystąpienie do Konwencji Waszyngtońskiej 12 grudnia 1989 roku.
Oficjalnie, zgodnie z jej art. XXII, CITES weszła w życie w naszym kraju 3 miesiące po
ratyfikacji, czyli 12 marca 1990 r., jednak w Dzienniku Ustaw została opublikowana
(podobnie jak oświadczenie rządowe o jej ratyfikowaniu) 15 stycznia 1991 r. i jej przepisy
zaczęły obowiązywać obywateli od dnia 4 kwietnia 1991 r. Oznacza to, że w chwili nabycia
tych żółwi w sklepie zoologicznym (w roku 1990) wnioskodawca nie naruszał przepisów
prawa stosowanych wobec niego (w Polsce) w dacie wejścia w jego posiadanie.
Co istotniejsze – można uznać, że także sprowadzenie tych żółwi do Polski nastąpiło bez
naruszenia obowiązujących w Polsce przepisów. Ponieważ wówczas większość państw
zasięgu występowania tego gatunku (Albania, Bułgaria, Grecja, Rumunia, Turcja) nie było
stronami CITES, możliwe i prawdopodobne jest, że okazy były sprowadzone do Polski także
bez naruszenia przepisów Konwencji. Wyrównany wiek i rozmiar żółwi oznacza, że mogły
one pochodzić z hodowli. Brak przesłanek wskazujących, że pozyskanie okazów tworzących
to stado stanowiło zagrożenie dla przetrwania tego gatunku w środowisku naturalnym.
Oznacza to, że choć same osobniki wchodzące w skład stada hodowlanego (zakupione w roku
1990) mają pochodzenie nieznane, ich potomstwo może być uznane za urodzone
i wyhodowane w niewoli w myśl przepisów wspólnotowych, pod warunkiem spełnienia
pozostałych kryteriów.
Wnioskodawca nie przedstawił szczegółowych warunków hodowli żółwi grackich.
W osobnym wniosku, dotyczącym innego gatunku, wskazał jednak, w jakich warunkach
prowadzi hodowlę tej grupy zwierząt. Informacje te, wraz z faktem otrzymania potomstwa od
trzech samic żółwi grackich wskazują, że sz wysokim prawdopodobieństwem spełniony jest
warunek zapewnienia warunków hodowli pozwalających na uzyskanie pokolenia F2.
Można naszym zdaniem uznać, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty i wyjaśnienia
wystarczająco uprawdopodobniają, że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki
określone
w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone
i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE)
865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
Zaznaczamy, że opinia ta nie dotyczy okazów rodzicielskich, które należy uznać za mające
pochodzenie nieznane.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że zdjęcia przedstawione wraz z wnioskami, jako oznakowanie
zastępcze, nie spełniają wymogów technicznych umożliwiających pewne rozpoznanie na nich
okazów. Obecnie żółwie te mogły już osiągnąć rozmiary pozwalające na ich oznakowanie
mikroczipami (ponad 10 cm długości karapaksu). Jeśli tak się stało, wydanie świadectw
mogłoby nastąpić dopiero po podaniu numerów wszczepionych mikroczipów. Jeżeli nie mają
jeszcze tych rozmiarów, konieczne byłoby przedstawienie aktualnych zdjęć przedmiotowych
osobników dobrej jakości (ostrych, nieporuszonych, wysokiej rozdzielczości), wykonanych
od dołu – od strony plastronu, a jeśli układ plam u różnych osobników jest podobny – także
od góry – od strony karapaksu. Alternatywnie możliwe jest oznakowanie takich żółwi
mikroczipami zgodnymi z ISO 11784/85, o mniejszych rozmiarach od standardowych
(np. dostępnymi już na polskim rynku o wielkości 7x1,25 mm). To ostatnie rozwiązanie jest
rekomendowane przez Komisję PROP ds. CITES.
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Sprawa nr 2-069-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Republiki
Południowej Afryki do Polski martwych okazów (skóra i czaszka) lwa Panthera leo (Linnaeus,
1758), wyhodowanego w niewoli:
Gatunek ten znajduje się w Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na import załączono kopię zezwolenia eksportowego
nr 120606, którego ważność wygasła 25 lutego 20012 r. Pełnomocnik wnioskodawców
(XXXXXXXXXXXXXXXX z firmy Cargo Helper sp. z o.o.) oświadczył (w polu 23
wniosku), że okazy te nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych, a jedynie będą
stanowiły części kolekcji łowieckiej.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 4 ust. 2 lit. a i c,
w związku z art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
W Postanowieniu nr PROP/CITES/2012-069-70-1-ak Komisja zwróciła się do polskiego
organu zarządzającego z wnioskiem o przekazanie organowi zarządzającemu CITES RPA
kilku pytań. Organ RPA udzielił odpowiedzi w dniu 12 kwietnia 2012 r.
Wg wyjaśnień organu RPA, skóra i czaszka pochodzą z okazów lwów, które wg
dokumentacji padły z przyczyn naturalnych, jednak organ ma wątpliwości dotyczące
prawdziwości tej informacji. Kości tych lwów były wysyłane do Laosu, zapewne z
przeznaczeniem na rynek tradycyjnej medycyny chińskiej. Warto zaznaczyć, że w procederze
tym uczestniczył zapewne także wnioskodawca.
Decyzja CoP CITES 14.69 (potwierdzona później także w Notyfikacjach nr 2008/059
i 2012/054), wg której tygrysy nie powinny być hodowane w celu pozyskania ich części
i produktów pochodnych do celów komercyjnych, nie dotyczy lwa. Sformułowania
znowelizowanej Rezolucji Conf. 12.5 Rev. CoP16 rozszerzają (choć niezbyt jednoznacznie)
postanowienia tej Decyzji na inne duże koty azjatyckie. Choć lew występuje także w Azji,
Komisji PROP ds. CITES ma wątpliwości, czy na bazie tych zapisów można jednoznacznie
uznać, że handel kośćmi lwów z populacji afrykańskiej jest sprzeczny z cytowanymi wyżej
zasadami CITES, jeśli dotyczy okazów urodzonych i wyhodowanych w niewoli.
Ponieważ w międzyczasie zezwolenie eksportowe
w przedmiotowej sprawie byłaby bezprzedmiotowa.

utraciło

moc,

opinia

PROP

W związku z powyższym proponujemy wydać podstanowienie o pozostawieniu wniosku
bez rozpatrzenia.
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Sprawa nr 2-070-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Republiki
Południowej Afryki do Polski martwego okazu (skóra) lwa Panthera leo (Linnaeus, 1758),
wyhodowanego w niewoli.
Gatunek ten znajduje się w Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97.
Do pierwszego wniosku o wydanie zezwolenia na import załączono kopię zezwolenia
eksportowego nr 120742 (zastępującego zezwolenie nr 118023), którego ważność wygasła 2
czerwca 2012 r. Zezwolenie to zostało zastąpione przez zezwolenie o nr 0131860, które
wygasa 14 sierpnia 2013 r. Kopię tego zezwolenia dołączono do nowej wersji wniosku.
Pełnomocnik wnioskodawców (pan XXXXXXXXXXXXXXXX z firmy Cargo Helper sp. z
o.o.) oświadczył (w polu 23 wniosku), że okaz ten nie będzie wykorzystywany do celów
komercyjnych, a jedynie będzie stanowił część kolekcji łowieckiej. Oświadczył także, że wg
wnioskodawcy otrzymał on ten okaz w prezencie.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 4 ust. 2 lit. a i c,
w związku z art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
W Postanowieniu nr PROP/CITES/2012-069-70-1-ak Komisja zwróciła się do polskiego
organu zarządzającego z wnioskiem o przekazanie organowi zarządzającemu CITES RPA
kilku pytań. Organ RPA udzielił odpowiedzi w dniu 12 kwietnia 2012 r.
Wg wyjaśnień organu RPA, skóra i czaszka pochodzą z okazów lwów, które wg
dokumentacji padły z przyczyn naturalnych. Organ RPA miał wątpliwości dotyczące
prawdziwości tej informacji. Jednak ponowne wydanie zezwolenia eksportowego świadczy,
że wątpliwości tych nie udało się potwierdzić.
Wg wyjaśnień otrzymanych z RPA, kości lwów z tej hodowli były wysyłane do Laosu,
zapewne z przeznaczeniem na rynek tradycyjnej medycyny chińskiej. Decyzja CoP CITES
14.69 (potwierdzona później także w Notyfikacjach nr 2008/059 i 2012/054), wg której
tygrysy nie powinny być hodowane w celu pozyskania ich części i produktów pochodnych do
celów komercyjnych, nie dotyczy lwa. Sformułowania znowelizowanej Rezolucji Conf. 12.5
Rev. CoP16 rozszerzają (choć niezbyt jednoznacznie) postanowienia tej Decyzji na inne duże
koty azjatyckie. Choć lew występuje także w Azji, Komisji PROP ds. CITES ma wątpliwości,
czy na bazie tych zapisów można jednoznacznie uznać, że handel kośćmi lwów z populacji
afrykańskiej jest sprzeczny z cytowanymi wyżej zasadami CITES, jeśli dotyczy okazów
urodzonych i wyhodowanych w niewoli, nawet jeśli może przyczynić się do zwiększenia
zagrożenia tygrysów i innych gatunków kotowatych. Dodatkowo – zwracamy uwagę, że w
dostępnych dokumentach brak jest danych pozwalającymi jednoznacznie powiązać ten okaz
lwa czy wnioskodawcę w eksportem lwich kości do Laosu.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, proponujemy uznać, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- nie można jednoznacznie wykazać, że ochroną tego taksonu wiążą się inne czynniki,
które przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
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W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę liczne wątpliwości związane z handlem częściami dużych
kotów oraz stanem populacji lwów afrykańskich, niniejsza opinia ma charakter jednorazowy i
nie może być stosowana do kolejnych wniosków dotyczących importu okazów lwów z RPA.
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Sprawa nr 2-070-3

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Republiki
Południowej Afryki do Polski martwego okazu (skóra) lwa Panthera leo (Linnaeus, 1758),
wyhodowanego w niewoli.
Gatunek ten znajduje się w Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97.
Jest to kolejny wniosek w sprawie, której dotyczyła pozytywna opinia nr PROP/CITES/2012070-2-ak, wydana w trybie art. 4 ust. 2 lit. a i c, w związku z art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia
Rady (WE) nr 338/97.
Do pierwszego wniosku o wydanie zezwolenia na import załączono kopię zezwolenia
eksportowego nr 120742 (zastępującego zezwolenie nr 118023), którego ważność wygasła 2
czerwca 2012 r. Zezwolenie to zostało zastąpione przez zezwolenie o nr 0131860, które
wygasło 14 sierpnia 2013 r. Obecnie przedstawione zastępujące je zezwolenie eksportowe nr
0131860. Pełnomocnik wnioskodawców (pan XXXXXXXXXXXXXXXX z firmy Cargo
Helper sp. z o.o.) oświadczył (w polu 23 wniosku), że okaz ten nie będzie wykorzystywany
do celów komercyjnych, a jedynie będzie stanowił część kolekcji łowieckiej.
Dla skóry tej wydano na podstawie poprzedniej opinii Komisji PROP ds. CITES zezwolenie
eksportowe nr 13PL000263/KW, które straciło ważność w związku z wygaśnięciem ważności
zezwolenia eksportowego.
Nie są nam znane nowe okoliczności, które wskazywałyby na potrzebę zmiany poprzedniego
rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym proponujemy podtrzymać poprzednią pozytywną opinię
w sprawie wydania zezwolenia importowego dla tego okazu.
Biorąc pod uwagę liczne wątpliwości związane z handlem częściami dużych kotów oraz
stanem populacji lwów afrykańskich, uważamy za zasadne poprzednie rozstrzygnięcie, że
opinia w tej sprawie ma charakter jednorazowy i nie może być stosowana do innych okazów
lwów z RPA.
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Sprawa nr 2-071-3

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Republiki
Południowej Afryki do Polski martwych okazów (skóra i czaszka) tygrysa bengalskiego
Panthera tigris (Linnaeus, 1758) ssp. tigris Pocock, 1929, wyhodowanego w niewoli:
W Postanowieniu nr PROP/CITES/2012-071-72-1-ak Komisja PROP ds. CITES zwróciła się
do polskiego organu zarządzającego z wnioskiem o przekazanie organowi zarządzającemu
CITES RPA kilku pytań. Organ RPA udzielił odpowiedzi w dniu 12 kwietnia 2012 r.
Na pytanie: „W związku z Decyzją Cop CITES 14.69, wg której tygrysy nie powinny być
hodowane w celu pozyskania ich części i produktów pochodnych do celów komercyjnych,
mamy następujące pytania: <…> W jaki sposób zostały przez wnioskodawców pozyskane
skóry tych kotów? Czy ramach tzw. “canned hunting”, czy też zostały przez nich zakupione?”,
organ RPA odpowiedział: „Obecnie rozpracowuję to zagadnienie i chciałbym, byście
przepytali wnioskodawców, w jaki sposób uzyskali te skóry. Mam informację, ale nie dowód,
że one mogą pochodzić z “canned hunting” – jeśli Wy moglibyście dostarczyć mi więcej
informacji, mógłbym wszcząć postępowanie przeciw właścicielowi i weterynarzowi.
Wnioskodawca, wraz z wnioskiem dostarczył pośmiertny raport od weterynarza,
stwierdzający, że powodem śmierci było zapalenie płuc.”
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja PROP ds. CITES w Postanowieniu
nr PROP/CITES/2012-071-3-ak z 9 maja 2012 r. zawnioskowała, by polski organ
zarządzający zwrócił się do wnioskodawcy z prośbą o dokładne informacje na temat
pochodzenia okazu. Do tej pory Komicja nie otrzymała żadnej odpowiedzi na to pytanie.
Wg wyjaśnień organu RPA, skóra i czaszka pochodzą z okazów tygrysów, których kości były
wysyłane do Laosu, zapewne z przeznaczeniem na rynek tradycyjnej medycyny chińskiej.
Warto zaznaczyć, że w procederze tym uczestniczył zapewne także wnioskodawca.
Zgodnie z Decyzją CoP CITES 14.69 (potwierdzoną później także w Notyfikacjach
nr 2008/059 i 2012/054, a także w znowelizowanej Rezolucji Conf. 12.5 Rev. CoP16),
tygrysy nie powinny być hodowane w celu pozyskania ich części i produktów pochodnych do
celów komercyjnych. Oznacza to, że tygrys, z którego pochodzą te okazy, pochodzi z hodowli
prowadzonej wbrew decyzjom CITES i był zapewne wykorzystywany do celów mogących
przyczynić się (poprzez stymulację obrotu produktami z tygrysów) do zwiększenia zagrożenia
dla tego gatunku.
Ponieważ jednak w międzyczasie zezwolenie eksportowe utraciło moc (25 lutego 2012),
opinia PROP w przedmiotowej sprawie byłaby bezprzedmiotowa.
W związku z powyższym proponujemy wydać podstanowienie o pozostawieniu wniosku
bez rozpatrzenia.
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Sprawa nr 2-072-3

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Republiki
Południowej Afryki do Polski martwego okazu (skóra) tygrysa bengalskiego Panthera tigris
(Linnaeus, 1758) ssp. tigris Pocock, 1929, wyhodowanego w niewoli:
W Postanowieniu nr PROP/CITES/2012-071-72-1-ak Komisja zwróciła się do polskiego
organu zarządzającego z wnioskiem o przekazanie organowi zarządzającemu CITES RPA
kilku pytań. Organ RPA udzielił odpowiedzi w dniu 12 kwietnia 2012 r.
Na pytanie: „W związku z Decyzją Cop CITES 14.69, wg której tygrysy nie powinny być
hodowane w celu pozyskania ich części i produktów pochodnych do celów komercyjnych,
mamy następujące pytania: <…> W jaki sposób zostały przez wnioskodawców pozyskane
skóry tych kotów? Czy ramach tzw. “canned hunting”, czy też zostały przez nich zakupione?”,
organ RPA odpowiedział: „Obecnie rozpracowuję to zagadnienie i chciałbym, byście
przepytali wnioskodawców, w jaki sposób uzyskali te skóry. Mam informację, ale nie dowód,
że one mogą pochodzić z “canned hunting” – jeśli Wy moglibyście dostarczyć mi więcej
informacji, mógłbym wszcząć postępowanie przeciw właścicielowi i weterynarzowi.
Wnioskodawca, wraz z wnioskiem dostarczył pośmiertny raport od weterynarza,
stwierdzający, że powodem śmierci było zapalenie płuc.”
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja PROP ds. CITES w Postanowieniu
nr PROP/CITES/2012-071-3-ak z 9 maja 2012 r. zawnioskowała, by polski organ
zarządzający zwrócił się do wnioskodawcy z prośbą o dokładne informacje na temat
pochodzenia okazu. W odpowiedzi wnioskodawca oświadczył, że otrzymał tę skórę
w prezencie od właściciela farmy, a wg jego wiedzy okaz padł z przyczyn naturalnych.
Wg wyjaśnień organu RPA, skóra pochodzi z okazów tygrysów, których kości były wysyłane
do Laosu, zapewne z przeznaczeniem na rynek tradycyjnej medycyny chińskiej.
Zgodnie z Decyzją CoP CITES 14.69 (potwierdzoną później także w Notyfikacjach
nr 2008/059 i 2012/054, a także w znowelizowanej Rezolucji Conf. 12.5 Rev. CoP16),
tygrysy nie powinny być hodowane w celu pozyskania ich części i produktów pochodnych do
celów komercyjnych. Oznacza to, że tygrys, z którego wykonano ten okaz, pochodzi
z hodowli prowadzonej wbrew decyzjom CITES i zapewne był wykorzystywany do celów
mogących przyczynić się (poprzez stymulację obrotu produktami z tygrysów) do zwiększenia
zagrożenia dla tego gatunku.
Ponieważ jednak w międzyczasie zezwolenie eksportowe utraciło moc, opinia PROP
w przedmiotowej sprawie byłaby bezprzedmiotowa.
W związku z powyższym proponujemy wydać podstanowienie o pozostawieniu wniosku
bez rozpatrzenia.
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Sprawa nr 2-076-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Biosfera Polska Sp. z o. o. o wydanie zezwolenia w trybie
retrospektywnym na import z Ukrainy do celów komercyjnych 1750 kremów (nieokreślonej
marki), zawierających ekstrakt (w nieznanym stężeniu) z pijawki lekarskiej Hirudo
medicinalis Linnaeus, 1758, uzyskany z okazów o deklarowanym pochodzeniu „C”.
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97. Jest on rodzimy dla Polski i Ukrainy.
Opinia organu naukowego CTES jest wydawana w tej sprawie na podstawie art. 4 ust. 2 lit. a
i c, w związku z ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady (UE) nr 338/97. Część opinii jest także
wydawana w trybie art. 96 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody.
W sprawie tej Komisja PROP ds. CITES wydała już postanowienie nr PROP/CITES/2012076-1-ak, które zawiera istotne dla sprawy informacje i należy je rozpatrywać wraz
z niniejszą opinią.
Opinia jest wydawana w związku z otrzymaniem w dniu 15 stycznia 2013 r. od polskiego
organu naukowego (a przekazane przez organ zarządzający CITES Ukrainy) odpowiedzi na
pytania, zawarte w cytowanym postanowieniu. Do jej sporządzenia wykorzystano także inne
materiały i informacje, otrzymane od polskiego organu zarządzającego lub samodzielnie
zebrane przez Komisję PROP ds. CITES w czasie od 27 kwietnia 2012 r. do 30 stycznia 2013 r.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów może mieć negatywny wpływ na stan ochrony
tego gatunku oraz gatunku podobnego (H. verbana);
- z ochroną tego gatunku wiążą się okoliczności, które przemawiają przeciwko wydaniu
zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek negatywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że przedmiotowy wniosek nie spełnia także innych
warunków, koniecznych do wydania zezwolenia importowego w trybie retrospektywnym.
Opinia organu naukowego w tej sprawie może być więc uznana za bezprzedmiotową lub ew.
stanowić dodatkowy, wspierający argument za odrzuceniem wniosku.
UZASADNIENIE SZCZEGÓŁOWE
Zgodnie z informacjami przekazanymi w cytowanym wyżej postanowieniu, na polskim rynku
znajduje się wiele (obecnie około 50 rodzajów) specyfików zawierających wyciąg z pijawki
lekarskiej, pochodzących z Ukrainy i Rosji. Do tej pory polskie organy CITES nie wydawały
zezwoleń na ich import, a z dostępnych informacji (baza danych UNEP-WCMC), zezwoleń
takich (przynajmniej w skali wynikającej z obecnej oferty rynku) nie wydały także inne kraje
Unii Europejskiej.
Tylko w odniesieniu do jednego z producentów tych specyfików wiadomo (na podstawie
informacji od organu zarządzającego CITES Ukrainy, przekazanych SRG), że wykorzystuje
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on pijawki urodzone i wyhodowane w niewoli. Pochodzenie pijawek wykorzystywanych
przez innych producentów jest nieznane. Wg organu zdarzającego Ukrainy, pozyskiwanie
w tym kraju pijawek lekarskich ze środowiska przyrodniczego jest zakazane, ze względu na
zagrożenie występujących tam gatunków, a hodowle opierają się o materiał sprowadzony
z Rosji. Jednocześnie wg wiedzy posiadanej przez polski organ naukowy CITES (konsultacji
udzielnych na potrzeby polskich organów ścigania), na polskim rynku znajdują się m.in.
sprowadzane z Ukrainy żywe pijawki z gatunku H. verbana, które są rodzime dla Ukrainy
i nie notowane na terenie Rosji. Oznacza to, że pochodzą prawdopodobnie z nielegalnych
odłowów na Ukrainie. Są one sprzedawane m.in. przez te same podmioty, które handlują
specyfikami zawierającymi wyciągi z pijawek.
Skala handlu pijawkami i ich pochodnymi na terenie Polski jest tak duża, że nawet gdyby
tylko niewielki procent tych okazów pochodził z wolności, stanowiłoby to poważne
zagrożenie dla populacji tych gatunków.
Wniosek nie wskazuje nawet rodzaju specyfiku (nazwy), którego dotyczy. Nie wskazywał
także, ile specyfiku zawiera pojedyncze opakowanie (tę informację uzupełniono). Obecnie,
w związku z brakiem legalnego importu, możliwe jest stosunkowo łatwe ściganie handlarzy
tymi specyfikami i ograniczenie nielegalnego handlu. Po sprowadzeniu pierwszej partii na
podstawie przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę polskie przepisy dotyczące
dokumentowania pochodzenia martwych okazów z Aneksu B rozp. 338/97 znajdujących się
w handlu (a właściwie brak właściwych regulacji), ściganie nielegalnego handlu będzie
znacząco utrudnione. Jest to szczególnie prawdopodobne biorąc pod uwagę, że jednym
z istotnych dystrybutorów specyfików z pijawek o prawdopodobnie nielegalnym pochodzeniu
jest również wnioskodawca (parz informacje podane w dalszej części tej opinii). Tymczasem
ograniczenie masowego, nielegalnego handlu jest konieczne dla ochrony wspomnianych
gatunków. W tych okolicznościach wydanie zezwolenia importowego przed oczyszczeniem
rynku z prowadzonego na dużą skalę nielegalnego handlu może, w opinii polskiego organu
naukowego CITES, mieć negatywny wpływ na stan ochrony H. medicinalis i H. verbana,
poprzez ułatwienie (stymulację) handlu nielegalnego, w tym okazami pozyskiwanymi z wolności.
Należało więc orzec jak w sentencji.
Jednocześnie w naszej opinii wniosek nie spełnia podstawowych kryteriów, pozwalających na
wydanie zezwolenia importowego w trybie retrospektywnym, których kontrola należy do
kompetencji organu zarządzającego CITES. Oznacza to, że wniosek powinien zostać
odrzucony z tego powodu, a nie na podstawie opinii organu naukowego CITES.
1. Wg wyjaśnień organu zarządzającego CITES Ukrainy
uzyskanego w odpowiedzi na pytanie z 30 sierpnia 2012
zezwolenie eksportowe o numerze 12UA003077 zostało
eksportera, eksportowana partia przekroczyła granicę
zezwolenia nr 12UA002897.

z 3 października 2012 r.,
r., ukraińskie retrospektywne
wydane, gdyż wg wyjaśnień
po wygaśnięciu ważności

W rzeczywistości już zezwolenie nr 12UA002897 z dnia 14 lutego 2012 r. było wydane
znaczny czas po zatrzymaniu przedmiotowej partii przez polskich celników, co miało
miejsce 14 listopada 2011 r. Oznacza to, że zezwolenie retrospektywne zostało wydane na
podstawie błędnych przesłanek (fałszywej informacji od eksportera co do okoliczności
sprawy i bez obowiązkowych konsultacji i kontroli). Również pierwsze zezwolenie
eksportowe było wydane na podstawie błędnych przesłanek (wnioskodawca we wniosku
o to zezwolenie nie poinformował, że przedmiotowa partia jest już zatrzymana przez
służby celne) i należy je uznać za nieważne.
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Choć Ukrainy nie obowiązuje art. 11 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006,
to jednak naszym zdaniem, na podstawie punktu XIV.d Rezolucji CoP CITES nr 12.3
polskie organy powinny odmówić akceptacji zezwolenia eksportowego, także
autentycznego (co potwierdziła strona ukraińska), wydanego na podstawie fałszywej
przesłanki co do kluczowych kryteriów jej wydania. Odmowa akceptacji tego zezwolenia
oznaczałaby z kolei, że wniosek nie spełnia warunku określonego w art. 4 ust. 2 lit. c
w związku z ust. 1 lit. b pkt (i) rozporządzenia Rady (UE) nr 338/97.
2. Eksporterem jest Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Новація". Jednak wg
otrzymanych wyjaśnień, producentem specyfiku jest firma „Eliksir” OOO. Zgodnie
z informacją przekazaną polskiemu organowi zarządzającemu CITES w kwietniu 2012,
firma „Eliksir” produkuje m.in. specyfiki z pijawek: Wirovit, Flebostar, Kalisia Silver,
a także specyfiki z sadła niedźwiedzia (ostatnio brak na polskim rynku po paru
zatrzymaniach przez służby celne i policję), kawioru ryb jesiotrowych (Czarny Kawior)
i żmii (Viperin, Lokomotrion).
Wnioskodawcą i importerem jest powstała w lipcu 2007 r. firma Biosfera Polska Sp. z
o.o. XXXXXXXXXXXXXXXX. Firma reklamuje się jako działająca na polu: „środki
czystości domowej, środki higieny osobistej, worki na śmieci, folie spożywcze, folie
aluminiowe, rękawy do pieczenia, pergaminy do pieczenia, gąbki kąpielowe, zmywaki
kuchenne, chusteczki higieniczne”. W rzeczywistości firma ta jest polskim oddziałem
Korporacji „Biosfera” – ukraińskiego producenta i dystrybutora działającego w branży
drobnych artykułów gospodarstwa domowego i higieny osobistej, działającego od 1997 r.
Centralne biuro korporacji i główny zakład produkcyjny znajduje się w
Dniepropietrowsku (miasto to jest także siedzibą firmy „Eliksir” OOO), drugi zakład
produkcyjny w Lieticzewie, a filie w Kijowie, Charkowie i Lwowie. Rosyjskie
przedstawicielstwo ulokowane jest Moskwie, a polskie właśnie w Lublinie. Właścicielem
korporacji jest XXXXXXXXXXXXXXXX, który jest także udziałowcem polskiej spółki
Biosfera Polska Sp. z o.o. Korporacja macierzysta zajmuje się działalnością zgodną
z opisem na stronie partnera polskiego oraz własnej stronie http://www.biospherecorp.com. Nie znaleziono na niej informacji o zaangażowaniu w sprzedaż okazów CITES.
Polski wnioskodawca, poza podstawową działalnością, wynikającą z profilu korporacji,
zajmuje się także sprzedażą na polskim rynku różnych kosmetyków pochodzących z Rosji
i Ukrainy, w tym specyfików zawierających produkty z pijawki lekarskiej, a także
z gatunków chronionych na terenie Polski. Z informacji na głównej stronie internetowej
tego importera wynika, że oferuje do sprzedaży m.in. specyfik Wirovit 75 ml, zawierający
wyciąg z pijawki lekarskiej, której producentem jest wspomniana ukraińska firma Eliksir
(ryc. 1). Wg informacji od polskiego organu zarządzającego CITES, przedmiotem
eksportu jest właśnie krem wyprodukowany przez tę firmę, o pojemności 75 ml.
Krem ten występuje na polskim, rynku w 2 rodzajach opakowań: polskim oraz
ukraińskim. Ze zdjęcia na głównej stronie internetowej Biosfery wynika, że ta firma
oferuje produkty z opakowaniem w wersji ukraińskojęzycznej. Do tej pory nie wydawano
zezwoleń na import do polski żadnych produktów kosmetycznych czy paramedycznych
z pijawki lekarskiej z Rosji lub Ukrainy, a więc najprawdopodobniej wszystkie te produkty
są sprowadzane do Polski ze złamaniem przepisów CITES, co stanowi przestępstwo.
Przestępstwo stanowi też oferowanie do sprzedaży i sprzedaż tych produktów.
Jak wynika ze strony internetowej wnioskodawcy, w dniu pisania tej opinii (28 stycznia
2013) oferuje on do sprzedaży co najmniej 3 różne produkty wykonane z pijawki
lekarskiej, pochodzące z Rosji (ryc. 2-5). Specyfiki importowane i rozprowadzane przez
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tę firmę, zawierające produkty z pijawki lekarskiej, są też sprzedawane za pośrednictwem
innych firm (np. ryc. 6), a także na portalu Allegro (np. ryc. 7).
Zgodnie z pkt XIII.f Rezolucji Cop CITES nr 12.3, wyjątku dotyczącego wydawania
zezwoleń w trybie retrospektywnym nie należy stosować w odniesieniu do podmiotów,
które więcej niż jednokrotnie dopuściły się łamania przepisów CITES. Wszystko
wskazuje, że w tym wypadku mamy właśnie do czynienia z podmiotem, który w trybie
ciągłym łamie te przepisy w odniesieniu do produktów z pijawek. Jeśli są co do tego
wątpliwości, powinny być przez organ zarządzający (przy współpracy z organami
ścigania) niezwłocznie rozwiane w wyniki odpowiedniego dochodzenia – zgodnie
z punktem XIII.c cytowanej wyżej Rezolucji.
W związku z tym, że nie mamy dostępu do całości dokumentacji sprawy – w tym wyjaśnień
importera lub eksportera dotyczących okoliczności eksportu przedmiotowej partii bez
dokumentów CITES, nie możemy ocenić, czy spełnione są inne kryteria pozwalające (a nie
nakazujące) na zastosowanie odstępstwa od ogólnej zasady i wydanie zezwolenia w trybie
retrospektywnym. Zaznaczamy jednak, że biorąc pod uwagę, iż wszelka aktywność handlowa
wszelkich firm prowadzona jest przez ich pracowników, przyjęcie, że firma nie odpowiada za
niewłaściwe działania jej pracowników jest naszym zdaniem niedopuszczalne, gdyż
oznaczałoby całkowitą bezkarność firm i nieegzekwowalność w stosunku do nich przepisów.
Jeśli do eksportu bez zezwoleń doszło z winy pracownika firmy, należy traktować, że winna
jest także firma, którą pracownik ten reprezentował i z upoważnienia której działał.
Tymczasem kolejnym warunkiem wydania zezwolenia w trybie retrospektywnym jest brak
winy eksportera i importera.
Załączniki: kopie 7 przykładowych stron internetowych wnioskodawcy i innych podmiotów
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ZAŁĄCZNIKI (zrzuty z ekranu, z przykładowych stron internetowych)
Ryc. 1. Główna strona internetowa firmy Biosfera Sp. z o.o. Pierwszym reklamowanym
produktem jest krem z pijawek, produkcji firmy Eliksir

Ryc. 2-5.Witryny strony internetowej firmy Biosfera Polska Sp. z o.o., oferujące na
sprzedaż pochodzące z Rosji specyfiki zawierające wyciąg z pijawki lekarskiej

25

26

Ryc. 6. Przykładowa strona internetowa innego podmiotu, oferującego na sprzedaż
krem z wyciągiem z pijawek, pochodzący od wnioskodawcy
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Ryc. 7. Przykład aukcji w serwisie Allegro, na której oferowany jest na sprzedaż krem
z wyciągiem z pijawek, pochodzący od wnioskodawcy

28

Sprawa nr 2-076-3

EKSPERTYZA POMOCNICZA
W związku z przekazaniem przez polski organ zarządzający CITES w dniu 7 lutego 2013 r.
dodatkowych informacji, dotyczących wniosku o wydanie w trybie retrospektywnym
zezwolenia importowego, którego dotyczy opinia organu naukowego nr PROP/CITES/2012076-3-ak z 4 lutego 2013, po ponownym rozpatrzeniu sprawy i przeanalizowaniu
otrzymanych informacji, proponujemy podtrzymać w całości dotychczasową opinię.
UZASADNIENIE
Wnioskodawca przekazał polskiemu organowi zarządzającemu CITES następującą
dodatkową informację: ”informuję Państwa o oznaczeniach identyfikujących produkt
o nazwie Krem - Balsam z ekstraktem pijawki medycznej, W załączeniu przesyłam certyfikat
wydany przez producenta, który jednoznacznie identyfikuje partię produktu. Podany jest w
nim numer partii, data produkcji, ilość zgodna z fakturą zakupu oraz pozostałe cechy
identyfikacyjne zgodne z normą zakładową. Oznaczenie partii (numer 89) wytłoczone jest na
zgrzewie tuby.”
Dodatkowo otrzymano kopię dokumentu w języku rosyjskim, wystawionego przez firmę
OOO „Eliksir” o nazwie „Pasport 89”. Dotyczy on 2028 tubek po 75 ml każda, specyfiku
opisanego jako: „balsam z ekstraktem pijawki medycznej”, które należą do partii o numerze
29. Brak informacji, jaką część tej partii stanowią te 2028 tubki.
Z analizy tych informacji i dokumentu wynika że:
1. Wystawca dokumentu, firma OOO „Eliksir”, jest producentem kilku specyfików
zawierających ekstrakt z pijawki lekarskich, sprowadzonych najprawdopodobniej
nielegalnie i sprzedawanych w Polsce w dużych ilościach (ryc. 1-6), w tym w
polskojęzycznych opakowaniach (ryc. 4-6). Na polskim rynku spotyka się także inne
produkty tej firmy, zawierające prawdopodobnie okazy CITES (np. z kawioru – ryc. 7-8).
2. Wszystkie znalezione do tej pory na Polskim rynku kremy zawierające wyciąg z pijawki,
produkowane przez firmę „Eliksir”, są konfekcjonowane w opakowaniach 75 ml.
Na podstawi ogólnego opisu dot. zawartości oraz pojemności opakowania nie można
stwierdzić, o jaki rodzaj (nazwa handlowa) specyfiku chodzi we wniosku.
3. Pod nazwą „Krem - Balsam z ekstraktem pijawki medycznej” wnioskodawca, także
inne podmioty, sprzedają produkt rosyjskiej firmy Fora-Farm (ryc. 9 przedstawia
przykładową ofertę, a ryc. 2 w cytowanej opinii przedstawiała ofertę z takim samym
opisem ma stronie internetowej wnioskodawcy).
4. Z przedstawionego dokumentu nie wynika, że dotyczy on całej partii o numerze 89,
a więc nie można stwierdzić, że numer ten identyfikowałby jednoznacznie
sprowadzone kremy. Przeciwnie – nawet ten jeden dokument wystawiony przez
producenta dotyczy większej liczby opakowań, niż wniosek o zezwolenie,
co wskazuje, że partia była większa (czy pozostałe kremy, których dotyczy ten
dokument, zostały sprowadzone nielegalnie do Polski?).
Oznacza to, że przedstawione dokumenty i informacje potwierdzają, że wniosek dotyczy
kremów produkowanych przez firmę, która wprowadza (bezpośrednio lub za pośrednictwem
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innych podmiotów) na Polski rynek duże ilości produktów z pijawek lekarskich. Jednocześnie
nie przedstawiono informacji umożliwiających jednoznaczne rozróżnienie przedmiotowych
kremów od specyfików znajdujących się w prawdopodobnie nielegalnym handlu.
Brak więc przesłanek do zmiany opinii. Przeciwnie – dokumenty te dodatkowo
uprawdopodabniają, że zatrzymana przez celników partia była jedynie elementem szerokiego
procederu nielegalnego przemytu i handlu w Polsce produktami z pijawki lekarskiej,
pochodzącymi z Ukrainy i Rosji.
Zwracamy uwagę, że instytucje państwowe, które w związku ze swą działalnością
dowiedziały się o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu,
są obowiązane (pod groźbą odpowiedzialności karnej dla odpowiedzialnych pracowników)
niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne
czynności, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
Załączniki:
Zdjęcia opakowań przykładowych produktów firmy Eliksir sprzedawanych obecnie na
Polskim rynku, zawierających produkty z gatunków objętych ochroną CITES, na import
których nie wydawano w Polsce zezwoleń oraz przykład oferty kremu rosyjskiego,
zawierającego produkty z pijawek lekarskich.
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ZAŁĄCZNIKI (zdjęcia z przykładowych internetowych ofert sprzedaży)
Ryc. 1-8. Przykładowe opakowania produktów firmy Eliksir sprzedawanych obecnie
na Polskim rynku, zawierających produkty z gatunków objętych ochroną CITES,
na import których nie wydawano w Polsce zezwoleń importowych.

1.

4.

2.

3.

5.

6.
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7.

8.

Ryc. 9. Przykład internetowej oferty kremu rosyjskiego, zawierającego produkty
z pijawek lekarskich, której opis odpowiada opisowi w przedstawionych wyjaśnieniach.
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Sprawa nr 2-076-4

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Biosfera Polska Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia w trybie
retrospektywnym na import z Ukrainy do celów komercyjnych 1750 kremów (nieokreślonej
marki), zawierających ekstrakt (w nieznanym stężeniu) z pijawki lekarskiej Hirudo
medicinalis Linnaeus, 1758, uzyskany z okazów o deklarowanym pochodzeniu „C”
(urodzone i wyhodowane w niewoli).
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97. Jest on rodzimy dla Polski i Ukrainy.
Niniejsza opinia zawiera łączne zestawienie i uzupełnienie stanowiska organu naukowego
CITES w tej sprawie i jest wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 lit. a i c, w związku z ust. 1
lit. e rozporządzenia Rady (UE) nr 338/97.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów może mieć negatywny wpływ na stan ochrony
tego gatunku oraz gatunku podobnego (H. verbana);
- z ochroną tego gatunku wiążą się okoliczności, które przemawiają przeciwko wydaniu
zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek negatywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zaznaczamu, że naszym zdaniem przedmiotowy wniosek nie spełnia także
innych warunków, koniecznych do wydania zezwolenia importowego w trybie
retrospektywnym. Opinia organu naukowego w tej sprawie mogłaby stanowić jedynie
dodatkowy argument za odrzuceniem wniosku.
UZASADNIENIE SZCZEGÓŁOWE
Jak wskazują wyniki wstępnego rozpoznania, na polskim rynku znajduje się w obrocie wiele
(obecnie około 50 rodzajów) specyfików zawierających wyciąg z pijawki lekarskiej,
pochodzących z Ukrainy i Rosji. Do tej pory polskie organy CITES nie wydawały zezwoleń
na ich import, a z dostępnych informacji (baza danych UNEP-WCMC), zezwoleń takich
(przynajmniej w skali wynikającej z obecnej oferty rynku) nie wydały także inne kraje Unii
Europejskiej.
Tylko w odniesieniu do jednego z producentów tych specyfików wiadomo (na podstawie
informacji od organu zarządzającego CITES Ukrainy, przekazanych SRG), że wykorzystuje
on pijawki urodzone i wyhodowane w niewoli. Pochodzenie pijawek wykorzystywanych
przez innych producentów jest nieznane. Wg organu zdarzającego Ukrainy, pozyskiwanie
w tym kraju pijawek lekarskich ze środowiska przyrodniczego jest zakazane, ze względu na
zagrożenie występujących tam gatunków, a hodowle opierają się o materiał sprowadzony
z Rosji. Jednocześnie na polskim rynku znajdują się m.in. sprowadzane z Ukrainy żywe
pijawki z gatunku H. verbana, które są rodzime dla Ukrainy i nie notowane na terenie Rosji.
Oznacza to, że pochodzą prawdopodobnie z nielegalnych odłowów na Ukrainie. Są one
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sprzedawane m.in. przez te same podmioty, które handlują specyfikami zawierającymi
wyciągi z pijawek i mają pochodzić z tych samych hodowli.
Skala handlu pijawkami i ich pochodnymi na terenie Polski jest tak duża, że nawet gdyby
tylko niewielki procent tych okazów pochodził z wolności, stanowiłoby to poważne
zagrożenie dla populacji tych gatunków. W związku z tym zdaniem polskiego organu
naukowego CITES, pilnym zadaniem jest oczyszczenie polskiego runku z nielegalnego
handlu produktami z pijawek. Dopiero, gdy to zostanie wykonane, można dopuścić legalny
import ze sprawdzonych źródeł. Obecnie, w związku z brakiem legalnego importu, możliwe
jest stosunkowo łatwe ograniczenie nielegalnego handlu. Po sprowadzeniu pierwszej partii
specyfików, biorąc pod uwagę polskie przepisy dotyczące dokumentowania pochodzenia
martwych okazów z Aneksu B rozp. 338/97 znajdujących się w handlu, ściganie nielegalnego
handlu byłoby znacząco utrudnione. Przyczynia się do tego fakt, że przedmiotowy wniosek
nie określa nawet rodzaju specyfiku, którego dotyczy, a partia produktu, o unikatowym
oznakowaniu, jest większa niż liczba sprowadzanych specyfików. Tymczasem ograniczenie
masowego, nielegalnego handlu jest konieczne dla ochrony wspomnianych gatunków. W tych
okolicznościach wydanie zezwolenia importowego przed oczyszczeniem rynku
z prowadzonego na dużą skalę nielegalnego handlu może, w opinii polskiego organu
naukowego CITES, mieć negatywny wpływ na stan ochrony H. medicinalis i H. verbana,
poprzez ułatwienie (stymulację) handlu nielegalnego, w tym okazami pozyskiwanymi z wolności.
W przyszłości (po ograniczeniu nielegalnego handlu produktami pijawek w Polsce),
dodatkowymi warunkami wydania ewentualnej pozytywnej opinii, byłoby:
- wskazanie we wniosku konkretnych ilości sprowadzanego specyfiku (w kg, a nie
w liczbie opakowań o nieokreślonej pojemności);
- jednoznaczne wskazanie rodzaju (nazwy) specyfiku, a w miarę możliwości także cech
oznakowania serii produktu, które pozwalały na odróżnienie danej partii od większości
innych specyfików z pijawki, sprowadzonych nielegalnie;
- jednoznaczne wskazanie źródła pochodzenia pijawek wykorzystywanych do wytworzenia
specyfiku (hodowli), co pozwalałoby na uzyskanie od organu zarządzającego CITES
Ukrainy informacji pozwalających na ocenę (przez polskie organy CITES oraz Grupę ds.
Przeglądu Naukowego przy Komisji Europejskiej), czy pochodzące z tej hodowli pijawki
spełniają kryteria określone w art. 54 rozporządzenia Rady (UE) nr 865/2006.
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Sprawa nr 2-125-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków firmy „ZOO Farma” Aleksander Nowaczyk z Mieroszowa, o zwolnienie
z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie
potwierdzających to świadectw dla jednego żywego okazu (samica) lemura katta Lemur
catta Linnaeus, 1758, oznakowanego mikroczipem o numerze 967000009423849.
Deklarowane pochodzenie okazu: urodzony (w dniu 23 lutego 2012 r.) i wyhodowany
w niewoli (kod „C”).
Lemur katta umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowego okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenia lekarza weterynarii T. Grabińskiego z 1 czerwca 2012 r. o urodzeniu
tego okazu w niewoli;

•

zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii w Wałbrzychu z 4 lipca 2012 r.,
o urodzeniu tego okazu w niewoli;

•

świadectwa UE zwalniające z zakazu handlu okazami gat. należących do Aneksu A,
wydane dla rodziców przedmiotowego okazu, o numerach: DE-SL-091130715
(matka) i Cz/ULK/00316/2009 (ojciec).

Jednym z kryteriów, które musi rozpatrzeć organ naukowy, jest to, czy stado hodowlane
zostało utworzone zgodnie przepisami prawa stosowanymi wobec tego stada w momencie
jego nabycia (art. 54 pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006).
W związku z Postanowieniem Komisji PROP ds. CITES nr PROP/CITES/2012-125-1-ak,
organ zarządzający CITES uzyskał następujące informacje i dokumenty dodatkowe:
•

pismo powiatowego lekarza weterynarii, wyjaśniające status prawnym hodowli pod
względem przepisów weterynaryjnych,

•

pismo ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, informujące o zarejestrowanych
przez wnioskodawcę zwierzętach oraz kopie zaświadczeń i rejestracji, wskazujące na
źródło ich pochodzenia,

•

kopia decyzji GDOŚ o uznaniu hodowli wnioskodawcy za ogród zoologiczny.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe informacje i dokumenty, stwierdzamy, że w
aktualnym stanie prawnym należy uznać, że przedmiotowy okaz spełnia warunki pozwalające
uznać go za urodzony i wyhodowany w niewoli, zgodnie z postanowieniami art. 54 rozp.
Komisji nr 865/2006.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej opinii organu naukowego CITES.
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Zwracamy uwagę, że choć świadectwa do użytku komercyjnego nie są dokumentem CITES,
należy w ich przypadku stosować standardy CITES (zgodnie z rozp. Komisji nr 792/2012).
Oznacza to, że zgodnie z lit. g Aneksu 1 do Rezolucji Conf. 12.3 (Rev. CoP15), pełny opis
lemura powinien zawierać także producenta mikroczipu (jeśli mikroczip jest zgodny z ISO
11784/5, producentem jest zapewne Rfdynamics i informację o tej zgodności można by
naszym zdaniem uznać za wystarczającą) oraz jego lokalizację w okazie (taj informacji
brakuje).
Jednocześnie uważamy, że na podstawie przedstawionej dokumentacji z wysokim
prawdopodobieństwem można stwierdzić, że wnioskodawca regularnie łamie prawo ochrony
przyrody i weterynaryjne:
1. Mimo kilkukrotnych pytań nie uzyskano potwierdzenia, że podmiot ten spełnia
warunki weterynaryjne dotyczące sprowadzenia małp, małpiatek, koniowatych,
innych kopytnych, papug i innych ptaków niebędących drobiem. Wątpliwości dotyczą
przede wszystkim spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 1 oraz § 5-8
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych
gatunków zwierząt.
2. Z dokumentacji dostarczonej przez starostwo wynika, że wnioskodawca rejestrował
tylko nieznaczną liczbę posiadanych zwierząt, przede wszystkim z Aneksu B rozp.
338/97, albo z Aneksu A, umieszczone także w Aneksie X rozp. 865/2006.
Nie rejestrował większości wystawianych na widok publiczny w celach zarobkowych
zwierząt z Aneksu A, a także wielu z Aneksu B. Po rejestracji ogrodu zoologicznego
podmiot nie jest już zobowiązany rejestrować tych zwierząt, jednak nie wiadomo, czy
mają one legalne pochodzenie (brak informacji o sprawdzeniu pochodzenia tych
zwierząt).
3. Do czasu rejestracji ogrodu zoologicznego podmiot posiadał co najmniej kilka
zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi z kategorii II (np. antylopy nilgau
Boselaphus tragocamelus) oraz z kategorii I (np. lew, makak japoński), bez
jakichkolwiek zezwoleń (obecnie, jako ogród zoologiczny, nie musi takich zezwoleń
posiadać).
4. Podmiot wystawa na widok publiczny zwierzęta z Aneksu A, w tym wyhodowane w
tej hodowli, a przedmiotowy wniosek jest pierwszym wnioskiem o wydanie świadectwa
do użytku handlowego. Prawdopodobne jest więc, że łamie zakazy, o których mowa
w art. 8 ust. 1 (a być może także 5 – nie kontrolowano tego) rozp. 338/97.
Skoro mimo tych wątpliwości zarejestrowano ten podmiot jako ogród zoologiczny,
proponujemy podtrzymać stanowisko wyrażone we wcześniejszym postanowieniu w tej
sprawie, że należałoby przeprowadzić jego pilną kontrolę, najlepiej także przy wsparciu
biegłego w zakresie CITES, gdyż zachodzi uprawdopodobnione podejrzenie, że łamie on
przepisy w tym zakresie.
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Sprawa nr 2-211-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, o wydanie zezwolenia na
eksport na Ukrainę dwóch żywych okazów guanako Lama guanicoe (P. L. S. Müller, 1776)
– samca oznakowanego mikroczipem o numerze 967000009090958 oraz samicy
oznakowanej mikroczipem o numerze 972274000051529. Deklarowane pochodzenie obu
okazów – kod „C” – urodzone i wyhodowane w niewoli.
Guanako ujęte jest w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97. Do wniosku załączono pięć indywidualnych kart ARKS – dwie dotyczące
przedmiotowych okazów oraz trzy dotyczące ich przodków. Następnie dokumentację
uzupełniono na wniosek Organu Zarządzającego o indywidualną kartę ARKS prababci
ze strony babci ze strony matki okazu oznakowanego mikroczipem o numerze
967000009090958.
Załączona dokumentacja wskazuje, że stado hodowlane z którego pochodzą okazy będące
przedmiotem niniejszego wniosku, składa się z dwóch osobników - nr ARKS 3457 i 3283.
Pierwszy z nich urodził się w Ogrodzie Zoologicznym w Krakowie w roku 1987, natomiast
drugi w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie w roku 1986. Mimo, iż przedstawione do
analizy dokumenty nie wskazują na pochodzenie rodziców wspomnianych powyżej okazów
od których pochodzą guanako będące przedmiotem wniosku, można uznać, że oba okazy
mają legalne pochodzenie przedkonwencyjne, gdyż w roku 1987 w Polsce nie obowiązywały
jeszcze ograniczenia w hodowli zwierząt objętych CITES.
Można zatem przyjąć, iż na podstawie informacji z dokumentów załączonych do wniosku,
a także w oparciu o stan ochrony, status gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy
CITES z tym związane, uważamy, że:
• okazy te można uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli (w myśl przepisów
wspólnotowych),
• eksport przedmiotowych okazów nie będzie miał negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację,
• z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować
w zakresie będącym przedmiotem opinii organu naukowego.
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wniosek pozytywnie,

Sprawa nr 2-226-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy SAP Renovation sp. z o.o. z Kalisza o wydanie świadectwa
re-eksportu, na wywóz do Kanady dwóch okazów (fortepianu i panina) zawierających części
(po 52 klawisze) pokryte nakładkami z kości nieokreślonego do gatunku słonia Elephantidae
sp., Gray, 1841, o nieznanym pochodzeniu. Okazy został wyprodukowane: fortepian –
w 1946 r., pianino w 1895 r.
Z przedstawionej dokumentacji, w tym wyjaśnień dotyczących zakresu przeprowadzonej
renowacji, wynika, że okazy spełniają kryteria pozwalające na uznanie ich za „przetworzony okaz
pozyskany ponad 50 lat wcześniej”. Oznacza to że zgodnie z art. 5 ust. 6 (i) rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97, opinia organu naukowego dotyczy jedynie spełnienia warunku określonego
w art. 5 ust. 2 lit. d tego rozporządzenia.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wszelkimi dostępnymi danymi, jesteśmy
przekonani, że z ochroną żadnego z gatunków słoni nie wiążą się jakiekolwiek czynniki, które
przemawiają przeciwko wydaniu świadectwa na powrotny wywóz tych okazów.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę że:
- w opisie okazu należy podać symbol rodzaju (w tym wypadku DER);
- we wniosku jako źródło okazów podano W/O, co jest niezgodne z zezwoleniem
importowym (w świadectwie re-eksportu należy konsekwentnie wpisać pochodzenie UO).
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Sprawa nr 2-252-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie świadectwa re-eksportu,
na wywóz do Japonii jednego okazu (fortepianu) zawierającego części (zapewne po 52
klawisze, choć tego nie podano) pokryte nakładkami z kości słonia afrykańskiego
Loxodonta africana (Blumenbach, 1797), o nieznanym pochodzeniu. Okazy został
wyprodukowany w 1969 r. z kości słoniowej sprowadzonej z Tanzanii.
Z przedstawionej dokumentacji, w tym przede wszystkim oświadczenia producenta, wynika,
że okaz ma pochodzenie przedkonwencyjne. Nie zaznaczono, jakie było pochodzenie okazu,
ale można założyć, że było to pochodzenie z wolności.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wszelkimi dostępnymi danymi, jesteśmy
przekonani, że z ochroną tego gatunku nie wiążą się jakiekolwiek czynniki, które przemawiają
przeciwko wydaniu świadectwa na powrotny wywóz tych okazów.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę że:
- w opisie okazu należy podać symbol rodzaju (w tym wypadku DER);
- we wniosku jako źródło okazów podano O, tymczasem należy użyć także drugiego kodu –
w tym wypadku W);
- we wniosku nie podano, ile klawiszy jest pokryte nakładkami z kości. Zapewne wszystkie
(52), ale należałoby to sprawdzić i wpisać w zezwoleniu.
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Sprawa nr 2-228-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import z Ghany
30 żywych żółwi zawiasowych Kinixys erosa (Schweigger, 1812), pochodzących z Beninu,
o deklarowanym pochodzeniu – pochodzące z wolności.
Gatunek ten jest rodzimy dla Ghany i Beninu i został umieszczony w Załączniku II CITES
i Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
SRG nie wydawała opinii w sprawie importu tego gatunku z Beninu, a trzykrotnie wydawała
pozytywną opinię w sprawie importu tego typu okazów z Ghany (12.03.2009, 15.09.2008,
26.09.2006).
UE kilkukrotnie wprowadzała ograniczenia dotyczące importu z Beninu i Ghany okazów tego
gatunku, pochodzących z wolności, ale w rozporządzeniu, które weszło w życie 10.09.2012,
ograniczenia tego już nie powtórzono.
Przedmiotowe żółwie zostały sprowadzone do Ghany z Baninu w roku 2011. W roku 2011
kwota eksportowa, wprowadzona dla tego gatunku przez Benin wyniosła 200 żółwi
zawiasowych. Wg bazy danych WCMC w roku tym Benin eksportował okay tego gatunku
włącznie do Ghany w liczbie 196 egzemplarzy, a więc zmieścił się w kwocie eksportowej.
Do wniosku dołączono kopię świadectwa re-eksportowego nr 012932.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny
i przewidywany poziom handlu, wyrażam przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia ta mogłaby mieć zastosowanie także do kolejnych pochodzących z wolności okazów
tego gatunku, pochodzących z Beninu, importowanych za pośrednictwem Ghany, o ile nie
zostanie stwierdzone przekroczenie przez Banin ustanawianie kwot eksportowych oraz jeśli
roczna kwota eksportowa ustanowiona przez Benin nie przekroczy 250 okazów/rok.
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Sprawa nr 2-229-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import z Ghany
300 żywych skorpionów cesarskich Pandinus imperator (Koch, 1842), pochodzących
z Togo, o deklarowanym pochodzeniu – osobniki wyhodowane (R).
Gatunek ten jest rodzimy dla Ghany i Togo i został umieszczony w Załączniku II CITES
i Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
10.09.2012 UE wprowadziła obowiązujące ograniczenia dotyczące importu z Ghany okazów
tego gatunku, pochodzących z wolności. Brak tego typu ograniczeń dla okazów
wyhodowanych (R). Brak tego typu ograniczeń dla Togo.
Togo wprowadziło kwoty eksportowe dla wyhodowanych (R) i pochodzących z wolności (W)
okazów tego gatunku. Wg bazy WCMC, rzeczywisty eksport tego typu okazów z Togo
regularnie przekraczał kwoty eksportowe. Przykłady z lat 2004-2011 (z ostatniego roku dane
wciąż niepełne) przedstawia poniższe zestawienie:
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Kwota
eksportowa dla R
13500
13500
13500
13500
16500
16500
16500

Raportowany
import dla R
21175
31287
21790
16500
13894
28606
6650 (24.10.12)*

Kwota
eksportowa dla W
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Raportowany
import dla W
16301
1300
1590
1119
200
0
900 (24.10.12)

* Wciąż brak pełnych informacji z 2011 – np. import to Ghany nie uwzględniony (zew.
exportowe nr 149/2011)
Biorąc pod uwagę te przekroczenie, SRG wydawała 17.05.2011 negatywną opinię dot.
importu tych skorpionów o pochodzeniu „R” z Togo. Następnie, na podstawie wyjaśnień
organu zarządzającego Togo, zmieniła ją na opinię pozytywną (ostatnia wersja z 23.02.2012),
jednak z ograniczeniem rozmiaru importowanych zwierząt. Maksymalna długość ciała
z ogonem importowanych zwierząt to 10 cm i maksymalna długość ciała bez ogona to 5 cm.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażam przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Biorąc pod uwagę dotychczasową historię przekraczania przez Togo kwot eksportowych,
opinia taka powinna mieć charakter jednorazowy i nie należałoby stosować jej do kolejnych
wniosków. Kolejne wnioski o import skorpionów cesarskich pochodzących z Togo powinny
być rozpatrywane i opiniowane indywidualnie, ze szczegółowym sprawdzeniem
dotychczasowego (od roku 2011) wykorzystywania kwot eksportowych.
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Sprawa nr 2-230-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
sześciu żywych okazów jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 – trzech
samic o numerach obrączek: D PL RM 03, D PL RM 04 i D PL RM 08, oraz trzech samców
oznakowanych obrączkami o numerach: D PL RM 05, D PL RM 06 i D PL RM 07,
wyklutych pomiędzy 15 a 24 maja 2012 r.
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,

•

dwa dokumenty potwierdzające pochodzenie „C” rodziców (wspólnotowe świadectwa
do użytku zarobkowego).

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych
jastrzębi w hodowli prowadzonej przez Wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący, że
przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 2-231-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
dwóch żywych okazów amazonki żółtogardłej Amazona oratrix Ridgway, 1887 - samic
wyklutych 19/05/2012, oznakowanych obrączkami o numerach 130-PFO-12-PO33-11,0 oraz
135-PFO-12-PO33-11,0.
Amazonka żółtogardła umieszczona jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,

•

dwa dokumenty potwierdzające pochodzenie „C” rodziców (wspólnotowe świadectwa
do użytku zarobkowego), wystawione na nieaktualną, synonimiczną nazwę tego
taksonu..

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych
sokołów w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie pary rodzicielskiej potwierdzają w sposób przekonujący, że
przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że we wniosku podano nieaktualną nazwę naukową tego
okazu. Obowiązującą nazwą gatunkową jest Amazona oratrix i taką należy wpisać w
świadectwie. Nie należy też wpisywać nazwy podgatunkowej A. o. magna. Większość
autorów nie uznaje tej formy jako odrębnego podgatunku i zalicza ją do podgatunku
nominatywnego A. o. oratrix.
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Sprawa nr 2-232-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Referring to proposed transfer of one specimen of the Indian rhinoceros Rhinoceros
unicornis Linnaeus, 1758, born in France on 02.01.2010 in Cerza Zoo, Lisieux (source code
"F"), to the Zoo Wrocław sp. z o.o., (ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, Polska),
we suggest to confirm, that the intended accommodation for live specimen of the species
at place of destination is adequately equipped to conserve and care for the species properly.
Wrocław Zoo is a members of the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).
Import two Indian rhinos to the Zoo in Wroclaw is recommended by the coordinator of the
EEP (European Endangered Species Programme) for this species in the EAZA - Beatrice Stek
from the Basel Zoo.
Enclosure for Indian rhinos was created this year and put into operation on Oct. 2, 2012.
Before bringing any animals, enclosure and all the facilities and technical equipment were
visited and approved by a representative of the EEP program for this species:
XXXXXXXXXXXXXXXX, director of the Berlin Zoo-s.
The whole facility includes:
- indoor enclosure No. 1, available to the public view: 240 m2
- indoor enclosure No. 2, available to the public view: 240 m2
- indoor enclosure No. 3, on the back: 60 m2
- indoor enclosure No. 4, on the back: 60 m2
- external enclosure No. 5: 2553 m2
- external enclosure No. 6: 930 m2
- indoor pool for rhinos, available to the public view: 80 m2
- indoor pool on the back: 24 m2
- outdoor pool: 160 m2
- puddle of mud with a set of solar water heating for the seasonal outdoor enclosure.
Wroclaw Zoo was breeding white rhinos in the years 1980 to 2007. Keepers and veterinarians
are familiar with these animals and are prepared to care for them, are experienced and
trustworthy. In order to complement the specific information on the care of Indian rhinos one
keeper took 2 weeks of training in the Basel Zoo. It was held under the direct supervision of
the EEP coordinator for this species in the EAZA.
The Zoo is already in the possession of one mail of this species, born in Berlin. The specimen,
which is recommended for the translocation from France, is also a male (1,0), not a female
(0,1)
Attachments:
- Map of the enclosure for Indian rhinoceros in Wrocław Zoo
- Pictures of the enclosure for Indian rhinoceros in Wrocław Zoo
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Attachment 1
Map of the enclosure for Indian rhinoceros in Wrocław Zoo
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Attachment 2
Pictures of the enclosure for Indian rhinoceros in Wrocław Zoo

One of the indoor enclosures, with a pool

Part of one of the outdoor enclosures for Indian rhinos
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Sprawa nr 2-233-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy dwóch wniosków Gospodarstwa Rybackiego Olsztyn II, Sp. z o.o., o wydanie
zezwolenia na eksport na Ukrainę łącznie 2000 kg świeżych, martwych jesiotrów
syberyjskich Acipenser baerii Brandt, 1869 (praktycznie całe ciała – kod BOD),
o pochodzeniu „C”, w partiach po 1000 kg.
Jesiotr syberyjski od roku 1997 wpisany jest w Aneksie B rozporządzenia Rady (WE) nr
338/97, a od roku 1998 do Załącznika II CITES. Ne jest to gatunek rodzimy dla Polski.
Opinia wydawana jest w trybie art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i art. 5
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Organy CITES dysponują dokumentacją z wcześniejszych wniosków innych podmiotów,
wskazujących na źródła stada hodowlanego Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” Sp. z o.o.,
od którego wnioskodawca ma zakupić jesiotry syberyjskie na eksport. Część dokumentacji,
wskazującej na przedkonwencyjne pochodzenie stada hodowlanego, załączono także do
wniosku. Ilość ryb, która ma stanowić przedmiot eksportu, mieści się w tej udokumentowanej
ilości.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, a także po zbadaniu dostępnych danych,
wyrażamy przekonanie, że:
- pochodzenie „C” przedmiotowych okazów można uznać za potwierdzone;
- wywóz tych okazów nie będzie miał szkodliwego wpływu na stan ochrony gatunku, ani na
zasięg terytorium zajmowanego przez jakąkolwiek jego populację;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Zwracamy uwagę, że wnioski złożono na nieaktualnym formularzu.
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Sprawa nr 2-234-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy dwóch wniosków Gospodarstwa Rybackiego Olsztyn II, Sp. z o.o., o wydanie
zezwolenia na eksport do Federacji Rosyjskiej łącznie 2000 kg świeżych, martwych
jesiotrów syberyjskich Acipenser baerii Brandt, 1869 (praktycznie całe ciała – kod BOD),
o pochodzeniu „C”, w partiach po 1000 kg.
Jesiotr syberyjski od roku 1997 wpisany jest w Aneksie B rozporządzenia Rady (WE) nr
338/97, a od roku 1998 do Załącznika II CITES. Ne jest to gatunek rodzimy dla Polski.
Opinia wydawana jest w trybie art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i art. 5
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Organy CITES dysponują dokumentacją z wcześniejszych wniosków innych podmiotów,
wskazujących na źródła stada hodowlanego Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” Sp. z
o.o., od którego wnioskodawca ma zakupić jesiotry syberyjskie na eksport. Część
dokumentacji, wskazującej na przedkonwencyjne pochodzenie stada hodowlanego, załączono
także do wniosku. Ilość ryb, która ma stanowić przedmiot eksportu, mieści się w tej
udokumentowanej ilości.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, a także po zbadaniu dostępnych danych,
wyrażamy przekonanie, że:
- pochodzenie „C” przedmiotowych okazów można uznać za potwierdzone;
- wywóz tych okazów nie będzie miał szkodliwego wpływu na stan ochrony gatunku, ani na
zasięg terytorium zajmowanego przez jakąkolwiek jego populację;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwoleń na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować te wnioski pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Zwracamy uwagę, że wnioski złożono na nieaktualnym formularzu.
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Sprawa nr 2-235-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy T-Aqua Tomasz Niewiadomski z Zabrza, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 5 żywych okazów koralowców z gatunku Goniopora lobata Milne
Edwards & Haime, 1851, pochodzących z hodowli morskiej (kod pochodzenia „F”),
z przeznaczeniem do celów handlowych.
Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest rodzimy dla Indonezji. SRG wydała 15 stycznia 2004 r. pozytywną opinię dot.
importu okazów (pochodzących z wolności) tego gatunku z Indonezji. Do wniosku dołączono
kopię zezwolenia eksportowego nr 13095/IV/SATS-LN/2012. Wg danych z organu
zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (P.T. Dinar Darum Lestari, Bali) jest zatwierdzonym
hodowcą tego gatunku, wnioskowany eksport mieści się w deklarowanej rocznej produkcji tych
okazów z tej hodowli, a dotychczasowy eksport mieści się w planowanej łącznej rocznej
indonezyjskiej produkcji tego gatunku.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Taka opinia mgłaby dotyczyć także przyszłych wniosków na import z Indonezji tego gatunku
o pochodzeniu „F”, pod warunkiem, że import pochodzi z zatwierdzonej hodowli i mieści się
w przewidywanej, zatwierdzonej przez organ zarządzający CITES Indonezji rocznej
produkcji okazów tego gatunku z danej hodowli.
Zwracamy uwagę, że wniosek został złożony na nieaktualnym formularzu.
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Sprawa nr 2-236-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy T-Aqua Tomasz Niewiadomski z Zabrza, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 5 żywych okazów koralowców z gatunku Goniopora minor Crossland,
1952, pochodzących z hodowli morskiej (kod pochodzenia „F”), z przeznaczeniem do celów
handlowych.
Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest rodzimy dla Indonezji. SRG wydała 14 września 2007 r. pozytywną opinię dot.
importu okazów (pochodzących z wolności) tego gatunku z Indonezji. Do wniosku dołączono
kopię zezwolenia eksportowego nr 13095/IV/SATS-LN/2012. Wg danych z organu
zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (P.T. Dinar Darum Lestari, Bali) jest zatwierdzonym
hodowcą tego gatunku, wnioskowany eksport mieści się w deklarowanej rocznej produkcji tych
okazów z tej hodowli, a dotychczasowy eksport mieści się w planowanej łącznej rocznej
indonezyjskiej produkcji tego gatunku.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Taka opinia mgłaby dotyczyć także przyszłych wniosków na import z Indonezji tego gatunku
o pochodzeniu „F”, pod warunkiem, że import pochodzi z zatwierdzonej hodowli i mieści się
w przewidywanej, zatwierdzonej przez organ zarządzający CITES Indonezji rocznej
produkcji okazów tego gatunku z danej hodowli.
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Sprawa nr 2-237-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy T-Aqua Tomasz Niewiadomski z Zabrza, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 5 żywych okazów koralowców z gatunku Euphyllia yaeyamaensis
(Shirai, 1980), pochodzących z hodowli morskiej (kod pochodzenia „F”), z przeznaczeniem
do celów handlowych.
Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest rodzimy dla Indonezji. Na podstawia rozporządzenia wykonawczego Komisji
(UE) NR 757/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. zawieszającego wprowadzanie do Unii okazów
niektórych gatunków dzikiej fauny i flory, import z Indonezji jakichkolwiek okazów tego
gatunku pochodzących z wolności jest zawieszony.
Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 13095/IV/SATS-LN/2012. Wg danych
z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (P.T. Dinar Darum Lestari, Bali) nie jest
zatwierdzonym hodowcą tego gatunku. Oznacza to, że zgodnie z ustaleniami pomiędzy
Komisją Europejską a organem zarządzającym CITES Indonezji, importu takiego z tej
hodowli zaakceptować nie można.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek negatywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Wniosek mógłby zostać ponownie rozpatrzony, gdyby organ zarządzający CITES przedstawił
zaktualizowane dane dotyczące hodowli koralowców w poszczególnych fermach, z której by
wynikało że P.T. Dinar Darum Lestari z Bali jest zatwierdzonym hodowcą tego gatunku.
Zwracamy ponadto uwagę, że wniosek został złożony na nieaktualnym formularzu.
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Sprawa nr 2-238-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy T-Aqua Tomasz Niewiadomski z Zabrza, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 3 żywych okazów koralowców z gatunku Alveopora spongiosa Dana,
1846, pochodzących z hodowli morskiej (kod pochodzenia „F”), z przeznaczeniem do celów
handlowych.
Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest rodzimy dla Indonezji. SRG nie wydawała opinii dotyczących importu okazów
tego gatunku z Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr
13095/IV/SATS-LN/2012. Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter
(P.T. Dinar Darum Lestari, Bali) jest zatwierdzonym hodowcą tego gatunku, wnioskowany
eksport mieści się w deklarowanej rocznej produkcji tych okazów z tej hodowli,
a dotychczasowy eksport mieści się w planowanej łącznej rocznej indonezyjskiej produkcji
tego gatunku.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Taka opinia mgłaby dotyczyć także przyszłych wniosków na import z Indonezji tego gatunku
o pochodzeniu „F”, pod warunkiem, że import pochodzi z zatwierdzonej hodowli i mieści się
w przewidywanej, zatwierdzonej przez organ zarządzający CITES Indonezji rocznej
produkcji okazów tego gatunku z danej hodowli.
Zwracamy uwagę, że wniosek został złożony na nieaktualnym formularzu.

52

Sprawa nr 2-239-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Gospodarstwa Rybackiego Olsztyn II, Sp. z o.o., o wydanie zezwolenia na
eksport na Ukrainę 1000 kg martwych, świeżych, patroszonych okazów jesiotrów rosyjskich
Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeberg, 1833, o pochodzeniu „C” (praktycznie całe
ciała – kod BOD).
Jesiotr rosyjski od roku 1997 wpisany jest w Aneksie B rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97, a od roku 1998 do Załącznika II CITES. Ne jest to gatunek rodzimy dla Polski.
Opinia wydawana jest w trybie art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i art. 5
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Do wniosku załączono dokumentację wskazującą na przedkonwencyjne pochodzenie stada
hodowlanego Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” Sp. z o.o., od którego wnioskodawca
zakupuje jesiotry rosyjskie na eksport. Pochodzenie stada hodowlanego tego gatunku w
Gospodarstwie Rybackim „Gosławice” Sp. z o.o. było już przedmiotem kilkukrotnych analiz
polskiego organy naukowego CITES i zostało uznane za legalnie pozyskane.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, a także po zbadaniu dostępnych danych,
wyrażamy przekonanie, że:
- pochodzenie „C” przedmiotowych okazów można uznać za potwierdzone;
- wywóz tych okazów nie będzie miał szkodliwego wpływu na stan ochrony gatunku, ani na
zasięg terytorium zajmowanego przez jakąkolwiek jego populację;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Zwracamy uwagę, że wnioski złożono na nieaktualnym formularzu.
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Sprawa nr 2-241-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import z Ghany
do celów handlowych 13 żywych żółwi zawiasowych Kinixys erosa (Schweigger, 1812),
o rozmiarach 6-40 cm (długość karapaksu), pochodzących z wolności.
Gatunek ten jest rodzimy dla Ghany i został umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B
do rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
SRG trzykrotnie wydawała pozytywną opinię w sprawie importu tego typu okazów z Ghany
(12.03.2009, 15.09.2008, 26.09.2006). Eksport mieści się w tegorocznej kwocie eksportowej
dla tego gatunku i tego kraju pochodzenia.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia ta mogłaby mieć zastosowanie także do kolejnych pochodzących z wolności okazów
tego gatunku, pochodzących z Ghany, o ile import mieści się w aktualnej kwocie
eksportowej, a kwota ta nie przekroczy 150 okazów/rok.
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Sprawa nr 2-242-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy dwóch wniosków firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import
z Ghany do celów handlowych łącznie 33 żywych żółwi pustynnych Geochelone sulcata
(Miller, 1779), o rozmiarach 5-20 cm (długość karapaksu), o deklarowanym pochodzeniu:
urodzone i wyhodowane w niewoli.
Gatunek ten nie jest rodzimy dla Ghany i został umieszczony w Załączniku II CITES
i Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
Eksport mieści się w tegorocznej kwocie eksportowej dla tego gatunku (okazy pochodzące
z hodowli), ustalonej przez Ghanę.
Do wniosku dołączono zezwolenie eksportowe, dotyczące tych dwóch partii żółwi, o numerze
012894. Nie zaznaczono na nim rozmiaru żółwi, które mają być przedmiotem eksportu.
Organ zarządzający CITES Ghany, na prośbę polskich organów CITES, przedstawił
informację o pochodzeniu stada hodowlanego oraz rocznej produkcji żółwi tego gatunku w
hodowli eksportera. Wg wyjaśnień przekazanych przez organ zarządzający CITES Ghany,
eksportowane żółwie są w wieku do jednego roku, a długość ich karapaksu nie powinna
przekraczać 10 cm.
Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzamy, że podany we wnioskach zakres rozmiarów żółwi,
które mają być przedmiotem importu, znacząco wykracza poza rozmiary okazów wieku
1 roku, które mają być przedmiotem eksportu wg wiedzy organów CITES Ghany. Oznacza to,
że planowana do importu partia żółwi w rzeczywistości może zawierać osobnik o innym
pochodzeniu niż deklarowane.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek negatywnie,
ze względu na niezgodność podanych we wniosku rozmiarów żółwi z rozmiarami
okazów, które mają być przedmiotem eksportu.
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Sprawa nr 2-242-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy dwóch wniosków firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import
z Ghany do celów handlowych łącznie 33 żywych żółwi pustynnych Geochelone sulcata
(Miller, 1779), o rozmiarach 5-10 cm (długość karapaksu), o deklarowanym pochodzeniu:
urodzone i wyhodowane w niewoli.
Gatunek ten nie jest rodzimy dla Ghany i został umieszczony w Załączniku II CITES
i Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
Eksport mieści się w tegorocznej kwocie eksportowej dla tego gatunku (okazy pochodzące
z hodowli), ustalonej przez Ghanę.
Do wniosku dołączono zezwolenie eksportowe, dotyczące tych dwóch partii żółwi, o numerze
012894. Nie zaznaczono na nim rozmiaru żółwi, które mają być przedmiotem eksportu.
Początkowo przedstawiono wnioski, w których rozmiary żółwi zostały określone na 5-20 cm
długości.
Organ zarządzający CITES Ghany, na prośbę polskich organów CITES, przedstawił
informację o pochodzeniu stada hodowlanego oraz rocznej produkcji żółwi tego gatunku
w hodowli eksportera. Wg wyjaśnień przekazanych przez organ zarządzający CITES Ghany,
eksportowane żółwie są w wieku do jednego roku, a długość ich karapaksu nie powinna
przekraczać 10 cm.
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja w dniu 29 listopada 2012 r. przyjęła opinię
nr PROP/CITES/2012-242-1-ak, w którym negatywnie zaopiniowała te wnioski.
Obecnie przedstawiono korektę wniosków wraz z oświadczeniem, że poprzednio podane
rozmiary były wynikiem pomyłki. Obecnie wnioski dotyczą okazów o długości karapaksu
5-10 cm.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować oba te wnioski pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 2-243-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX, o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
czterech żywych okazów jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 – trzech
samców, oznakowanych obrączkami o numerach PL DOB 07 (wyklutego 23/06/2012),
PL DOB 06 (wyklutego 22/06/2012) i PL DOB 09 (wyklutego 23/06/2012) oraz jednej
samicy, oznakowanej obrączką o numerze PL DOB 02 (wyklutej 21/06/2012).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,

•

zaświadczenia ze starostwa powiatowego o wpisie przedmiotowych ptaków do rejestru,

•

dwa dokumenty potwierdzające pochodzenie rodziców (wspólnotowe świadectwa do
użytku zarobkowego),

•

decyzję powiatowego lekarza weterynarii o zezwoleniu na prowadzenie działalności w
zakresie utrzymywania i hodowli ptaków drapieżnych na potrzeby pokazów i edukacji
przez XXXXXXXXXXXXXXXX oraz o nadaniu prowadzonej działalności
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych
jastrzębi w hodowli prowadzonej przez Wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
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Sprawa nr 2-244-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Ogrodu Zoologicznego w Opolu o wydanie zezwolenia na eksport na
Ukrainę (Nikolaev ZOO) jednej samicy gibona białorękiego Hylobates lar (Linnaeus, 1771),
o deklarowanym pochodzeniu „C” (urodzona i wyhodowana w niewoli, przy spełnieniu
warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Rady WE nr 865/2006), oznakowanej
mikroczipem o numerze 00-0689-E1C1.
Gibbon białoręki umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) nr 338/97. Nie jest rodzimy ani dla Polski, ani dla Ukrainy.
Załączona dokumentacja wskazuje, że przedmiotowy okaz urodził się w niewoli. Jego
ojciec został legalnie sprowadzony (na podstawie zezwoleń CITES) z Holandii. Z kolei matka
została leganie sprowadzona (na podstawie zezwoleń CITES) z Izraela.
Na podstawie informacji z dokumentów załączonych do wniosku, a także w oparciu o stan
ochrony, status gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy CITES z tym związane,
uważamy, że:
• okaz ten można uznać za urodzony i wyhodowany w niewoli (w myśl przepisów
wspólnotowych),
• eksport przedmiotowego okazu nie będzie miał negatywnego wpływu na stan ochrony
gatunku lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację,
• z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie,
w zakresie będącym przedmiotem opinii organu naukowego CITES.
Jako, że okaz został oznakowany mikroczipem nie spełniającym warunków określonych
w art. 66 rozp. Komisji nr 865/2006, wnioskodawca załączył do wniosku stosowane
wyjaśnienie. Rekomendujemy przyjęcie tego wyjaśnienia jako wystarczającego i uznanie, że
przedmiotowy okaz jest oznakowany w sposób właściwy, umożliwiający jego indywidualną
identyfikację.
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Sprawa nr 2-245-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu o zwolnienie z zakazów określonych
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to
świadectwa dla ośmiu okazów wari czarno-białego Varecia variegata ssp. variegata (Kerr,
1792) – siedem samic oznakowanych mikroczipami o numerach: 900 1100 0004 2341
(urodzonej 23/05/12), 900 1100 0004 2342 (urodzonej 23/05/12), 956 0000 0274 8296
(urodzonej 25/05/11), 956 0000 0275 0708 (urodzonej 25/05/11), 956 0000 0276 1031
(urodzonej 13/04/08), 956 000 0280 6525 (urodzonej 13/04/08) i 956 000 0275 4359
(09/04/07) oraz jednego samca oznakowanego mikroczipem o numerze 900 1100 0004 2348
(urodzonego 23/05/12).
Wari czarno-biały umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97. Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust.
2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowego okazu za urodzonego i wyhodowanego
w niewoli zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono indywidualne wydruki kart ARKS dla przedmiotowych okazów wari
oraz ich drzewo genealogiczne, a także wydruki kart ARKS dla rodziców zwierząt będących
przedmiotem wniosków.
Stwierdzamy, iż przedstawione wraz z wnioskami dokumenty stanowią przekonujący
dowód, że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać jako urodzone i wyhodowane w
niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek warunkowo pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Warunkiem pozytywnej opinii powinno być potwierdzenie przez Organ Zarządzający, że dla
okazów rodzicielskich oznakowanych mikroczipami o numerach 968 0000 0692 981 (ojciec)
oraz 968 0000 2494 134 (matka) faktycznie wydano zezwolenia CITES o numerach
(odpowiednio): DE-M 051026149 oraz DE-K 06030700001.
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Sprawa nr 2-246-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku ZOO Wrocław sp. z o. o., o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw do
użytku handlowego dla trzech żywych samic wilka szarego Canis lupus Linnaeus, 1758,
o deklarowanym pochodzeniu – urodzone i wyhodowane w niewoli. Wilki zostały
oznakowane mikroczipami o następujących numerach:
– 956 0000 0215 3240 (nr ARKS 211186),
– 956 0000 0215 1947 (nr ARKS 211187),
– 956 0000 0212 0558 (nr ARKS 211188).
Wilk szary umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

karty indywidualne ARKS dot. przedmiotowych osobników oraz karty indywidualne
ARKS ich rodziców,

•

drzewo genealogiczne matki i ojca przedmiotowych wilków,

•

pismo przewodnie, w którym wytłumaczono pochodzenie matki przedmiotowych
wilków,

•

indywidualną kartę ISIS
przedmiotowych wilków.

pradziadka

ze

strony dziadka

ze

strony

ojca

Opinia PROP jako organu naukowego ma być wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Z załączonej dokumentacji wynika, że pochodzenie ojca przedmiotowych wilków jest
najprawdopodobniej legalne. Pradziadek (nr ISIS DA 0392) ze strony dziadka urodzony
został w maju 1973 r. w Ogrodzie Zoologicznym Krakowie z rodziców o nieznanym
pochodzeniu. Prababcia (nr wg załączonego drzewa genealogicznego DA 0338) ze strony
dziadka pochodziła z odłowów ze środowiska naturalnego, podobnie jak prababcia (nr wg
załączonego drzewa genealogicznego 861203) ze strony babki. Z kolei pochodzenie
pradziadka (nr wg załączonego drzewa genealogicznego 861204) ze strony babki nie zostało
udokumentowane w żaden sposób. Opierając się na biologii gatunku oraz dacie urodzin
osobnika o nr ISIS DA 0392, można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że wszystkie te
osobniki są okazami przedratyfikacyjnymi (w stosunku do Polski), a być może wręcz
przedkonwencyjnymi. Bez wątpienia w trakcie zakładania stada hodowlanego od strony ojca,
wilk nie był jeszcze objęty ochroną gatunkową na terenie naszego kraju.
W przypadku matki przedmiotowych wilków (nr ARKS 206088), z załączonych do
wniosku dokumentów wynika, że jej rodzice zostali odłowieni z warunków naturalnych
i przetrzymywani byli w Ośrodku dla Dzikich Zwierząt przy Nadleśnictwie Katowice
w Mikołowie (wg oświadczenia wnioskodawcy dziadek ze strony matki został znaleziony
jako zwierzę postrzelone na terenie białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, zaś babcia
pochodzi od samicy znalezionej w paściach i rehabilitowanej w Ośrodku w Mikołowie).
Biorąc pod uwagę fakt, iż okaz ten (nr ARKS 206088) urodził się 17 maja 2006 roku, istnieje
duże prawdopodobieństwo, że jego rodzice pozyskani zostali ze środowiska naturalnego
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w czasie, kiedy wilk objęty był już w Polsce ochroną gatunkową oraz kiedy Polska była już
stroną CITES, a być może również kiedy była już krajem członkowskim Unii Europejskiej.
Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzamy, że przedstawione do oceny dokumenty nie
potwierdzają w sposób wystarczający legalności pochodzenia matki przedmiotowych wilków.
W konsekwencji, proponujemy zawiesić postępowanie w sprawie złożonego
wniosku do czasu przedstawienia przez wnioskującego następujących informacji lub
dowodów:
1) dokumentów ARKS lub innych, dotyczących dziadków i pradziadków
przedmiotowych wilków ze strony ojca (z wyjątkiem okazu o nr ISIS DA0392,
dla którego przedstawiono indywidualną kartę ISIS), które wskazywać będą
m.in. na daty urodzenia, lub pozyskania ze środowiska naturalnego
poszczególnych okazów.
2) Na jakiej podstawie okazy rodzicielskie samicy o nr ARKS 206088 (tj. samiec
wilka postrzelony po białoruskiej stronie Puszczy Białowieskiej oraz samica
będąca córką samicy znalezionej w paściach) oraz samica znaleziona
w paściach (tj. babka samicy o nr ARKS 206088) były przetrzymywane
w Ośrodku dla Dzikich Zwierząt przy Nadleśnictwie Katowice w Mikołowie?
3) Na jakiej podstawie matka przedmiotowych wilków (o nr ARKS 206088)
została przekazana z Ośrodku dla Dzikich Zwierząt przy Nadleśnictwie
Katowice w Mikołowie do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu?
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Sprawa nr 2-246-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku ZOO Wrocław sp. z o.o. o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw do
użytku handlowego dla trzech żywych samic wilka szarego Canis lupus Linnaeus, 1758,
o deklarowanym pochodzeniu – urodzone i wyhodowane w niewoli. Wilki zostały
oznakowane mikroczipami o następujących numerach:
– 956 0000 0215 3240 (nr ARKS 211186),
– 956 0000 0215 1947 (nr ARKS 211187),
– 956 0000 0212 0558 (nr ARKS 211188).
Wilk szary umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

karty indywidualne ARKS dot. przedmiotowych osobników oraz karty indywidualne
ARKS ich rodziców,

•

drzewo genealogiczne matki i ojca przedmiotowych wilków,

•

pismo przewodnie, w którym wytłumaczono pochodzenie matki przedmiotowych
wilków,

•

indywidualną kartę ISIS
przedmiotowych wilków.

pradziadka

ze

strony dziadka

ze

strony

ojca

Ponadto, na wezwanie organu zarządzającego CITES, wnioskodawca przedstawił
następujące dokumenty:
•

świadectwo lekarsko weterynaryjne wydane dnia 6 września 2006 r. dla ośmiu
wilków w celu przekazania ich z Leśnego Pogotowia - Ośrodka dla Dzikich
Zwierząt w Nadleśnictwie Katowice w Mikołowie do Ogrodu Zoologicznego we
Wrocławiu,

•

protokół zdawczy z dnia 16 lipca 2004 r., dotyczący przekazania jednego samca
wilka (ur. w maju 1999 r.) z Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy do Leśnego
Pogotowia,

•

protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 2 marca 2006 r., dotyczący jednej samicy wilka
(w wieku 4 lat) z Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie do Leśnego Pogotowia,

•

protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 7 września 2006 r., dotyczący przekazania
ośmiu wilków (urodzonych w roku 2006) z Leśnego Pogotowia do Ogrodu
Zoologicznego we Wrocławiu,

•

kartotekę zbiorczą zwierząt z Leśnego Pogotowia z czterema wpisami dot. wilków,

•

indywidualną kartę ARKS dot. wilka przekazanego z Ogrodu Zoologicznego
w Bydgoszczy do Leśnego Pogotowia,

•

pismo z Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy do Leśnego Pogotowia, dotyczące
możliwości przekazania jednego wilka.

Opinia PROP jako organu naukowego ma być wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
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rozporządzenia oraz uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku oraz dostarczonej w terminie
późniejszym dokumentacji, proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek
negatywnie.
UZASADNIENIE
Po złożeniu wniosku przez Ogród Zoologiczny we Wrocławiu, organ administracyjny
zwrócił się do wnioskodawcy z prośbą o wyjaśnienia, ponieważ załączone do wniosku
dokumenty nie dawały podstaw do uznania przedmiotowych wilków za urodzone
i wyhodowane w niewoli, w myśl art. 54 rozporządzenia Komisji 865/2006. W rezultacie
wnioskodawca dostarczył wymienione powyżej dokumenty, które zamiast wyjaśnić sprawę
pochodzenia wilków, jeszcze bardziej ją skomplikowały.
1) Pomimo wezwania przez organ administracyjny wnioskodawcy do uzupełnienia
dokumentacji dot. dziadków i pradziadków przedmiotowych wilków ze strony ojca
(nr ARKS WROCLAW/210303), dokumenty takie nie zostały przedstawione.
Trudno uznać załączone pierwotnie do wniosku wydruki drzew genealogicznych za
dokumenty świadczące o legalnym pochodzeniu poszczególnych osobników.
W konsekwencji nie jest możliwe uznanie pochodzenia ojca przedmiotowych
wilków za legalne, mimo że załączone do wniosku wykresy sugerują
przedkonwencyjne pochodzenie jego przodków.
2) Dosłane przez wnioskodawcę dokumenty nie wyjaśniają również w sposób
zadawalający pochodzenia przodków matki (nr ARKS WROCLAW/206088)
przedmiotowych wilków. Z dokumentacji pierwotnie dołączonej do wniosku,
w oświadczeniu wnioskodawcy, zamieszczono informację, że ojciec samicy
o nr ARKS WROCLAW/206088 znaleziony został jako zwierzę postrzelone po
białoruskiej stronie Puszczy Białowieskiej. Pomijając cisnące się pytanie skąd
pewność wnioskodawcy na terenie którego państwa wilk został postrzelony,
należałoby ustalić gdzie został on znaleziony (na terenie Polski czy Białorusi?). Jeśli
na terenie Białorusi (co przemawiałoby na korzyść tezy, że tam właśnie został
postrzelony), wówczas na przywiezienie okazu do Polski konieczne byłoby
uzyskanie odpowiednich zezwoleń CITES, których do wniosku nie załączono.
Z kolei z dokumentów dosłanych na wniosek organu administracyjnego wynika,
że samiec wilka ur. w maju 1999 r. (prawdopodobnie ojciec wspomnianej powyżej
samicy) przekazany został 16 lipca 2004 r. z Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy
do Pogotowia Leśnego – schroniska dla dzikich zwierząt przy Nadleśnictwie
Katowice. W protokole brak jest informacji na temat pochodzenia tego wilka.
Natomiast w kartotece prowadzonej przez Pogotowie Leśne w 2004 r. wprowadzono
zapis, że Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy przekazał do Leśnego Pogotowia samca
wilka urodzonego w 2000 r. o pochodzeniu z wolności. Jeszcze inną wersję
pochodzenia tego wilka znaleźć można w indywidualnym wydruku ARKS,
z którego wynika, że zwierzę to zostało przywiezione przez osobę prywatną
z Białorusi jako szczenię owczarka niemieckiego a następnie przekazane do Ogrodu
Zoologicznego w Bydgoszczy. W tym świetle zaskakuje informacja zawarta
w piśmie Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy, gdzie jako powód propozycji
przekazania wilka do Pogotowia Leśnego, podają fakt, iż w chwili obecnej
przebywa on na wybiegu ze swoją siostrą. Niespójne informacje dotyczą również
matki samicy o nr ARKS WROCLAW/206088. Z dokumentacji złożonej pierwotnie
63

wynika, że pochodzi ona od samicy znalezionej w paściach i rehabilitowanej
w Leśnym Pogotowiu. Z dosłanej dokumentacji wynika, że 20 marca 2006 r.
czteroletnia samica wilka przekazana została z Parku Dzikich Zwierząt
w Kadzidłowie do Pogotowia Leśnego. Z kolei w kartotece Pogotowia Leśnego
informacja o przyjęciu tego wilka na stan pojawiła się już w roku 2004, a więc na
dwa lata przed jej faktycznym przekazaniem.
Wszystko wskazuje na to, że wszystkie wilki, występujące w tej sprawie (wliczając
przodków), są lub były przetrzymywane bez obowiązkowych zezwoleń GDOŚ, a co najmniej
część z nich jest wystawiana na widok publiczny w celach zarobkowych, bez wymaganych
świadectw do użytku komercyjnego.
Uważamy, iż w zaistniałej sytuacji jedynym możliwym rozwiązaniem jest wydanie
świadectwa dla pojedynczej transakcji – poprzedzone przyznaniem wilkom urodzonym
w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu kodu pochodzenia F – zwierzęta urodzone
w niewoli, dla których kryteria rozdziału XIII nie są spełnione. W tym celu konieczne byłoby
jednak zmodyfikowanie wniosku. Na przemieszczenie takich okazów w granicach Wspólnoty
potrzebne będzie dodatkowo świadectwo wystawiane na podstawie art. 9 rozporządzenia
Rady (WE) nr 338/97.
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Sprawa nr 2-246-3

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy zmodyfikowanego wniosku ZOO Wrocław sp. z o.o. o zwolnienie z części zakazów
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (wyłączenie z zakazów
do celów wystawiania na widok publiczny, bez sprzedawania) i wydanie potwierdzających
to świadectw dla trzech żywych samic wilka szarego Canis lupus Linnaeus, 1758,
o deklarowanym pochodzeniu – „F” – urodzone w niewoli, lecz nie spełniające kryteriów
określonych w rozdziale XIII rozp. Komisji 865/2006. Wilki zostały oznakowane
mikroczipami o następujących numerach:
• 956 0000 0215 3240 (nr ARKS 211186),
• 956 0000 0215 1947 (nr ARKS 211187),
• 956 0000 0212 0558 (nr ARKS 211188).
Ponadto wnioskodawca złożył wniosek o świadectwo na przemieszczenie przedmiotowych
wilków. We wniosku brak informacji dokąd wilki miałyby zostać przekazane.
Wilk szary umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97.
Wnioski te są kontynuacją sprawy, której dotyczyły opinie PROP/CITES/2012-246-1-bk
i PROP/CITES/2012-246-2-bk. W ramach tego postępowanie uprzednio wnioskodawca
załączył następujące dokumenty:
•

karty indywidualne ARKS dot. przedmiotowych osobników oraz karty indywidualne
ARKS ich rodziców,

•

drzewo genealogiczne matki i ojca przedmiotowych wilków,

•

pismo przewodnie, w którym wytłumaczono pochodzenie matki przedmiotowych
wilków,

•

indywidualną kartę ISIS
przedmiotowych wilków.

pradziadka

ze

strony dziadka

ze

strony

ojca

Ponadto, na wezwanie organu zarządzającego CITES, wnioskodawca przedstawił następujące
dokumenty:
•

świadectwo lekarsko weterynaryjne wydane dnia 6 września 2006 r. dla ośmiu
wilków w celu przekazania ich z Leśnego Pogotowia - Ośrodka dla Dzikich
Zwierząt w Nadleśnictwie Katowice w Mikołowie do Ogrodu Zoologicznego we
Wrocławiu,

•

protokół zdawczy z dnia 16 lipca 2004 r., dotyczący przekazania jednego samca
wilka (ur. w maju 1999 r.) z Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy do Leśnego
Pogotowia,

•

protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 2 marca 2006 r., dotyczący jednej samicy wilka
(w wieku 4 lat) z Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie do Leśnego Pogotowia,

•

protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 7 września 2006 r., dotyczący przekazania
ośmiu wilków (urodzonych w roku 2006) z Leśnego Pogotowia do Ogrodu
Zoologicznego we Wrocławiu,

•

kartotekę zbiorczą zwierząt z Leśnego Pogotowia z czterema wpisami dot. wilków,
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•

indywidualną kartę ARKS dot. wilka przekazanego z Ogrodu Zoologicznego
w Bydgoszczy do Leśnego Pogotowia,

•

pismo z Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy do Leśnego Pogotowia, dotyczące
możliwości przekazania jednego wilka.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów proponujemy zaopiniować wniosek dotyczący
przedmiotowych wilków negatywnie, z uwagi na brak podstaw do uznania ich za urodzone
i wyhodowane w niewoli, zgodnie z art. 54 rozporządzenia Komisji 865/2006. Ponadto
uważamy, iż dokumentacja uzupełniająca przedstawiona przez wnioskodawcę jest niespójna
i w konsekwencji budzi poważne wątpliwości co do legalności pochodzenia przodków
przedmiotowych wilków. Jednocześnie sugeryjemy, iż w zaistniałej sytuacji jedynym
możliwym rozwiązaniem jest wydanie świadectw dla pojedynczych transakcji – poprzedzone
przyznaniem wilkom urodzonym w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu kodu
pochodzenia „F” – zwierzęta urodzone w niewoli, dla których kryteria rozdziału XIII
rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006 nie są spełnione. W rezultacie wnioskodawca
zmodyfikował wniosek, zmieniając źródło pochodzenia zwierząt na „F”, informując,
że wszedł w posiadanie zwierząt w sposób zgodny z przepisami wynikającymi
z rozporządzenia Rady nr 338/97 oraz zaznaczając, że świadectwa, o które wnioskuje,
wykorzystywane mają być wyłącznie do celów ekspozycyjnych (bez sprzedaży).
Jednocześnie wnioskodawca nie udokumentował w przekonywujący sposób legalności
pochodzenia przodków przedmiotowych wilków.
Mimo, iż wnioskodawca częściowo zastosował się do sugestii Komisji PROP ds. CITES
z poprzedniego postanowienia wydanego w tej sprawie, braki w dokumentacji, na które
wskazywano we wcześniejszych pismach, uniemożliwiają analizę pochodzenie
przedmiotowych wilków, gdyż nie wiadomo, których wilków lub ich przodków dotyczą
poszczególne dokumenty.
Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy zawiesić postępowanie w tej sprawie do czasu
złożenia przez wnioskodawcę:
-

wyjaśnień dotyczących pochodzenia okazów (wskazania, które dokumenty dotyczą
których okazów,

-

uzupełnienia wniosku o zwolnienie z zakazu wystawiania na widok publiczny
i informacje dotyczące celu przetrzymywania,

-

wskazania, jakiej docelowej lokalizacji ma dotyczyć świadectwo ma przemieszczenie.

UZASADNIENIE
Zezwolenie dla transakcji może być wydane dla okazów o pochodzeniu „F”, jednak organy
powinny być przekonane, że okazy te są posiadanie legalnie i wnioskodawca wszedł w ich
posiadanie zgodnie z prawem (art. 59 ust. 1 i 1a rozp. 865/2006). Tymczasem nie można
dojść do tego, które dokumenty dotyczą których okazów lub ich przodków. Wnioskodawca
powinien więc uporządkować przedstawione dokumenty, wskazując, których okazów
dotyczą.
We wniosku wskazano, że celem wydania świadectw dla przedmiotowych wilków jest
wystawianie ich na widok publiczny w celach komercyjnych (bez sprzedaży). Zakłądamy,
że odstępstwa dla tych zwierząt wydane mają być na podstawie art. 8 ust.3 lit. g – wilki mają
być przeznaczone do celów edukacyjnych, mających przyczynić się do zachowania lub
ochrony gatunku. W takiej sytuacji wnioskodawca powinien uzupełnić wniosek o wskazanie

66

i opis planowanego wykorzystania przedmiotowych zwierząt, tak aby możliwe było wydanie
na ten temat opinii - zgodnie z art. 59 ust. 3 rozporządzenia 865/2006.
Wniosek złożony 07/09/2012 dotyczył wydania zezwoleń eksportowych dla przedmiotowych
wilków. Mimo że następnie został on zamieniony na kolejne wnioski, domyślamy się (nie
wiemy czy słusznie), że wnioskodawca zamierza przekazać przedmiotowe wilki innemu
podmiotowi. Wskazuje na to także wniosek z 21/03/2013 na przemieszczenie
przedmiotowych wilków. We wniosku tym brak jednak informacji, dokąd wilki te mają
zostać przemieszczone. Aby można wydać opinię na temat warunków w planowanym miejscu
przetrzymywania zwierząt, wnioskodawca musi wskazać tę lokalizację i powinien opisać
warunki przetrzymywania. Należy również pamiętać, że Komisja będzie mogła wydać opinię
w tym zakresie wyłącznie dla lokalizacji na terenie kraju. Jeśli wilki miałyby wyjechać poza
granice Polski (ale w ramach UE), wówczas opinię na temat warunków
w miejscu docelowym powinien wydać organ naukowy państwa docelowego.

67

Sprawa nr 2-247-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy
wniosku
p.
XXXXXXXXXXXXXXXX,
reprezentowanego
przez
XXXXXXXXXXXXXXXX z firmy Cargo Helper Sp. z o.o, o wydanie zezwolenia na import
trofeum myśliwskiego (czaszka, skóra, dwa rogi) jednego okazu nosorożca czarnego Diceros
bicornis Linnaeus, 1758 ssp. minor Drummond, 1876, z Republiki Południowej Afryki,
z populacji umieszczonej w załączniku I CITES i Aneksie A Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Okaz pochodzi z wolności.
Do wniosku, podpisanego przez XXXXXXXXXXXXXXXX z Cargo Helper Sp. z o.o.,
dołączono:
- pismo z Ezemvelo KZN Wildlife Permits Office, potwierdzające zamiar wystawienia
zezwolenia eksportowego,
- inne dokumenty wskazujące, że okaz został legalnie pozyskany łowiecko (zezwolenie
było wystawione na samca, co jest zgodnie z Rezolucją nr 13.5 CITES), a także
podające dane o masie i długości rogów, wchodzących w skład tego trofeum oraz
nr mikroczipów, za pomocą których zostały one oznakowane;
We wniosku zawarto oświadczenie, że trofea nie będą wykorzystywane do celów
komercyjnych i będą stanowić część kolekcji łowieckiej.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego (SRG) nie wydawała opinii dotyczącą importu z Republiki
Południowej Afryki trofeów myśliwskich z nosorożca czarnego.
UE nie wprowadziła ograniczeń dotyczących importu z tego kraju okazów tego gatunku,
pochodzących z wolności.
Republika Południowej Afryki wprowadziła kwoty eksportowe dla okazów tego gatunku
pochodzących z niewoli: w 2011 r. kwota dla trofeów myśliwskich z dorosłych samców
wynosi 5. Nie wiadomo czy eksport mieści się w kwocie, ponieważ na świadectwie
eksportowym nie ma takiej informacji. Wg bazy WCMC od roku 2005 eksport tego typu
okazów z Republiki Południowej Afryki mieści się w rocznych kwotach eksportowych.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Warunkiem wydania zezwolenia jest nieprzekroczenie kwoty eksportowej. Kontrola
spełnienia tego warunku należy do polskiego organu zarządzającego CITES. Wydanie
wnioskodawcy oryginału zezwolenia importowego powinno być więc poprzedzone
sprawdzeniem, czy na zezwoleniu eksportowym zaznaczono roczną kwotę eksportową i jej
wykorzystanie – zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 oraz
art. VIII lit. b Rezolucji Conf. 12.3 (Rev. CoP15). Zwracamy na to uwagę, gdyż nie jest jasne,
czy eksport ten będzie się odbywał w ramach kwoty z roku 2010, czy 2012. Z kwoty 2010 był
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już do Polski importowany okaz z tego gatunku. Czy obecny, opóźniony import jest
wynikiem tego że w roku 2010 wcześniej wyczerpano limit (5 okazów/rok)?
Jednocześnie sądzimy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem handlem produktami
z nosorożców, dla ułatwienia jego kontroli bardzo ważne jest, by zezwolenia CITES możliwie
dokładnie opisywały okazy, których dotyczą. Dlatego uważamy, że poza nr mikroczipów oraz
tagów, w zezwoleniu w opisie okazy należy także podać długość i masę rogów oraz płeć
okazu (są znane z dokumentacji).
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Sprawa nr 2-249-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu o wydanie świadectwa
potwierdzającego, że okaz zebry górskiej Equus zebra Linnaeus, 1758
ssp. hartmannae Matschie, 1898 został nabyty (uzyskany) na terenie Wspólnoty zgodnie
z obowiązującym prawodawstwem. Okaz jest oznakowany mikroczipem o numerze:
616098200047673.
Zebra górska jest ujęta w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Świadectwo ma być wydane na podstawie art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97, w związku z art. 47 pkt 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006.
Ponieważ deklarowane pochodzenie okazu to urodzenie i wyhodowanie w niewoli, Opinia
PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 54 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów określonych w tym artykule.
Do wniosków załączono indywidualne wydruki kart ARKS dla przedmiotowego okazu zebry
i jego rodziców, jego drzewo genealogiczne (generowanego z systemu ARKS), a także
świadectwo UE WTR potwierdzające pochodzenie „C” jego matki. Z załączonego drzewa
geologicznego wynika, że wszyscy przodkowie ojca tego okazu byli sprowadzeni do Europy
przez objęciem tego taksonu w 1979 r. ochroną CITES.
Stwierdzamy, iż przedstawione wraz z wnioskami dokumenty stanowią przekonujący
dowód, że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać jako urodzone i wyhodowane w
niewoli. Spełnione są więc warunki określone w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 2-250-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Meksyku
do celów badań naukowych (genetycznych) 6 okazów (suszonych próbek krwi) meksykanki
kasztanowoczelnej Rhynchopsitta terrisi Moore, 1947, pochodzących z hodowli.
Gatunek ten jest umieszczony w Załączniku I CITES i Aneksie A Rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97. Jest rodzimy dla Meksyku.
Do wniosku załączono kopię zezwolenia eksportowego nr MX61411, na te okazy.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę aktualny
i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
a) wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną jego populację;
b) cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
c) z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że:
-

wniosek sporządzono na nieaktualnym formularzu (różnice są bez znaczenia
merytorycznego),

-

w opisie okazów należy używać właściwych skrótów (w tym wypadku SPE).
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Sprawa nr 2-251-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Meksyku
do celów badań naukowych (genetycznych) 8 okazów (suszonych próbek krwi) konury
zielonej Aratinga holochlora (Sclater, 1859) brevipes (Lawrence, 1871), pochodzących z
hodowli.
Gatunek ten jest umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97. Jest rodzimy dla Meksyku.
Do wniosku załączono kopię zezwolenia eksportowego nr MX61411, na te okazy.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę aktualny
i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
a) wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną jego populację;
d) cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
e) z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że:
-

wniosek sporządzono na nieaktualnym formularzu (różnice są bez znaczenia
merytorycznego),

-

w opisie okazów należy używać właściwych skrótów (w tym wypadku SPE).
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Sprawa nr 2-252-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie świadectwa re-eksportu, na
wywóz do Japonii jednego okazu (fortepianu) zawierającego części (zapewne po 52 klawisze,
choć tego nie podano) pokryte nakładkami z kości słonia afrykańskiego Loxodonta africana
(Blumenbach, 1797), o nieznanym pochodzeniu. Okazy został wyprodukowany w 1969 r.
z kości słoniowej sprowadzonej z Tanzanii.
Z przedstawionej dokumentacji, w tym przede wszystkim oświadczenia producenta, wynika,
że okaz ma pochodzenie przedkonwencyjne. Nie zaznaczono, jakie było pochodzenie okazu,
ale można założyć, że było to pochodzenie z wolności.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wszelkimi dostępnymi danymi, jesteśmy
przekonani, że z ochroną tego gatunku nie wiążą się jakiekolwiek czynniki, które przemawiają
przeciwko wydaniu świadectwa na powrotny wywóz tych okazów.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę że:
- w opisie okazu należy podać symbol rodzaju (w tym wypadku DER);
- we wniosku jako źródło okazów podano „O”, tymczasem należy użyć także drugiego kodu
- w tym wypadku „W”);
- we wniosku nie podano, ile klawiszy jest pokryte nakładkami z kości. Zapewne wszystkie
(52), ale należałoby to sprawdzić i wpisać w zezwoleniu.
Ponieważ w Polsce prowadzi się renowację fortepianów i pianin, w tym wymienia lub
uzupełnia brakujące nakładki z kości słoniowej, naszym zdaniem przy wydawaniu świadectw
re-eksportu należy standardowo uzyskiwać od wnioskodawcy oświadczenie, czy nakładki są
kompletne (liczba) i czy są oryginalne, czy też były wymieniane. Dotyczy to zwłaszcza
przypadków, gdy pianino było sprowadzane do Polski w celu renowacji (co zapewne nie
dotyczy tej sprawy).
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Sprawa nr 2-253-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Namibii
trofeum myśliwskiego (czaszka, wyprawiona skóra i żuchwa) jednego okazu geparda Acinonyx
jubatus (Schreber, 1775).
Gatunek ten znajduje się w załączniku I CITES i Aneksie A rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97. Jest rodzimy dla Namibii.
Do wniosku dołączono Export Confirmation Certificate, wskazujący, że okaz ten został legalnie
pozyskany w roku 2012. Z numeru oznakowania okazu wynika, że jest to 30 trofeum z rocznej
kwoty wynoszącej 150 okazów.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego (SRG) wydała 7 października 2011 r. pozytywną opinię
dotyczącą importu z Namibii trofeów myśliwskich z geparda.
Po rozważeniu wszelkich opinii wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego wyrażamy
przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Zaznaczamy jednocześnie, że w opisie okazu należy użyć odpowiedniego skrótu
(w tym wypadku TRO), a wniosek powinien być sporządzony na aktualnym formularzu.
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Sprawa nr 2-254-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import
z Tanzanii 300 żywych okazów żółwia lamparciego Stigmochelys pardalis (Bell, 1828),
o deklarowanym pochodzeniu F – urodzone w niewoli, lecz nie spełniające kryteriów
rozdziału XIII rozp. Komisji 865/2006, mające nie więcej niż 8 cm długości karapaksu.
Gatunek ten jest rodzimy dla Tanzanii i został umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie
B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
SRG wydało kilkanaście opinii w sprawie importu z Tanzanii osobników tego gatunku
pochodzących z wolności oraz dwie opinie pozytywne w sprawie importu okazów F1,
o długości karapaksu nie przekraczającej 8 cm.
UE nie wprowadziła ograniczeń dotyczących importu z tego kraju okazów tego gatunku,
pochodzących z hodowli.
Tanzania od roku 1997 ogłasza kwoty eksportowe dla okazów tego gatunku; eksport mieści
się w kwocie z roku 2012 (300/6000).
Wg bazy WCMC od roku 2005 eksport tego typu okazów z Tanzanii przedstawiał się
następująco:
skala
skala eksportu do
skala
eksportu
państw UE
kraje
eksportu żywych
żywych
importujące
rok
kwota eksportowa
ogółem osobników
osobników
w UE
2350 (wyłącznie dla
pokolenia F1, dł
DE, ES, FR,
karapaksu - do 8 cm)
2287
2287
1987
GB, IT, NL
2005
DE, ES, FR,
2300 (wyłącznie dla
HU, IT, NL,
pokolenia F1, dł
PL (200
karapaksu - do 8 cm)
1719
1719
1682
okazów), SK
2006
3480 (wyłącznie dla
pokolenia F1, dł
karapaksu - do 8 cm)
0
0
0
2007
4800 (wyłącznie dla
CZ, DE, FR,
pokolenia F1, dł
NL, PL (20
1378
1378
998
karapaksu - do 8 cm)
okazów)
2008
5670 (wyłącznie dla
pokolenia F1, dł
CZ, DE, ES,
karapaksu - do 8 cm)
3478
3478
2066
FR, NL
2009
5670 (wyłącznie dla
CZ, DE, ES,
pokolenia F1, dł
NL, PL (400
karapaksu - do 8 cm)
2920
2920
1430
okazów)
2010
5990 (wyłącznie dla
pokolenia F1, dł
karapaksu - do 8 cm)
0
0
0
2011

75

Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 24982 oraz zaświadczenie
nr 38/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie, że wnioskodawca posiada
odpowiednie warunki do czasowego przetrzymywania okazów tego gatunku.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować możliwość importu tej partii żółwi
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym
CITES.
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Sprawa nr 2-255-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Instytutu Ochrony Przyrody PAN o wydanie zezwolenia na eksport do
Kanady w celach naukowych 6 gramów (177 próbek) sierści niedźwiedzia brunatnego Ursus
arctos Linnaeus, 1758, pobranych przyżyciowo z okazów pochodzących w wolności.
Gatunek, do którego należą przedmiotowe okazy, jest umieszczony w Załączniku II CITES
i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Jest rodzimy dla Polski.
Załączona dokumentacja wskazuje, że okazy te zostały zebrane i są posiadane przez
wnioskodawcę na podstawie stosowych zezwoleń.
Na podstawie informacji z dokumentów załączonych do wniosku, a także w oparciu o stan
ochrony, status gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy CITES z tym związane,
uważamy, że:
• zebranie tych okazów z osobników żyjących w naturze oraz ich wywóz nie będą miały
negatywnego wpływu na stan ochrony gatunku lub zasięg terytorium zajmowanego
przez jego populację,
• z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie,
w zakresie będącym przedmiotem opinii organu naukowego CITES.
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Sprawa nr 2-258-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import trofeum
myśliwskiego (skóra i czaszka) jednego okazu lamparta Panthera pardus (Linnaeus, 1758)
z Namibii. Okaz pochodzi z wolności i jest oznakowany tagiem nr NAAP68/250 (2011).
Gatunek ten znajduje się w załączniku I CITES i Aneksie A rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97. Namibia ma na lata 2011 i 2012 ustalone kwoty eksportowe dla trofeów i skór
lampartów w wysokości po 250 okazów na rok. Do wniosku dołączono zaświadczenie,
że okaz został legalnie upolowany i mieści się w kwocie eksportowej na rok 2011, oraz że
organ zarządzający CITES Namibii ma zamiar wydać zezwolenie eksportowe CITES dla tego
okazu.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego wyrażamy przekonanie, że:
a) wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
f) cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
g) z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 2-260-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import
z Kanady jednego okazu (wyprawiony w całości) wilka Canis lupus Linnaeus, 1758,
o pochodzeniu z wolności, do celów prywatnych.
Gatunek ten (jego kanadyjska populacja) jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie A
do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Jest to gatunek rodzimy zarówno dla Kanady,
jak i Polski. Do wniosku załączono kopię zezwolenia eksportowego nr 12CA4663/SCRQ.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego wydała w dniu 3 grudnia 2010. pozytywną opinię dot.
importu okazów wilka z Kanady, ze wszystkich populacji.
We wniosku zaznaczono, że okaz nie będzie wykorzystywany do celów komercyjnych.
Zapisano też, że będzie stanowił element kolekcji łowieckiej, choć jak wynika z dokumentów,
nie jest to trofeum myśliwskie.
Wspomniane zezwolenie obejmuje także rysia kanadyjskiego i rosomaka. Organ zarządzający
CITES Kanady potwierdził autentyczność dokumentu, zaznaczając, że rosomak znalazł się na
nim omyłkowo.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populacje;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zaznaczamy, że ustalenie ważności zezwolenia eksportowego, które obejmuje
omyłkowo także okaz gatunku nie objętego CITES, nie jest przedmiotem opinii organu
naukowego.
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Sprawa nr 2-261-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import
z Kanady jednego okazu (wyprawiony w całości) rysia kanadyjskiego Lynx canadensis
Kerr, 1792 o pochodzeniu z wolności, do celów prywatnych.
Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97. Jest to gatunek rodzimy zarówno dla Kanady, jak i Polski. Do wniosku
załączono kopię zezwolenia eksportowego nr 12CA4663/SCRQ.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego wydała w dniu 27 marca 2007 r. pozytywną opinię
dot. importu z Kanady okazów rysia kanadyjskiego – niezależnie od pochodzenia.
We wniosku zaznaczono, że okaz nie będzie wykorzystywany do celów komercyjnych.
Zapisano też, że będzie stanowił element kolekcji łowieckiej, choć jak wynika z dokumentów,
nie jest to trofeum myśliwskie.
Wspomniane zezwolenie obejmuje także wilka szarego i rosomaka. Organ zarządzający
CITES Kanady potwierdził autentyczność dokumentu, zaznaczając, że rosomak znalazł się na
nim omyłkowo.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populacje;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zaznaczamy, że ustalenie ważności zezwolenia eksportowego, które obejmuje
omyłkowo także okaz gatunku nie objętego CITES, nie jest przedmiotem opinii organu
naukowego.
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Sprawa nr 2-264-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy dwóch wniosków Zamku Królewskiego w Warszawie o wydanie zezwolenia na import
ze Szwajcarii dwóch okazów (róg myśliwski i prochownica) zawierających elementy z kości
nieokreślonego do gatunku słonia Elephantidae sp., Gray, 1841, o nieznanym geograficznie
pochodzeniu, ale ze zwierząt pochodzących (zapewne) z wolności. Okazy zostały
wyprodukowane w XIX wieku.
Z przedstawionej dokumentacji (świadectwo re-eksportowe nr 12CH096584) wynika, że okazy
spełniają kryteria pozwalające na uznanie ich za „przetworzone okazy pozyskane ponad 50 lat
wcześniej”.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wszelkimi dostępnymi danymi, oraz po
rozważeniu wszelkich opinii wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego wyrażamy
przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na
stan ochrony żadnego gatunku słoni lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną
populację gatunku;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia żadnego gatunku;
- z ochroną żadnego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają
przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować oba wnioski pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Zwracamy uwagę, że wniosek został przygotowany na nieaktualnym formularzu, nie podano
symbolu okazów (także w świadectwie re-eksportowym), a z oświadczeń i dokumentów
dołączonych do wniosku nie wynika jednoznacznie czy okazy były wcześniej wywiezione
z Polski do Szwajcarii zanim oba kraje stały się stronami CITES, czy też miało to miejsce później
(wówczas wymagane byłyby świadectwa i zezwolenia CITES). Są to jednak zagadnienia
stanowiące przedmiot analiz organu zarządzającego.
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Sprawa nr 2-265-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Katedry Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
o wydanie zezwolenia na import do celów naukowych 6 okazów (mózgów) niedźwiedzia
brunatnego Ursus arctos Linnaeus, 1758 z Chorwacji, z populacji umieszczonej
w Załączniku II CITES i Aneksie A Rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Okazy pochodzą
z wolności.
Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr UP/I-612-07/12-50/0241. Okazy
pochodzą z 6 różnych osobników.
Do wniosku dołączono oświadczenie zawierające informacje dotyczące pochodzenia
okazów oraz celu importu (naukowy – kod „S”), w tym tematu badawczego, do którego będą
wykorzystane.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego wyrażamy przekonanie, że:
a) wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
h) są to okazy, które w wyjątkowych okolicznościach wymagane są na rzecz postępu
naukowego, gatunek ten jest jedynym odpowiednim do realizacji tych celów, a do ich
osiągnięcia nie można wykorzystać okazów urodzonych i wyhodowanych w niewoli,
a więc cel importu spełnia warunki określone w art. 8 ust. 3 lit e rozporządzenia Rady
(W) nr 338/97,
i) z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 2-266-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku p. XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
żywych okazów tragopana plamistego Tragopan caboti Gould, 1857 – 7 samic wyklutych
w czerwcu 2012 roku, oznakowanych obrączkami o nr: ST 146 PL 12, ST 147 PL 12, ST 148
PL 12, ST 149 PL 12, ST 151 PL 12, ST 154 PL 12 i ST 155 PL 12, 6 samic wyklutych w
lipcu 2012 roku, oznakowanych obrączkami o nr: B 335 PL 12, B 336 PL 12, B 337 PL 12,
B 339 PL 12, B 340 PL 12 i B 341 PL 12, 7 samców wyklutych w czerwcu 2012 roku,
oznakowanych obrączkami o nr: ST 150 PL 12, ST 152 PL 12, ST 153 PL 12, ST 156 PL 12,
ST 157 PL 12, ST 158 PL 12 i ST 159 PL 12, 3 samców wyklutych w lipcu 2012 roku,
oznakowanych obrączkami o nr: B 334 PL 12, B 338 PL 12 i B 342 PL 12, o deklarowanym
pochodzeniu „C” (urodzone i wyhodowane w niewoli do celów niekomercyjnych).
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i hodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Przedmiotowe okazy pochodzą od stada hodowlanego o potwierdzonym pochodzeniu „C”,
składającego się z osobników oznakowanych obrączkami o numerach: JK 009 PL (samica),
JK 011 PL (samica), JK 012 PL (samiec) i JK 013 PL (samiec).
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, zawierającą:
• dokumenty potwierdzające legalne pochodzenie rodziców (unijne świadectwa
zwalniające z zakazu handlu wystawione w Polsce),
• zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach o nadaniu
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego hodowli prowadzonej przez
wnioskującego,
• zaświadczenia o urodzeniu okazów z niewoli,
• zaświadczenia, o wpisie okazów rodzicielskich oraz okazów będących
przedmiotem niniejszego wniosku do rejestru starosty.
Proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym
przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 2-267-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy T-Aqua Tomasz Niewiadomski z Zabrza, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 5 żywych okazów koralowców z gatunku Turbinaria reniformis Bernard,
1896, pochodzących z hodowli morskiej (kod pochodzenia „F”), z przeznaczeniem do celów
handlowych.
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest on rodzimy dla Indonezji. SRG nie opiniowało importu okazów tego gatunku
z Indonezji. Do wniosków załączono kopię zezwolenia eksportowego nr 14661/IV/SATSLN/2012, które obejmuje m.in. te okazy.
Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT. Dinar Darum Lestri
z Bali)) jest zatwierdzonym hodowcą tego gatunku, wnioskowany eksport mieści się
w deklarowanej rocznej produkcji tych okazów z hodowli tej firmy, a dotychczasowy eksport
mieści się w planowanej łącznej rocznej indonezyjskiej produkcji tego gatunku.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku koralowca lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia taka mogłąmy dotyczyć także przyszłych wniosków na import z Indonezji okazów
tego gatunku o pochodzeniu „F”, pod warunkiem, że import mieści się w deklarowanych
możliwościach produkcyjnych danego dostawcy (hodowcy), a dotychczasowy eksport z
danego roku – w całkowitej deklarowanej produkcji tego gatunku w marikulturach tego kraju.
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Sprawa nr 2-268-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy T-Aqua Tomasz Niewiadomski z Zabrza, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 5 żywych okazów koralowców z gatunku Pectinia lactuca (Pallas, 1766),
pochodzących z hodowli morskiej (kod pochodzenia „F”), z przeznaczeniem do celów
handlowych.
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest on rodzimy dla Indonezji. SRG 30.06.2009 wydała pozytywną opinię dot. importu
okazów tego gatunku z Indonezji. Do wniosków załączono kopię zezwolenia eksportowego
nr 14661/IV/SATS-LN/2012, które obejmuje m.in. te okazy.
Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT. Dinar Darum Lestri
z Bali)) jest zatwierdzonym hodowcą tego gatunku, wnioskowany eksport mieści się
w deklarowanej rocznej produkcji tych okazów z hodowli tej firmy, a dotychczasowy eksport
mieści się w planowanej łącznej rocznej indonezyjskiej produkcji tego gatunku.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku koralowca lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia taka mogłaby dotyczyć także przyszłych wniosków na import z Indonezji okazów tego
gatunku o pochodzeniu „F”, pod warunkiem, że import mieści się w deklarowanych
możliwościach produkcyjnych danego dostawcy (hodowcy), a dotychczasowy eksport z
danego roku – w całkowitej deklarowanej produkcji tego gatunku w marikulturach tego kraju.
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Sprawa nr 2-271-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import trofeum
myśliwskiego (czaszka i skóra) jednego okazu wilka szarego Canis lupus Linnaeus, 1758 z
Federacji Rosyjskiej, z populacji umieszczonej w załączniku II CITES i Aneksie A
Rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Okaz pochodzi z wolności.
Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 12RU000239, ważnego do
12.11.2012.
Ponieważ ważność zezwolenia eksportowego wygasła przed przekazaniem wniosku
do zaopiniowania, opinia organu naukowego w tej sprawie byłaby bezprzedmiotowa.
W związku z powyższym proponujemy wydać podstanowienie o pozostawieniu tego
wniosku bez rozpatrzenia.
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Sprawa nr 2-271-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import trofeum
myśliwskiego (skóra) jednego okazu wilka szarego Canis lupus Linnaeus, 1758 z Federacji
Rosyjskiej, z populacji umieszczonej w załączniku II CITES i Aneksie A Rozporządzenia
Rady (WE) 338/97. Okaz pochodzi z wolności.
Wniosek uzupełniono o kopię zezwolenia eksportowego nr 13RU000011, zastępującego
zezwolenie nr 12RU000239, które utraciło swą ważność.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego (SRG) wydała 9 marca 2006 r. i wcześniej 11 listopada
1997 r. pozytywną opinię dotyczącą importu z Federacji Rosyjskiej trofeów myśliwskich
z wilka szarego.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego można stwierdzić, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że:
- wniosek dotyczy jedynie importu skóry, podczas gdy zezwolenie eksportowe zarówno
skóry jak i czaszki – organ zarządzający powinien wyjaśnić tę rozbieżność;
- we wniosku nie wpisano oświadczenia, że okazy nie będą wykorzystywane do celów
komercyjnych. Organ zarządzający powinien więc z inny sposób upewnić się,
że spełniony będzie warunek z art. 57 ust. 1 zdanie 1.
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Sprawa nr 2-273-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie o wydanie świadectwa re-eksportowego
na wywóz do Federacji Rosyjskiej 17 okazów muzealnych, mających zawierać elementy
z kości nieokreślonego do gatunku słonia Elephantidae sp., Gray, 1841, o nieznanym
geograficznie pochodzeniu, ale ze zwierząt pochodzących (zapewne) z wolności. Okazy
zostały wyprodukowane prawdopodobnie w XIX lub na początku XX wieku.
Na wniosek organu naukowego, przekazanego wnioskodawcy przez organ zarządzający CITES,
wnioskodawca przekazał dodatkowe informacje o okazach i ich pochodzeniu.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, stwierdzamy, że:
•

W odniesieniu do okazu o numerze MAP 28 nie przedstawiono karty okazu,
wskazującej na datę jego pochodzenia. Kiedy okaz ten był nabyty? Co to znaczy,
że jest wykonany z „kości kopalnej”? Czy to jest kość słoniowa?

•

W przypadku okazu o numerze MAP 18 – wg karty materiałem jest kość zwierzęca,
a w przesłanym niepodpisanym pliku przy informacji, że jest to kość słoniowa,
podano znak zapytania. Czy przedmiot ten zawiera na pewno kość słoniową?

•

Na kopii karty okazu o numerze MAP 5338 – na widocznych na skanach fragmentach
karty widać informację o „masie imitującej kość słoniową”, a w przesłanym,
niepodpisanym pliku, że jest to kość słoniowa. Jaki to jest ostatecznie materiał?

•

Na przesłanych kartach (ich widocznych częściach) jedynie w przypadku MAP 78
i MAP 18785 jest napisane, że są one wykonane z kości słoniowej. W pozostałych
kartach jest mowa ogólnie o „kości”. Czy przedmioty te są rzeczywiście wykonane
z kości słoniowej (sprawdzono to?), czy jedynie o zezwolenia wnioskodawca
występuje na wszelki wypadek?

W związku z rozbieżnościami w przedstawionych dokumentach dot. materiału kościanego, naszym
zdaniem wnioskodawca powinien przedstawić przynajmniej jednoznaczne, podpisane
oświadczenie, ze okazy te rzeczywiście zawierają elementy z kości słoniowej.
Jak wynika z przesłanych wyjaśnień, okaz o numerze MAP 18785 został zakupiony w roku
2006. Nie podano źródła, ani informacji, kiedy był sprowadzony do Polski lub UE.
Tymczasem to ta informacja, a nie wyjaśnienia o wartości jubilerskiej tego okazu, jest
konieczna dla ustalenia, czy można na niego wydać świadectwo re-eksportowe CITES.
Ponieważ w przypadku jeśli niektóre okazy nie są wykonane z kości słoniowej lub jeśli jeden
z okazów nie ma pochodzenia przedkonwencyjnego, w odniesieniu do nich opinia organu
naukowego byłaby bezprzedmiotowa, Proponujemy zawiesić postępowanie do czasu
uzyskania wskazanych wyżej wyjaśnień.
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Sprawa nr 2-273-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie o wydanie świadectwa re-eksportowego
na wywóz do Federacji Rosyjskiej 17 okazów muzealnych, mających zawierać elementy
z kości nieokreślonego do gatunku słonia Elephantidae sp., Gray, 1841, o nieznanym
geograficznie pochodzeniu, ale ze zwierząt pochodzących (zapewne) z wolności. Okazy
zostały wyprodukowane prawdopodobnie w XIX lub na początku XX wieku.
Opinia jest wydawana w trybie art. 5 ust. 2 lit. d w związku z ust. 3 rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97.
Z informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w odpowiedzi na pytania organu naukowego,
wynika że:
- Okaz o numerze MAP 28 zawiera elementy wykonane z kości mamuta. Ponieważ mamut
nie jest objęty ochroną CITES, wniosek o wydanie świadectwa re-eksportowego dla tego
okazu
jest
bezprzedmiotowy.
Proponujemy
zatem
pozostawić
wniosek
w odniesieniu do tego okazu bez rozpatrzenia.
- Jak wynika z przesłanych wyjaśnień, okaz o numerze MAP 18785 został nabyty przez
wnioskodawcę w roku 2006, o do Polski został sprowadzony zapewne w latach 90. XX
wieku. Nie jest więc okazem przedkonwencyjnym. Brak dokumentów wskazujących na jego
inne legalne pochodzenie. Wnioskodawca nie dostarczył żadnego dowodu z dokumentu, że
spełniony został którykolwiek z warunków określonych w art. 5 ust. 3 lit. a-d cytowanego
wyżej rozporządzenia. Oznacza to, że nie można wydać dla niego świadectwa re-eksportu,
a więc opinia organu naukowego w trybie art. 5 ust. 2 lit d w części odnoszącej się to tego
okazu byłaby bezprzedmiotowa, proponujemy pozostawić zatem wniosek w odniesieniu
do tego okazu bez rozpatrzenia.
- W odniesieniu do pozostałych 15 okazów, które wg informacji od wnioskodawcy zawierają
elementy z kości słoniowej, wg dostarczonych dokumentów i wyjaśnień, wszystkie okazy
mają spełniać warunek określony w art. art. 5 ust. 3 lit. d cytowanego wyżej rozporządzenia,
co stanowi przedmiot oceny organu zarządzającego.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wszelkimi dostępnymi danymi, jesteśmy
przekonani, że z ochroną tego gatunku nie wiążą się jakiekolwiek czynniki, które przemawiają
przeciwko wydaniu świadectwa na powrotny wywóz tych 15 okazów.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES, w odniesieniu do
wnioskowanych przedmiotów, z wyjątkiem okazów o numerach MAP 28 i MAP 18785.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że:
- Do świadectwa re-eksportu należy naszym zdaniem dodać załącznik w postaci arkusza
inwentarzowego, zawierającego możliwie szczegółową charakterystykę poszczególnych
okazów (rodzaj, krótki opis, liczba i rodzaj elementów z kości słoniowej), albo wydać
świadectwo zawierające więcej stron i opisujące każdy okaz w osobnej pozycji. W naszej opinii
nie byłoby bowiem właściwe (uzasadnione) stosowanie dla świadectwa re-eksportowego zasad
łagodniejszych niż dla świadectwa dla wystawy objazdowej, określonego w art. 30 ust. 4
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Stwarzałoby to bowiem możliwość zmiany czy
podmiany okazów na zawierające inne ilości kości słoniowej, w tym np. na wymianę
elementów z masy imitującej kość na elementy kościane. A nawet przy w pełni zgodnym z
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prawem wykorzystywaniu, mogłoby też budzić wątpliwości celników, którzy w przedmiotach
mających zawierać fragmenty z kości słoniowej zauważą elementy wykonane z masy jedynie
imitującej kość. W zezwoleniach i świadectwach okazy znacząco różniące się od siebie
powinny być ujmowane oddzielanie.
- Naszym zdaniemm jeśli okazy te po okresie ekspozycji w Rosji mają wrócić do Polski,
właściwsze byłoby zarejestrowanie tych okazów i wydanie dla nich świadectwa dla wystawy
objazdowej, na podstawi rozdziału VII rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Dokładnie
dla takich przypadków ten rodzaj świadectw ustanowiono, co m.in. umożliwia uniknięcie
procedury ponownego wydawania zezwoleń importowych na powrotny wwóz okazów do
Polski (oszczędność kosztów dla Muzeum, a czasu dla wszystkich).
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Sprawa nr 2-274-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Australii
1 żywego okazu papugi kakadu żłótoczubej Cacatua galerita (Latham, 1790), urodzonej
i wyhodowanej w niewoli (kod pochodzenia „C”), z przeznaczeniem do celów osobistych
(kod celu: „P”).
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest on rodzimy dla Australii. SRG nie wydała opinii dot. importu okazów tego
gatunku z Australii. Do wniosków załączono kopię zezwolenia eksportowego nr 2012-AU696220, które obejmuje ten okaz.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku koralowca lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia taka mogłaby dotyczyć także przyszłych wniosków na import z Australii okazów tego
gatunku o pochodzeniu „C” do celów osobistych.
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Sprawa nr 2-275-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy dwóch wniosków p XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw
dla dwóch żywych okazów raroga górskiego Falco biarmicus Temminck, 1825 – samicy
oznakowanej obrączką o numerze PL MN 42 i samca, oznakowanego obrączką o numerze
PL MN 43, wyklutych 05/05/2011.
Raróg górski umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,

•
•

zaświadczenia ze starostwa powiatowego o wpisie przedmiotowych ptaków do rejestru,
zezwolenia eksportowe CITES dla przodków przedmiotowych ptaków.

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych
rarogów w hodowli prowadzonej przez Wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie przodków przedmiotowych ptaków, potwierdzają w sposób
przekonujący, że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w
niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 2-276a-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla
samca raroga górskiego Falco biarmicus Temminck, 1825 – oznakowanego obrączką
o numerze PL MN 01 (wyklutego 19/05/2003).
Raróg górski umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowego okazu za urodzonego i wyhodowanego w niewoli zgodnie
kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowego
ptaka w niewoli,

•

zezwolenia eksportowe CITES dla dziadków ze strony matki oraz pradziadków
ze strony ojca przedmiotowego ptaka.

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się raroga w hodowli
prowadzonej przez Wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające legalne pochodzenie
przodków przedmiotowego ptaka, potwierdzają w sposób przekonujący, że przedmiotowy
okaz spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 865/2006 i można go uznać za urodzonego i wyhodowanego w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w
art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 2-276b-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla
samca raroga górskiego Falco biarmicus Temminck, 1825 – oznakowanego obrączką
o numerze PL MN 3 (wyklutego 05/05/2012).
Raróg górski umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozp. Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowego okazu za urodzonego i wyhodowanego w niewoli zgodnie
kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowego
ptaka w niewoli,

•

zaświadczenie o zarejestrowaniu przedmiotowego ptaka w starostwie powiatowym,

Wykazani w zaświadczeniu powiatowego lekarza weterynarii rodzice przedmiotowego ptaka
są zwierzętami o legalnym pochodzeniu. Wg naszej wiedzy Komisja PROP ds. CITES
wydała pozytywne opinie dotyczące uznania ich za mające pochodzenie „C”.
Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się raroga w hodowli
prowadzonej przez Wnioskodawcę oraz inne będące w posiadaniu dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie rodziców przedmiotowego ptaka, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowy okaz spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzonego i wyhodowanego w niewoli. Spełnione są
więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w
art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 2-277-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla
samicy raroga górskiego Falco biarmicus Temminck, 1825 – oznakowanej obrączką
o numerze PL WLOCLAWEK 36 (wyklutej 26/04/2003).
Raróg górski umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowego okazu za urodzonego i wyhodowanego w niewoli zgodnie
kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•
•

zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowego
ptaka w niewoli,
zezwolenia eksportowe CITES dla dziadków ze strony matki oraz pradziadków ze
strony ojca przedmiotowego ptaka.

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się raroga w hodowli
prowadzonej przez Wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające legalne pochodzenie
przodków przedmiotowego ptaka, potwierdzają w sposób przekonujący, że przedmiotowy
okaz spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 865/2006 i można go uznać za urodzonego i wyhodowanego w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 2-278-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy trzech wniosków Gospodarstwa Rybackiego Olsztyn II, Sp. z o.o., o wydanie
zezwolenia na eksport do Federacji Rosyjskiej łącznie 3000 kg świeżych, martwych
jesiotrów syberyjskich Acipenser baerii Brandt, 1869 (praktycznie całe ciała – kod BOD),
o pochodzeniu „C”, w partiach po 1000 kg.
Jesiotr syberyjski od roku 1997 wpisany jest w Aneksie B rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97, a od roku 1998 do Załącznika II CITES. Ne jest to gatunek rodzimy dla Polski.
Opinia wydawana jest w trybie art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i art. 5
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Organy CITES dysponują dokumentacją z wcześniejszych wniosków innych podmiotów,
wskazujących na źródła stada hodowlanego Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” Sp. z
o.o., od którego wnioskodawca ma (zapewne – nie zostało to w żaden sposób jednoznacznie
zaznaczone) zakupić jesiotry syberyjskie na eksport. Część dokumentacji, wskazującej na
przedkonwencyjne pochodzenie stada hodowlanego, załączono także do wniosku. Ilość ryb,
która ma stanowić przedmiot eksportu, mieści się w tej udokumentowanej ilości.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, a także po zbadaniu dostępnych danych,
wyrażamy przekonanie, że warunkowo:
- pochodzenie „C” przedmiotowych okazów można uznać za potwierdzone;
- wywóz tych okazów nie będzie miał szkodliwego wpływu na stan ochrony gatunku, ani na
zasięg terytorium zajmowanego przez jakąkolwiek jego populację;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwoleń na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować te wnioski warunkowo pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Warunkiem pozytywnej opinii powinno być uzyskanie przez organ zarządzający formalnego
(przynajmniej podpisanego) potwierdzenia, że źródłem eksportowanych okazów ma być
Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” Sp. z o.o., a okazy te mieszczą się wciąż w kwocie
40000 kg, której dotyczy pismo prezesa tej spółki z 21.10.2011, którego kopię załączono do
wniosku.
Bez takiego potwierdzenia należałoby stwierdzić, że okazy te mają obecnie nieznane
pochodzenie.

96

Sprawa nr 2-279-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy dwóch wniosków firmy Gospodarstwo Rybackie Wąsosze, Elżbieta Fopp, Wąsosze
75a/1, 62-561 Slesin, o wydanie zezwolenia na eksport do Turcji dwóch partii po 2,0 kg
zapłodnionej ikry jesiotra syberyjskiego Acipenser baerii Brandt, 1869, do celów hodowli w
niewoli (kod B).
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Nie jest od rodzimy ani dla Polski, ani dla Turcji.
Deklarowane pochodzenie obu partii: urodzone w niewoli przy spełnieniu warunków określonych
w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865./2006 (kod pochodzenia „C”).
Do wniosku nie dołączono żadnych dokumentów wskazujących na pochodzenie stada
hodowlanego, poza jednozdaniowymi oświadczeniami. Jednak do wcześniejszych wniosków
(patrz opinia nr PROP/CITES/2010-105-1-ak) dołączono kopie dokumentów wskazujących
na przedkonwencyjne pochodzenie stada hodowlanego przedmiotowego gatunku w tym
gospodarstwie. Kopia tej dokumentacji znajduje się w posiadaniu organu naukowego. Można
więc uznać, że przedmiotowe okazy z obu partii mają pochodzenie „C”.
Pochodzenie tych jesiotrów syberyjskich z legalnej hodowli można uznać za wystarczająco
potwierdzone. Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych
danych, wyrażamy także przekonanie, że:
- okazy nie będą pozyskiwane w naturze, a ich wywóz nie będzie miał szkodliwego
wpływu na stan ochrony gatunku, ani na zasięg terytorium zajmowanego przez jakąkolwiek
jego populację;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie w związku z komercyjnym charakterem hodowli, do której przeznaczona jest ta
ikra, mamy wątpliwości, czy kod przeznaczenia „B” jest w tym wypadku właściwy i czy nie
należałoby zastosować kodu „T”. Zwracamy uwagę, że tę samą wątpliwość przedstawiliśmy
już w odniesieniu do wcześniejszych wniosków tego podmiotu (opinia nr PROP/CITES/2011089-1-ak).
Podobnie jak poprzednio, wnioski zawierają błędy formalne (niepotrzebnie wypełnione pole
6, brak kodu EGL w polu 8, nieparafowane korekty w polu 9).
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Sprawa nr 2-280-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o wydanie zezwolenia na
eksport do Izraela jednego żywego okazu (samicy) papugi z gatunku kea (nestor kea) Nestor
notabilis Gould, 1856, wyklutej i wyhodowanej w niewoli (kod „C”) – w zoo w Kopenhadze
(Dania). Ptak został oznakowany transponderem o numerze: 208219000012273 i przekazany
wnioskodawcy 1.09.2009 r. na postawie wcześniejszych rekomendacji koordynatora z EAZA.
Kea jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku II CITES i w Aneksie B do rozporządzenia
Rady WE nr 338/97.
Opinia organu naukowego będzie wydawana w trybie art. 5 ust. 4 w związku z ust. 2 lit. a i d
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006.
Transfer okazu do Zoo w Jerozolimie wynika z nowych rekomendacji osoby koordynującej
hodowlę i ochronę gatunku oraz prowadzącej dla niego księgę rodowodową w Europejskim
Stowarzyszeniu Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA). Rekomendacje są efektem
oceny dotychczasowego stanu hodowli (brak sukcesu hodowlanego i potrzeba wymiany
osobników).
Po analizie dokumentacji załączonej do wniosku, a także w oparciu o uzyskane wyjaśnienia
(dotyczące błędnego zapisu płci rodziców wnioskowanego okazu) i dokumenty uzupełniające
(wyciąg z rejestru ZIMS – Zoo Integrated Monitoring System oraz kopia księgi rodowodowej
gatunku za rok 2009 prowadzonej w EAZA), stwierdzamy, że:
- pochodzenie okazu jako urodzonego i wyhodowanego w niewoli zgodnie z kryteriami
art. 54 rozp. 865/2006 zostało wystarczająco uprawdopodobnione;
- wywóz okazu nie będzie miał szkodliwego wpływu na stan ochrony gatunku, ani na zasięg
terytorium zajmowanego przez jakąkolwiek jego populację;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-001-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Kanady do
użytku osobistego (kod P) 2 egzemplarzy 6-letnich siewek obuwikaz gatunku Cypripedium
segawai Masam. Deklarowane pochodzenie roślin – z uprawy in vitro (kod A). Importer
deklaruje zapewnienie właściwych warunków do uprawy tych roślin
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97. Jest on rodzimy dla Tajwanu.
Do wniosku dołączono kopie certyfikatu fitosanitarnego wydanego przez organ zarządzający
CITES w Kanadzie o numerze 2336143 z dnia 11.12.2012 roku, który, zgodnie z Rezolucją
Conf. 12.3 (Rev. CoP15), sekcja VII, w przypadku Kanady dla roślin z Załącznika II może
zastępować zezwolenie eksportowe.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na
stan ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego taksonu nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia taka mogłaby dotyczyć także przyszłych wniosków na import z Kanady roślin tego
gatunku pochodzących z uprawy.
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Sprawa nr 3-002-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Kanady do
użytku osobistego (kod P) 2 egzemplarzy 7-letnich siewek obuwika z gatunku Cypripedium
montanum Douglas ex Lindl. Deklarowane pochodzenie roślin – z uprawy in vitro (kod A).
Importer deklaruje zapewnienie właściwych warunków do uprawy tych roślin
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97. Jest on rodzimy dla Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Do wniosku dołączono kopie certyfikatu fitosanitarnego wydanego przez organ zarządzający
CITES
w Kanadzie o numerze 2336143 z dnia 11.12.2012 roku, który, zgodnie z Rezolucją Conf.
12.3 (Rev. CoP15), sekcja VII, w przypadku Kanady dla roślin z Załącznika II może
zastępować zezwolenie eksportowe.
W Kanadzie nie obowiązują ograniczenia dotyczące eksportu roślin tego gatunku, a import
z Kanady do UE uzyskał w dniu 2.12.2012 r. pozytywną opinię SRG.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na
stan ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego taksonu nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia taka mogłaby dotyczyć także przyszłych wniosków na import z Kanady roślin tego
gatunku pochodzących z uprawy.
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Sprawa nr 3-003-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Kanady do
użytku osobistego (kod P) 3 egzemplarzy kłączy 5-letnich siewek obuwika z gatunku
Cypripedium passerinum Richardson, o wadze 0,025 kg. Deklarowane pochodzenie roślin –
z uprawy in vitro (kod A). Importer deklaruje zapewnienie właściwych warunków do uprawy
tych roślin.
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97. Jest on rodzimy dla Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Do wniosku dołączono kopie certyfikatu fitosanitarnego wydanego przez organ zarządzający
CITES
w Kanadzie o numerze 2336143 z dnia 11.12.2012 roku, który, zgodnie z Rezolucją Conf.
12.3 (Rev. CoP15), sekcja VII, w przypadku Kanady dla roślin z Załącznika II może
zastępować zezwolenie eksportowe.
W Kanadzie nie obowiązują ograniczenia dotyczące eksportu roślin tego gatunku, a import
z Kanady do UE uzyskał w dniu 2.12.2012 r. pozytywną opinię SRG.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na
stan ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego taksonu nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia taka mogłaby dotyczyć także przyszłych wniosków na import z Kanady roślin tego
gatunku pochodzących z uprawy.
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Sprawa nr 3-004-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Kanady do użytku
osobistego (kod P) 8 egzemplarzy kłączy, 4-letnich siewek storczyka z gatunku Amerorchis
rotundifolia Hulten, o wadze 0,025 kg. Deklarowane pochodzenie roślin - z uprawy in vitro
(kod A). Importer deklaruje zapewnienie właściwych warunków do uprawy tych roślin.
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97. Jest on rodzimy dla Kanady.
Do wniosku dołączono kopie certyfikatu fitosanitarnego wydanego przez organ zarządzający
CITES
w Kanadzie o numerze 2336143 z dnia 11.12.2012 roku, który, zgodnie z Rezolucją Conf.
12.3 (Rev. CoP15), sekcja VII, w przypadku Kanady dla roślin z Załącznika II może
zastępować zezwolenie eksportowe.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na
stan ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego taksonu nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia taka mogłaby dotyczyć także przyszłych wniosków na import z Kanady roślin tego
gatunku pochodzących z uprawy.
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Sprawa nr 3-005-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import do celów
osobistych jednego okazu (cały wyprawiony okaz) lamparta Panthera pardus (Linnaeus,
1758) z Republiki Południowej Afryki. Okaz pochodzi z wolności.
Gatunek ten znajduje się w załączniku I CITES i Aneksie A rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97. Zgodnie z Rezolucją Conf. 10.14 (Rev. CoP14) RPA ma przyznaną kwotę
eksportową na poziomie 150 okazów rocznie na trofea myśliwskie i całe lub prawie całe
skóry. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego CITES dla tego okazu,
o numerze 0136004. Z pól opisujących okaz we wniosku i zezwolenia wynika, że okaz jest
oznakowany tagiem o nr ZA PAR 2012 95/150. Pole dotyczące wykorzystania kwoty
eksportowej w roku 2012 jest w zezwoleniu eksportowym puste, nr tagu wskazuje, że jest to
prawdopodobnie 95 okaz z kwoty z roku 2012.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego można stwierdzić, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek warunkowo
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym
CITES.
Warunkiem pozytywnej opinii powinno być potwierdzenie przez organ zarządzający,
że eksport mieści się w ustalonej kwocie eksportowej i jest dopuszczalny na podstawie
przepisów CITES. W szczególności naszym zdaniem rozstrzygnąć trzeba następujące
zagadnienia:
- W zezwoleniu eksportowym pole dotyczące wykorzystania kwoty eksportowej
pozostało puste. Czy można przyjąć, że nr tagu wystarczająco wskazuje na
dotychczasowe wykorzystanie kwoty eksportowej na rok 2012, a zezwolenie
eksportowe spełnia warunek podany w pkt VIII.b Rezolucji CITES nr 12.3 oraz art. 7
ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006?
- Czy okaz ten poza skórą zawiera także czaszkę, albo zęby lamparta? Jeśli tak, to czy w
związku z tym, że CoP CITES wyznaczył dla RPA kwotę eksportową dla skór i
trofeów, można przyjąć, że dla innych rodzajów okazów kwoty nie ma, a więc ich
eksport jest dopuszczalny niezależnie od wspomnianej kwoty? (Pod względem
przyrodniczym, jeśli czaszka lub zęby pochodzą z tego samego zwierzęcia co skóra, ich
dodatkowy eksport do celów niekomercyjnych nie ma znaczenia).
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Sprawa nr 3-008-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy SAP Renovarion Sp. z o.o., o zezwolenia na import ze Szwajcarii
jednego okazu (fortepianu) zawierającego klawisze (zapewne po 52, choć tego nie podano)
pokryte nakładkami z kości nieokreślonego do gatunku słonia Elephantidae sp., Gray, 1841,
o nieznanym pochodzeniu. Okaz ten został wyprodukowany w latach 1895-1900 r.
Z przedstawionej dokumentacji, w tym przede wszystkim oświadczenia wnioskodawcy
i szwajcarskiego świadectwa eksportowego, wynika, że okaz ma pochodzenie przedkonwencyjne.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wszelkimi dostępnymi danymi oraz po
rozważeniu wszelkich opinii wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego, jesteśmy
przekonani, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez żadną populację słoni;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia żadnego gatunku słoni;
- z ochroną żadnego gatunku słoni gatunku nie wiążą się jakiekolwiek inne czynniki,
które przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę że:
- w opisie okazu należy podać symbol rodzaju (w tym wypadku DER);
- we wniosku nie podano, ile klawiszy jest pokryte nakładkami z kości. Zapewne wszystkie
(52), ale należałoby to sprawdzić i wpisać w zezwoleniu.
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Sprawa nr 3-009-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Aqua-Koral Renata Kubaty z Piławy Górnej, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 23 żywych okazów koralowców z rodzaju Millepora Linnaeus, 1758,
pochodzących z wolności.
Rodzaj ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Niektóre jego gatunki są rodzime dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię
zezwolenia eksportowego nr 17949/IV/SA TS-LN/2012. Proponowany eksport mieści się w
kwocie eksportowej ustalonej na rok 2012 dla Indonezji dla tego rodzaju w wysokości 2000
okazów. Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu
z Indonezji niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju. Brak szczegółowych
informacji dotyczących kondycji gatunków z tego rodzaju składających się na tę partię w
wodach Indonezji i wpływu pozyskiwania ich okazów do celów komercyjnych. Jednak kwota
eksportowa ustalana od lat prze Indonezję dla okazów z tego rodzaju jest na stosunkowo
niewielkim, bezpiecznym poziomie i nie powinna mieć wpływu na populację tych gatunków.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunków koralowców należących do tego rodzaju lub na zasięg terytorium
zajmowanego przez ich populacje;
- z ochroną gatunków należących do tego rodzaju nie wiążą się żadne inne czynniki, które
przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia ta mogła by mieć zastosowanie także do kolejnych wniosków dotyczących importu
z Indonezji nieoznaczonych do gatunku pochodzących z wolności przedstawicieli tego rodzaju,
o ile import mieści się w aktualnej kwocie eksportowej, a kwota ta nie przekracza 2500
okazów rocznie.
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Sprawa nr 3-010-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 30 żywych okazów koralowców z gatunku Porites lichen Dana, 1846,
pochodzących z hodowli morskiej (kod pochodzenia „F”), z przeznaczeniem do celów
handlowych.
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest on rodzimy dla Indonezji. SRG nie opiniowało importu okazów tego gatunku
z Indonezji. Do wniosków załączono kopię zezwolenia eksportowego nr 20147/IV/SATSLN/2012, które obejmuje m.in. te okazy.
Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (UD SEA QUEST) jest
zatwierdzonym hodowcą tego gatunku, wnioskowany eksport mieści się w deklarowanej
rocznej produkcji tych okazów z hodowli tej firmy, a dotychczasowy eksport mieści się w
planowanej łącznej rocznej indonezyjskiej produkcji tego gatunku.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku koralowca lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia taka mogłaby dotyczyć także przyszłych wniosków na import z Indonezji okazów tego
gatunku o pochodzeniu „F”, pod warunkiem, że import mieści się w deklarowanych
możliwościach produkcyjnych danego dostawcy (hodowcy), a dotychczasowy eksport z
danego roku – w całkowitej deklarowanej produkcji tego gatunku w marikulturach tego kraju.
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Sprawa nr 3-011-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku pana XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import
z Namibii dwóch wyprawionych skór kotika afrykańskiego (uchatki karłowatej)
Arctocephalus pusillus (Schreber, 1775), pochodzących z wolności, z przeznaczeniem do
celów prywatnych (część składowe „kolekcji i pamiątek”).
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest on rodzimy dla Namibii. SRG wydała pozytywną opinię dot. importu okazów tego
gatunku ze wszystkich krajów. Do wniosków załączono kopię zezwolenia eksportowego
nr 0034670, które obejmuje te okazy.
1. Zapisy na kopii zezwolenia eksportowego wskazują, że okazy te opuściły Namibię w
listopadzie 2012 r. Nasuwa to pytanie, gdzie obecnie znajdują się te okazy i czy
wniosek ten nie dotyczy wydania zezwolenia importowego w trybie
retrospektywnym?
2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1007/2009
z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok, biorąc pod uwagę
źródło okazów oraz to, że nie stanowią one trofeum myśliwskiego, jedyną
dopuszczalną okolicznością przywozu może być przeznaczenie okazów „do użytku
osobistego podróżnych lub ich rodzin” (art. 3 ust. 2 lit a rozporządzenia).
Zastosowanie ma tu definicja „dóbr osobistych” określona w art. 2 lit. j
rozporządzenia Rady (UE) nr 338/97. Tymczasem z przedstawionej dokumentacji nie
wynika, czy warunki te są spełnione. Jakie są okoliczności nabycia tych okazów? Czy
zostały nabyte przez wnioskodawcę podczas pobytu w Namibii i mają być
sprowadzone później (lub sprowadzono je w listopadzie 2012 r.)?
Ponieważ wymienione okoliczności są decydujące dla tej sprawy i zależy od nich, czy opinia
organu ds. CITES jest przedmiotowa, proponujemy zawiesić postępowanie w tej sprawie
do czasu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania.

107

Sprawa nr 3-011-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Namibii
dwóch wyprawionych skór kotika afrykańskiego (uchatki karłowatej) Arctocephalus
pusillus (Schreber, 1775), pochodzących z wolności, z przeznaczeniem do celów
prywatnych (część składowe „kolekcji i pamiątek”).
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest on rodzimy dla Namibii. SRG wydała pozytywną opinię dot. importu okazów tego
gatunku ze wszystkich krajów. Do wniosków załączono kopię zezwolenia eksportowego
nr 0034670, które obejmuje te okazy.
20 lutego 2013 Komisja PROP ds. CITES wydała postanowienie zawieszające postępowanie w
tej sprawie, do czasu uzyskania odpowiedzi na pytania:
- Czy wniosek nie dotyczy przypadkiem wydania zezwolenia w trybie retrospektywnym?
- Jakie są okoliczności sprowadzenia tych okazów (czy spełnione są przesłanki
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE NR 1007/2009)?
W odpowiedzi wniosek uzupełniono o oświadczenie firmy Helper, informujące, że okazy zostały
zakupione przez wnioskodawcę podczas pobytu wypoczynkowego w Namibii, jednak nie zostały
przez niego przywiezione, lecz zostały następnie wysłane do Polski przez firmę Nakara, bez
czekania na zezwolenie importowe.
Po przeanalizowaniu dodatkowych informacji, można naszym zdaniem uznać, że:
1. Potwierdzono, że okazy nie są trofeum myśliwskim. Upoważnienie wydana przez
importera dla firmy Helper dotyczy jedynie trofeów myśliwskich, a więc firma Helper
nie ma upoważnienia do składania wniosków i oświadczeń w przedmiotowej sprawie
w imieniu importera. Wnioski o oświadczenia nie są więc podpisane przez
upoważnioną osobę i jako takie nie powinny stanowić przedmiotu opinii organu
naukowego.
2. Skoro jest to wniosek w trybie retrospektywnym (czego nie zaznaczono we wniosku),
przed jego rozpatrzeniem merytorycznym przez organ naukowy należy sprawdzić, czy
spełnione są warunki formalne, pozwalające na wydanie zezwolenia w tym trybie,
a więc m.in. tego, jakie były okoliczności zgłoszenia czy ujawnienia importu.
Możlwie jest wystawienie opinii w odniesieniu do wniosku podpisanego przez
upoważnioną osobę, gdy otrzyma od organu zarządzającego potwierdzenie, że będzie
ona przedmiotowa (czyli wniosek spełnia warunki formalne dot. wydania zezwolenia
w trybie retrospektywnym). Należy zaznaczyć, że firma Nakara z Windhoek w
Namibii jest dużym importerem na rynek europejski (a także do RPA) ekskluzywnych
produktów ze skór zwierząt – w tym objętych CITES. Tłumaczenie, że nie zna
przepisów CITES i WTR byłoby więc mało wiarygodne.
3. Z wyjaśnień firmy Helper wynika, że okazy nie stanowią trofeum myśliwskiego,
a także, że nie zostały przywiezione przez podróżnego w jego bagażu (nie
towarzyszyły mu w podróży), lecz nabyte w komercyjnej firmie i następie przez nią
przesłane. Nie spełniają więc żadnej z przesłanek określonych w art. 57 ust. 1 lit. a-c
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, pozwalających uznać je za „dobra osobiste
lub majątek gospodarstwa domowego”, w znaczeniu art. 2 lit. j oraz art. 7 ust. 3
rozporządzenia Rady (UE) nr 338/97 (w przeciwnym wypadku zezwolenie importowe
nie byłoby potrzebne). Tymczasem jak zaznaczyliśmy w poprzednim postanowieniu,
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naszym zdaniem pojęcie „towary przeznaczone do użytku osobistego podróżnych lub
ich rodzin”, użyte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR
1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok, z braku
odmiennej definicji należy rozumieć właśnie w znaczeniu „dóbr osobistych”,
o których mowa w przepisach WTR. Oznaczałoby to, że odpowiedź na pytanie, czy
okazy te spełniają przesłankę określoną w art. 3 ust. 2 lit. a rozporządzenia 1007/2009,
byłaby negatywna. Ze względu na pochodzenie, okazy nie spełniają oczywiście
przesłanki określonej w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia, a w dokumentacji brak
informacji, by spełniały one przesłanki z jego art. 3 ust. 2 lit. b. Gdyby okazy te nie
spełniały żadnej z trzech wymienionych przesłanek, ich import na teren UE byłby
niedopuszczalny na podstawie tego rozporządzenia, a więc opinia organu CITES w
oparciu o przepisy CITES i WTR w jego sprawie byłaby bezprzedmiotowa.
Ponieważ wymienione okoliczności są decydujące dla tej sprawy i zależy od nich, czy opinia
organu ds. CITES jest przedmiotowa, proponujemy utrzynać postanowienie o zawieszeniu
postępowania w tej sprawie do czasu:
- potwierdzenia przez organ odpowiedzialny za przestrzeganie w Polsce
rozporządzenia 1007/2009 (którym w naszym kraju jest organ zarządzający
CITES), że import jest dopuszczalny na podstawie tego rozporządzenia,
- potwierdzenia przez organ zarządzający CITES (po obowiązkowej konsultacji
z organem zarządzającym CITES Namibii i służbą celną w miejscu wprowadzenia
okazów na obszar celny UE), że spełnione są warunki formalne wydania
zezwolenia w trybie retrospektywnym,
- przedstawienia prawidłowego wniosku, podpisanego przez upoważnioną osobę.
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Sprawa nr 3-011-3

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Namibii
dwóch wyprawionych skór kotika afrykańskiego (uchatki karłowatej) Arctocephalus
pusillus (Schreber, 1775), pochodzących z wolności, z przeznaczeniem do celów
prywatnych (część składowe „kolekcji i pamiątek”).
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest on rodzimy dla Namibii. SRG wydała pozytywną opinię dot. importu okazów tego
gatunku ze wszystkich krajów. Do wniosków załączono kopię zezwolenia eksportowego
nr 0034670, które obejmuje te okazy.
20 lutego i 4 kwietnia 2013 r. Komisja PROP ds. CITES wydała postanowienia zawieszające
postępowanie w tej sprawie, do czasu uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień. Po
przeanalizowaniu otrzymanych dodatkowych informacji, można naszym zdaniem uznać, że:
1. Potwierdzono, że okazy nie są trofeum myśliwskim.
2. Wniosek jest składany w trybie retrospektywnym, a polski organ zarządzający uznał,
że spełnia on warunki formalne wydania zezwolenia w trybie retrospektywnym.
3. Okazy nie zostały przywiezione przez podróżnego w jego bagażu, jednak polski organ
zarządzający CITES uznał, że spełniają one warunki pozwalające za uznanie ich za
„towary przeznaczone do użytku osobistego podróżnych lub ich rodzin”, użyte w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1007/2009 z dnia 16
września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok, czyli import jest dopuszczalny
na podstawie tego rozporządzenia.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wyjaśnieniami oraz po zbadaniu
dostępnych danych i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także
biorąc pod uwagę aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Ze względu na szczególny charakter sprawy opinia powinna mieć charakter jednorazowy i nie
powinna dotyczyć przyszłych wniosków na import z Namibii okazów kotika afrykańskiego.
Jednocześnie mamy wątpliwości, czy gdy tworzono zapis art. 3 ust. 2a rozporządzenia
1007/2009 i
pisano o
przedmiotach
do użytku
osobistego
podróżnego
i członków jego rodziny, miano na myśli towary zakupione dowolną metodą (także podczas
podróży) i przesyłane osobno pocztą czy inną przesyłką, czy też jedynie przedmioty osobiste
przewożone przez podróżnego (np. kołnierz jego kurtki, ew. przywożone przez niego
rękawiczki dla żony). Określenie „podróżnego” nie ma bowiem oznaczać rodzaju osoby
(podróżni mogą sprowadzać dowolne towary, a domatorzy nie), ale rodzaj importu –
podobnie jak to ma miejsce w art. 7 rozp. 338/97 (tam późniejsze dosyłanie dopuszcza się
jedynie w wypadku trofeów myśliwskich, jako wyjątek). Dlatego proponujemy, aby
przyjętego w tej sprawie rozstrzygnięcia nie traktować jako uniwersalnego i kolejne podobne
sprawy rozpatrywać indywidualnie.
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Sprawa nr 3-012-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku ZOO Wrocław Spółka z o.o. o zezwolenie na przewóz w obrębie
Wspólnoty i wydanie świadectwa autoryzującego takie przemieszczenie zgodnie z art. 9
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 dla samca sowy jarzębatej Surnia ulula (Linnaeus,
1758) – oznakowanego obrączką o numerze: OD090 ZOO POZNAN, wyklutego 13/04/2012
w ZOO w Poznaniu.
Sowa jarzębata umieszczona jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97.
Opinia organu naukowego jest w tym wypadku wydawana w trybie art. 9 ust. 1
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i dotyczy spełnienia kryteriów ust. 2 lit a tego artykułu.
Jednocześnie, w związku z deklarowanym pochodzeniem okazu (urodzony i wyhodowany w
niewoli), powinna obejmować stwierdzenie, czy spełnione są kryteria podane w art. 54 tego
rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

indywidualny wydruk ARKS przedmiotowej sowy,

•

indywidualne wydruki ISIS ojca i matki przedmiotowej sowy,

•

zezwolenia eksportowe i importowe dla wszystkich dziadków przedmiotowej sowy,

•

drzewo genealogiczne przedmiotowej sowy,

•

potwierdzenie dokonanej opłaty za wydanie świadectwa.

Można naszym zdaniem uznać, iż przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty
potwierdzające legalne pochodzenie stada rodzicielskiego, stanowią przekonujący dowód, że
przedmiotowy okaz spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006.
W związku z powyższym uważamy, że można uznać ten okaz za urodzony
i wyhodowany w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE)
865/2006, co daje podstawy do wydania m.in. świadectwa zwalniającego z zakazów
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Wnioskodawca zaznaczył jednak w polu nr 19 wniosku pozycję 3 – z czego wynika, że celem
świadectwa jest autoryzacja przemieszczenia w obrębie Wspólnoty żywych okazów z Aneksu
A z miejsca określonego na zezwoleniu importowym lub na dowolnym świadectwie. Na
wniosku o wydanie świadectwa, wnioskodawca wskazał, że przedmiotowa sowa ma zostać
przekazana do ZOO w Antwerpii w Belgii. Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia
338/97, organem właściwym do wydania opinii wymaganej do wystawienia świadectwa na
przemieszczenie, dotyczącej warunków w miejscu przeznaczenia, jest organ naukowy
państwa docelowego (w tym przypadku Belgii). Należy jednocześnie podkreślić, że zgodnie z
art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia 338/97 świadectw takich nie wydaje się dla okazów
należących do gatunków ujętych w Aneksie A, które zostały urodzone i wyhodowane w
niewoli, gdyż okazy takie traktowane są w przypadku przemieszczania jak okazy należące do
gatunków z Aneksu B.
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W związku z powyższym proponujemy uznać ten wniosek za bezprzedmiotowy
i postanawia pozostawić go bez rozpatrzenia.
Ponadto warto zaznaczyć, że:
- we wniosku w polu nr 6 podano, że dotyczy on dwóch okazów, podczas gdy z informacji
zawartych w polu nr 4 i załączonej dokumentacji wynika, że chodzi o jeden okaz;
- w polu 18 wniosku zaznaczono pozycję nr 8, co oznaczałoby koniczność analizy celu
transakcji, miałoby to jednak zastosowanie jedynie w przypadku wniosku o zwolnienie
z zakazów wydawanych dla transakcji.
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Sprawa nr 3-012-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA

Dotyczy wniosku ZOO Wrocław Spółka z o. o. o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla
samca sowy jarzębatej Surnia ulula (Linnaeus, 1758) – oznakowanego obrączką o
numerze: OD090 ZOO POZNAN, wyklutego 13/04/2012 w ZOO w Poznaniu.
Sowa jarzębata umieszczona jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowego okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli
zgodnie z kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•

indywidualny wydruk ARKS przedmiotowej sowy,

•

indywidualne wydruki ISIS ojca i matki przedmiotowej sowy,

•

zezwolenia eksportowe i importowe dla wszystkich dziadków przedmiotowej sowy,

•

drzewo genealogiczne przedmiotowej sowy,

•

potwierdzenie dokonanej opłaty za wydanie świadectwa.

Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowy okaz spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzony i wyhodowany w niewoli. Spełnione są
więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy
zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-013-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie o zwolnienie
z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie
potwierdzających to świadectw dla dwóch okazów puszczyka uralskiego Strix uralensis
Pallas, 1771 – samca, oznakowanego mikroczipem o nr 956000008454883 oraz samicy
oznakowanej mikroczipem o numerze 956000008459226, wyklutych 16 kwietnia 2012 r.
Puszczyk uralski umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•
•

indywidualne wydruki ARKS dla przedmiotowych puszczyków oraz ich rodziców,
świadectwa zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystania wystawione dla
rodziców przedmiotowych puszczyków.

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-014-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku ZOO Wrocław Sp z o.o., o wydanie zezwolenia na import ze
Szwajcarii, z ZOO w Zurichu, do celów hodowli w ogrodzie zoologicznym, jednego żywego
okazu (samca) gibbona czapnika/czapeczkowego Hylobates pileatus (Gray, 1861),
o deklarowanym pochodzeniu: urodzony i wyhodowany w niewoli (kod „C”). Okaz jest
oznakowany mikroczipem o numerze 756098100556092CHE.
Gibbon czepiak umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97. Opinie dotyczące importu okazów z Aneksu A są wydawane na
podstawie art. 4 ust. 1 lit. a i e, przy czym w przypadku okazów żywych, także na podstawie
art. 4 ust. 1 lit. c, z odstępstwem ustanowionym na podstawie art. 4 ust. 2 lit. b w związku z
art. 7 ust. 1 lit. a tego rozporządzenia.
Do wniosku dołączono kopię szwajcarskiego zezwolenia eksportowego nr 13CH005486.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała opinii w sprawie tego gatunku. Brak
przesłanek, które podważałyby pochodzenie „C” przedmiotowego okazu.
Po zbadaniu dostępnych danych i rozważeniu wszelkich opinii wydanych przez Grupę
ds. Przeglądu Naukowego wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Proponujemy zwrócenie uwago wnioskodawcy, że skoro nie wystąpił o zastosowanie art.
48 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006, przed ew. wystawieniem tego okazu na
widok publiczny powinien uzyskać dla niego świadectwo do użytku handlowego.
W przedstawionej nam do wglądu dokumentacji brak dokumentu, którego załączenie jest
obowiązkowe na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.
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Sprawa nr 3-015-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
o rejestrację tego podmiotu na podstawie art. 63 ustawy o ochronie przyrody.
Opinia PROP, jako organu naukowego CITES, będzie wydawana na podstawie rekomendacji
e pkt i Rezolucji CITES nr 11.15, a także art. 96 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody.
Choć nie jest to jednoznacznie napisane we wniosku ani w art. 63 ustawy o ochronie
przyrody, należy przyjąć, że rejestracja ta ma być przeprowadzona na potrzeby unormowań,
o których mowa w art. VII ust. 6 CITES oraz art. 52 rozporządzenia Komisji (UE) nr
865/2006. Powinna być także zgodna z zasadami określonymi w Rezolucji CITES nr 11.15.
Zasady rejestracji na potrzeby art. 52 rozporządzenia 865/2006 są omówione w przepisach
wspólnotowych bardzo ogólnikowo. Dokładniejsze, lecz w niektórych punktach
niejednoznaczne wskazówki dot. zasad rejestracji, zawiera art. 63 ustawy o ochronie
przyrody. Biorąc pod uwagę ogólne zasady CTES oraz zapisy cytowanej rezolucji, należy
przyjąć, że uproszczona procedura obrotu próbkami naukowymi przez zarejestrowane w tym
trybie jednostki naukowe powinna dotyczyć jedynie okazów o legalnym pochodzeniu.
Oznacza to naszym zdaniem, że dla zachowania spójnego podejścia do rejestrowanych
jednostek naukowych, w odniesieniu do rejestracji tych podmiotów należy stosować
standardy określone w art. 18 i 19 rozporządzenia 865/2006.
We wniosku zawarto szereg oświadczeń oraz dołączono do niego spis gatunków chronionych,
będących w posiadaniu wnioskodawcy.
Z treści wniosku wynika, że wg wnioskodawcy spis ten ma pełnić rolę katalogu,
o którym mowa w art. 63 ust. 2 pkt 6 ustawy.
Po zapoznaniu się z przedstawiony spisem należy stwierdzić, że nie zawiera on szeregu
informacji, niezbędnych do uznania go za spełniający warunki ustawowe. Przede wszystkim:
- nie wiadomo, czy spis ten obejmuje wszystkie chronione taksony, których okazy są w
posiadaniu wnioskodawcy, czy jedynie niektóre z nich,
- nie zawiera informacji dotyczących rodzaju posiadanych okazów (żywe czy martwe,
rodzaj okazów martwych),
- nie zawiera informacji o liczbie posiadanych okazów z poszczególnych gatunków
i rodzajów,
- nie zawiera informacji o sposobie unikatowego oznakowania poszczególnych okazów
(np. numeracja etykiet),
- nie zawiera wyszczególnienia okazów, które mogą być udostępniane w drodze
nieodpłatnej wymiany, użyczenia lub darowizny,
- nie zawiera informacji o udostępnianiu tych okazów innym instytucjom, co jest
wymagane na podstawie rekomendacji e pkt VI lit D cytowanej wyżej Rezolucji.
Dla umożliwienia oceny, czy posiadane okazy mają rzeczywiście legalne pochodzenie, co jest
konieczne na podstawie przepisów CITES i wspólnotowych, potrzebne są informacje
dotyczące terminu i sposobu ich pozyskania (i jeśli dotyczy – nr zezwoleń, na podstawie
których je uzyskano). Informacje te mogą być dostarczone osobno, choć bardziej
funkcjonalne byłoby, gdyby znajdowały się także w omawianym katalogu.

116

Dodatkowo, dla oceny wniosku, potrzebne byłyby informacje:
- Co wnioskodawca dokładnie rozumie pod pojęciem „ekspozycyjne cele wykorzystania
kolekcji”. O jaki rodzaj ekspozycji chodzi, czy odbywa się ona odpłatnie? Czy cele tej
ekspozycji wykraczają poza cele naukowe lub edukacyjne? Jeśli tak, to czy okazy
wykorzystywane do celów ekspozycyjnych są wyłączone z listy okazów, które mogą
być udostępniane w drodze nieodpłatnej wymiany, użyczenia lub darowizny?
- W jaki sposób, komu i na jakich zasadach jest udostępniany omawiany katalog.
Do czasu uzupełnienia wniosku o wymienione wyżej informacje i katalog,
co powinno nastąpić na wezwanie organu zarządzającego, proponujemy pozostawić ten
wniosek bez rozpatrzenia, ze względu na niespełnienie warunków formalnych oraz brak
informacji umożliwiających sformułowanie opinii.
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Sprawa nr 3-015-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
o rejestrację tego podmiotu na podstawie art. 63 ustawy o ochronie przyrody.
Opinia PROP, jako organu naukowego CITES, jest wydawana na podstawie rekomendacji e
pkt i Rezolucji CITES nr 11.15, a także art. 96 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody.
Choć nie jest to jednoznacznie napisane we wniosku ani w art. 63 ustawy o ochronie
przyrody, należy przyjąć, że rejestracja ta ma być przeprowadzona na potrzeby unormowań, o
których mowa w art. VII ust. 6 CITES oraz art. 52 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006.
Powinna być także zgodna z zasadami określonymi w Rezolucji CITES nr 11.15.
Zasady rejestracji na potrzeby art. 52 rozporządzenia 865/2006 są omówione w przepisach
wspólnotowych bardzo ogólnikowo. Dokładniejsze, lecz w niektórych punktach
niejednoznaczne wskazówki dot. zasad rejestracji, zawiera art. 63 ustawy o ochronie
przyrody. Biorąc pod uwagę ogólne zasady CTES oraz zapisy cytowanej rezolucji,
uproszczona procedura obrotu próbkami naukowymi przez zarejestrowane w tym trybie
jednostki naukowe może dotyczyć jedynie okazów o legalnym pochodzeniu. Oznacza to
naszym zdaniem, że dla zachowania spójnego podejścia do rejestrowanych jednostek
naukowych, w odniesieniu do rejestracji tych podmiotów należy stosować standardy
określone w art. 18 i 19 rozporządzenia 865/2006.
Z cytowanych wyżej przepisów krajowych, wspólnotowych i CITES wynika, że wniosek
o rejestrację takiej jednostki naukowej powinien zawierać co najmniej:
1. Oświadczenie, zawierające następujące informacje:
a) stwierdzenie zgodności dostarczonej kopii katalogu z oryginałem;
b) stwierdzenie, że wszystkie okazy zielnikowe, okazy muzealne zakonserwowane,
zasuszonych albo w inny sposób utrwalone, a także żywy materiał roślinny, które
mogą być udostępniane do nieodpłatnej wymiany, użyczenia lub darowizny, są
gromadzone w kolekcje;
c) wskazanie, że kolekcję stanowią jedynie okazy, których pozyskiwanie nastąpiło
zgodnie z przepisami ustawy (rodzaj pochodzenia poszczególnych okazów może
być wskazany w katalogu, lub oddzielnie);
d) stwierdzenie, że okazy w kolekcji są oznakowane w sposób umożliwiający ich
identyfikację;
e) wszystkie okazy z kolekcji są umieszczone w katalogu, z wyszczególnieniem
okazów, które mogą być udostępniane w drodze nieodpłatnej wymiany, użyczenia
lub darowizny;
f) stwierdzenie, że katalog ten jest udostępniany zainteresowanym instytucjom
naukowym;
g) wykazanie, że kolekcja jest przechowywana pod opieką osoby wyznaczonej przez
kierownika instytucji naukowej w warunkach uniemożliwiających jej zniszczenie.
2. Kopię katalogu, zwierającego co najmniej następujące dane o poszczególnych
okazach:
a) informację o przynależności gatunkowej;
b) informację o sposobie oznakowania, umożliwiającym identyfikację;
c) źródło okazu zgodne z przepisami (ta informacja może być ew. przekazana
organom CITES odrębnie);
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d) wskazanie, czy okaz może być aktualnie udostępniony w drodze nieodpłatnej
wymiany, użyczenia lub darowizny;
e) numery zastosowanych dla nich etykiet CITES (etykiety powinny być wydane,
lub zaaprobowane przez organ zarządzający CITES);
f) informacje o każdym udostępnianiu w drodze nieodpłatnej wymiany, użyczenia
lub darowizny,
We wniosku zawarto szereg oświadczeń, wyczerpujących w większości listę przedstawioną
w punkcie 1 (choć z pewnymi wyjątkami i w niektórych przypadkach ogólnikowo) oraz
dołączono do niego spis gatunków chronionych, będących w posiadaniu wnioskodawcy.
Z treści wniosku wynika, że wg wnioskodawcy spis ten ma pełnić rolę katalogu, o którym
mowa w art. 63 ust. 2 pkt 6 ustawy.
Po zapoznaniu się z przedstawiony spisem stwierdzamy, że nie zawiera on szeregu
informacji, niezbędnych do uznania go za katalog, o którym mowa w ustawie i wymienionych
wyżej przepisach wspólnotowych i CITES. W postanowieniu nr PROP/CITES/2013-015-1-ak
Komisja PROP ds. CITES wskazała na te braki. W związku z tym wnioskodawca przedstawił
uzupełniony spis, zawierający dodatkowo – liczbę posiadanych okazów z poszczególnych
gatunków, odrębną listę gatunków, które mogą być udostępniane (znacznie krótszą od całego
spisu). Przedstawiono także oświadczenie, że spis ten zawiera wszystkie posiadane żywe
okazy z gatunków chronionych.
Nie wiadomo, czy w posiadaniu wnioskodawcy znajdują się także okazy martwe
(np. zielnikowe), nieuwzględnione w katalogu.
Przedstawiony spis nie spełnia kryteriów pozwalających na uznanie go za katalog,
o którym mowa w cytowanych wyżej przepisach. W katalogu takim każdy okaz powinien być
traktowany osobno, brakuje m.in. informacji o ich oznakowaniu, wskazaniu, które konkretnie
okazy są aktualnie gotowe do udostępnienia, uniemożliwia śledzenia historii udostępniania
poszczególnych okazów.
Choć w oświadczeniach załączonych do wniosku podano, że wszystkie okazy mają legalne
pochodzenie, obecnie podano, że w wyjątkiem okazów jednego gatunku, pochodzenie
pozostałych jest nieznane. To dyskwalifikowałoby możliwość ich udostępniania na podstawie
omawianych przepisów. Zapewne informacja ta wynika z nieporozumienia i większość tych
roślin ma jednak znane, legalne pochodzenie – np. zostały wyhodowane w kontrolowanych
warunkach w tej jednostce, albo mają pochodzenie przedkonwencyjne lub przedakcesyjne.
Ocena tego pochodzenia stanowi przedmiot analizy organów CITES, a więc powinno być ono
określone (np. w katalogu, ale może być także osobno), a oświadczenie powinno dotyczyć
przede wszystkim zgodności deklarowanego pochodzenia z prawdą.
Biorąc powyższe pod uwagę, w tym w szczególności nieprzedstawienie właściwego
katalogu oraz brak informacji pozwalających ocenić legalność pochodzenia okazów,
proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek negatywnie.
W załączeniu przedstawiamy wzór katalogu, spełniającego wymagania przepisów i
zawierającego zarówno obowiązkowe, jak i rekomendowane informacje. Zaznaczamy jednak,
że wzór ten jest jedynie przykładowy i katalog może być także skonstruowany inaczej, pod
warunkiem, że będzie uwzględniał co najmniej wszystkie informacje obowiązkowe.
Zwracamy jednocześnie uwagę, że z oświadczenia wnioskodawcy wynika, że wystawia on
część posiadanych okazów z Aneksów A i B na widok publiczny do celów zarobkowych.
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Oznacza, to, że zgodnie z art. 8 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz art. 62
pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006, powinien móc wykazać legalne pochodzenie
okazów z gatunków zamieszczonych w Aneksie B oraz sztucznie rozmnożonych okazów
z gatunków z Aneksu A, a w przypadku okazów z gatunków z Aneksu A – innych niż
sztucznie rozmnożone (zgodnie z definicją z art. 56 rozp. 865/2006), powinien legitymować
się dla nich świadectwami do użytki handlowego.
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Sprawa nr 3-017-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw
dla trzech żywych okazów jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 – dwóch
samic, oznakowanych obrączkami o numerach: PL PL 02 (wyklutej 23/05/2012) i PL PL 03
(wyklutej 25/05/2012), oraz jednego samca oznakowanego obrączką o numerze PL PL 04,
wyklutego 27/05/2012.
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenie o rejestracji przedmiotowych ptaków oraz pary jastrzębi
(najprawdopodobniej rodziców przedmiotowych ptaków) w starostwie
powiatowym,

•

zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli (bez wskazania rodziców),

•

dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C”
najprawdopodobniej rodziców przedmiotowych ptaków,

•

zgłoszenie prowadzenia działalności nadzorowanej przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Białymstoku.

pary

jastrzębi

–

Przy założeniu, że para ptaków, dla których przedstawiono unijne świadectwa
zwalniające z zakazu wykorzystywania ich do celów komercyjnych, jest parą rodzicielską
przedmiotowych jastrzębi, przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające
wyklucie się przedmiotowych jastrzębi w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz
dokumenty potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób
przekonujący, że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i hodowane w
niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Dołączone do wniosków dokumenty nie wskazują jednak w jakikolwiek sposób, iż para
jastrzębi (samica oznakowana obrączką PL-JZ-25 i samiec oznakowany obrączką PL-JZ-29),
stanowi faktycznie parę rodzicielską ptaków, których dotyczą złożone wnioski. Jako że
informacja ta jest kluczowa przy rozpatrywaniu przedmiotowych wniosków, wnioskodawca
powinien dostarczyć dokument potwierdzający taki stan rzeczy.
W związku z tym, po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją,
proponujemy zaopiniować przedmiotowe wnioski negatywnie, w zakresie będącym
przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.
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Jednocześnie zaznaczamy, że opinia ta mogłaby ulec zmianie, jeśli wnioskodawca
przedstawi przekonujący dowód, wskazujący na rodziców przedmiotowych ptaków. Może to
być np. uzupełnione zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o urodzeniu zwierząt
w hodowli, wyniki badań genetycznych czy też oświadczenie wnioskodawcy, zawierające
klauzulę o świadomości konsekwencji karnych za składanie fałszywych oświadczeń (warto
poinformować wnioskodawcę, że w przypadku wątpliwości organ zarządzający może zażądać
przeprowadzenia dodatkowego dowodu w formie badań genetycznych).
Zwracamy uwagę na fakt, iż wnioskodawca nie dopełnił terminu rejestracji zwierząt –
w przypadku przedmiotowych jastrzębi – zgłosił je do rejestru ponad 8 miesięcy po dacie
wejścia w ich posiadanie (ptaki wykluły się 23-27/05/2012, zaś wpisane do rejestru zostały
dopiero 30/01/2013), zaś w przypadku rodziców przedmiotowych ptaków – zgłosił je do
rejestru ponad 1,5 miesiąca po dacie wejścia w ich posiadanie (przekazanie ptaków nastąpiło
01/03/2012, zaś do rejestru zgłoszono je dopiero 17/04/2012).

122

Sprawa nr 3-017-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w
art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw
dla trzech żywych okazów jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 - dwóch
samic, oznakowanych obrączkami o numerach: PL PL 02 (wyklutej 23/05/2012) i PL PL 03
(wyklutej 25/05/2012), oraz jednego samca oznakowanego obrączką o numerze PL PL 04,
wyklutego 27/05/2012.
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• zaświadczenie o rejestracji przedmiotowych ptaków oraz ich rodziców
w starostwie powiatowym,
• zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wyklucie się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej
przedmiotowych ptaków,
• zgłoszenie prowadzenia działalności nadzorowanej przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Białymstoku.
Po uzyskaniu uzupełniających informacji od organu zarządzającego, można naszym zdaniem
uznać, iż przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-018-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Leśnego Parku Niespodzianek o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
żywego samca puchacza Bubo bubo Linnaeus, 1758, oznakowanego obrączką o numerze PL
LPN A 1201 i wyklutego 11/05/2012.
Puchacz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozp. Rady (WE)
nr 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowego okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•
•
•
•

kopię zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się
przedmiotowego ptaka w niewoli,
kopie dwóch unijnych świadectw potwierdzających pochodzenie rodziców
przedmiotowego puchacza (ojciec pochodzenie „D”, matka pochodzenie „C”),
kopię decyzji Ministra Środowiska o wydaniu zezwolenia na prowadzenie
działalności ogrodu zoologicznego Leśny Park Niespodzianek,
korespondencję mailową, w której potwierdzono fakt zaobrączkowania
przedmiotowego puchacza obrączką bezszwową.

Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowego
puchacza w hodowli prowadzonej w Leśnym Parku Niespodzianek oraz dokumenty
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowy okaz spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzony i hodowany w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-019-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie o zwolnienie
z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie
potwierdzających to świadectw dla żywego samca sowy śnieżnej Nyctea scandiaca
Linnaeus, 1758, oznakowanego mikroczipem o numerze 956000008456187 i wyklutego
18/06/2012.
Sowa śnieżna umieszczona jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozp. Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•
•

indywidualne wypisy ARKS przedmiotowej sowy oraz jej rodziców,
kopie dwóch unijnych świadectw potwierdzających pochodzenie rodziców
przedmiotowej sowy (pochodzenie „C”),

•

indywidualny wypis ISIS matki przedmiotowej sowy.

Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowej
sowy w hodowli prowadzonej w Ogrodzie Zoologicznym w Krakowie oraz dokumenty
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowy okaz spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzony i hodowany w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że choć świadectwa do użytku komercyjnego nie są
dokumentem CITES, należy w ich przypadku stosować standardy CITES (zgodnie z rozp.
Komisji nr 792/2012. Oznacza to, że zgodnie z lit. g Aneksu 1 do Rezolucji Conf. 12.3 (Rev.
CoP15), pełny opis ptaka powinien zawierać informacje o wszelkim oznakowaniu ptaka,
a więc także o czerwonej obrączce (?) z nr 02 na lewej nodze. W przypadku mikroczipa,
należy także podać jego producenta (jeśli jest to mikroczip zgodny z ISO, producentem jest
zapewne Trovan Ltd. i za wystarczającą można naszym zadaniem uznać informację
o zgodności z ISO 11784/5) oraz, jeśli to możliwe, lokalizację mikroczipa w okazie.
Naszym zdaniem warto także zwrócić uwagę wnioskodawcy, że zgodnie z art. 66 ust. 2 rozp.
Komisji nr 865/2006 standardową metodą znakowania ptaków urodzonych w niewoli są
bezszwowe obrączki, a nie mikroczipy. Zastosowanie mikroczipa jako oznakowania
zamiennego wymaga zgody organy zarządzającego, która jest obwarowana warunkiem
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Sprawa nr 3-020-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie o wydanie
zezwolenia na eksport do Australii (Dreamworld Parkway) jednej samicy tygrysa Pantera
tigris Linnaeus, 1758, o deklarowanym pochodzeniu „C” (urodzona i wyhodowana w niewoli,
przy spełnieniu warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Rady WE nr 865/2006),
oznakowanej mikroczipami o numerach: 956000002148562 i 00-0671-1e11, urodzonej
15/04/2006.
Tygrys umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97. Nie jest rodzimy ani dla Polski, ani dla Australii.
Załączona dokumentacja wskazuje, że przedmiotowy okaz urodził się w niewoli w
Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu, skąd przekazany został do wnioskodawcy. Jego ojciec
został legalnie sprowadzony (na podstawie zezwoleń CITES) z Niemiec. Z kolei matka
została leganie sprowadzona (na podstawie zezwoleń CITES) z Wielkiej Brytanii.
Na podstawie informacji z dokumentów załączonych do wniosku, a także w oparciu o stan
ochrony, status gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy CITES z tym związane,
uważamy, że:
• okaz ten można uznać za urodzony i wyhodowany w niewoli (w myśl przepisów
wspólnotowych),
• eksport przedmiotowego okazu nie będzie miał negatywnego wpływu na stan ochrony
gatunku lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację,
• z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie,
w zakresie będącym przedmiotem opinii organu naukowego CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że w odniesieniu do zezwolenia eksportowego
zastosowania mają postanowienia z lit. g Aneksu 1 do Rezolucji Conf. 12.3 (Rev. CoP15).
Oznacza to, że pełny opis zwierzęcia powinien zawierać informacje o producentach
mikroczipów (zapewne dla obu czipów – Trovan Ltd., przy czym jeśli jeden z mikroczipów
jest zgodny z ISO 11784/5, informację o tej zgodności można naszym zadaniem uznać za
wystarczającą) oraz, jeśli to możliwe (w przypadku tygrysa – jest to szczególnie istotne)
lokalizację mikroczipów w okazie.
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Sprawa nr 3-021-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków złożonych przez firmę „SZREK” z siedzibą w Warszawie,
o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97
i wydanie potwierdzających to świadectw dla ośmiu żywych okazów boa argentyńskiego
Boa constrictor Linnaeus, 1758 ssp. occidentalis Philippi, 1873 – urodzonych 20/09/2011 i
oznakowanych mikroczipami o numerach: 972000000547577, 972000000533773,
972000000525839,
972000000541612,
972000000514844,
972000000541242,
972000000504295 oraz 972000000540184.
Boa argentyński umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• kopię zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii
przedmiotowych węży w niewoli (bez wskazania rodziców),

o

narodzinach

• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary boa argentyńskiego –
najprawdopodobniej rodziców przedmiotowych węży.
Przy założeniu, że para boa argentyńskich dla których przedstawiono unijne świadectwa
zwalniające z zakazu wykorzystywania ich do celów komercyjnych jest parą rodzicielską
przedmiotowych węży, przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające
wyklucie się przedmiotowych węży w hodowli prowadzonej przez Wnioskodawcę oraz
dokumenty potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób
przekonujący, że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i hodowane w
niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Dołączone do wniosków dokumenty nie wskazują jednak w jakikolwiek sposób, iż para
boa argentyńskich (samica oznakowana mikroczipem 528210000350615 i samiec
oznakowany mikroczipem 528210000353333), stanowi faktycznie parę rodzicielską węży,
których dotyczą złożone wnioski. Jako, że informacja ta jest kluczowa przy rozpatrywaniu
przedmiotowych wniosków, wnioskodawca powinien dostarczyć dokument potwierdzający
taki stan rzeczy.
W związku z tym, po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją,
proponujemy zaopiniować przedmiotowe wnioski negatywnie, w zakresie będącym
przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.
Zaznaczamy, że opinia ta mogłaby ulec zmianie, jeśli wnioskodawca przedstawi
przekonujący dowód, wskazujący na rodziców przedmiotowych węży. Może to być np.
uzupełnione zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o urodzeniu zwierząt w
hodowli, wyniki badań genetycznych czy też oświadczenie wnioskodawcy, zawierające
klauzulę o świadomości konsekwencji karnych za składanie fałszywych oświadczeń (warto
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poinformować wnioskodawcę, że w przypadku wątpliwości organ zarządzający może zażądać
przeprowadzenia dodatkowego dowodu w formie badań genetycznych).
Jednocześnie zwracamy uwagę, że choć świadectwa do użytku komercyjnego nie są
dokumentem CITES, należy w ich przypadku stosować standardy CITES (zgodnie z rozp.
Komisji nr 792/2012). Oznacza to, że zgodnie z lit. g Aneksu 1 do Rezolucji Conf. 12.3 (Rev.
CoP15), pełny opis tych węży powinien zawierać producenta mikroczipów (jeśli są to
mikroczipy zgodne z ISO, producentem jest zapewne Planet ID i za wystarczającą można
naszym zadaniem uznać informację o zgodności z ISO 11784/5) oraz, jeśli to możliwe,
lokalizację mikroczipów w okazach.
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Sprawa nr 3-021-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków złożonych przez firmę „SZREK” z siedzibą w Warszawie o zwolnienie z
zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie
potwierdzających to świadectw dla ośmiu żywych okazów boa argentyńskiego
Boa constrictor Linnaeus, 1758 ssp. occidentalis Philippi, 1873 – urodzonych 20/09/2011 i
oznakowanych mikroczipami o numerach: 972000000547577, 972000000533773,
972000000525839,
972000000541612,
972000000514844,
972000000541242,
972000000504295 oraz 972000000540184.
Boa argentyński umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozp. Rady nr 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• kopię zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o narodzinach
przedmiotowych węży w niewoli (bez wskazania rodziców),
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej
przedmiotowych węży,
• pismo przewodnie z oświadczeniem wnioskodawcy, wskazującym które osobniki
stanowią parę rodzicielską przedmiotach węży.
Po uzyskaniu uzupełniających informacji od organu zarządzającego, można naszym zdaniem
uznać, iż przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.

129

Sprawa nr 3-022-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku ZOO Wrocław Sp. z o.o., o wydanie zezwolenia na import ze Szwajcarii, z
ZOO Gossau, do celów hodowli, trzech żywych okazów (jednego samca i dwóch samic)
anakondy zielonej Eunectes murinus Linnaeus, 1758, o deklarowanym pochodzeniu:
urodzone i wyhodowane w niewoli (kod „C”).
Anakonda zielona umieszczona jest w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 12CH102570.
UE nie wprowadziła ograniczeń dotyczących importu z tego kraju okazów tego gatunku,
pochodzących z hodowli.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego w 1997 r. wydała jedną pozytywną opinię w sprawie importu
okazów tego gatunku z Surinamu, którą następnie wycofała na początku bieżącego roku.
Biorąc pod uwagę opinię Grupy ds. Przeglądu Naukowego, wyrażamy przekonanie, że:
-

wprowadzenie do Wspólnoty ze Szwajcarii trzech okazów anakondy zielonej
pochodzących z hodowli nie będzie miało negatywnego wpływu na stan ochrony
gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez poszczególne populacje gatunku;

-

cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;

-

z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-023-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Zarządu Zieleni Miejskiej Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi o
zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97
i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla jednego samca pantery chińskiej Panthera
pardus japonensis J. E. Gray, 1862, oznakowanego mikroczipem 977200005539174.
Pantera chińska umieszczona jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowego okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
• indywidualne wydruki kart ARKS dla przedmiotowej pantery oraz jej rodziców,
• kopię zezwolenia importowego CITES wystawionego dla matki przedmiotowej
pantery,
• fakturę pro-forma wystawioną na dwie pantery przez eksportera z Norymbergii,
• indywidualny wydruk karty ISIS dla ojca przedmiotowej pantery,
• pismo przewodnie.
Wnioskodawca w piśmie przewodnim zwrócił uwagę na fakt, iż nie posiada w archiwum
dokumentów zezwalających na re-eksport ojca (ARKS LODZ/3366) przedmiotowej pantery
z Niemiec do Polski. Z wydruków ARKS i ISIS wynika, że okaz ten przekazany został z ZOO
w Norymberdze do ZOO w Łodzi 23 lutego 1989 r., a więc zanim Polska stała się Stroną
Konwencji Waszyngtońskiej. Brak kopii świadectwa re-eksportowego CITES w archiwum
ZOO w Łodzi jest zatem zrozumiały. Kraj re-eksportu (Niemcy) Stroną Konwencji jest
jednak już od 1976 roku, a więc przy re-eksporcie pantery do Polski, niemiecki organ
zarządzający powinien wystawić świadectwo re-eksportowe. W bazie danych UNDP WCMC
brak informacji o eksporcie tego gatunku z Niemiec do Polski w roku 1989, jednak jest
informacja z roku poprzedniego, która może dotyczyć tej transakcji (ew. data wystawienia
świadectwa re-eksportowego).
W związku z powyższym proponujemy, by polski organ zarządzający CITES ustalił,
czy organ zarządzający Niemiec wystawił świadectwo re-eksportowe dla okazu
o numerze ARKS: LODZ/3366, przekazanego do Zoo w Łodzi w lutym 1989 r.,
a importowanego wcześniej z USA, z ogrodu zoologicznego w San Diego. Ponieważ
informacja ta jest kluczowa dla ustalenia statusu prawnego pochodzenia
przedmiotowego okazu, do czasu jej uzyskania proponujemy zawiesić postępowanie w
tej sprawie.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że choć świadectwa do użytku komercyjnego nie są
dokumentem CITES, należy w ich przypadku stosować standardy CITES (zgodnie z rozp.
Komisji nr 792/2012. Oznacza to, że zgodnie z lit. g Aneksu 1 do Rezolucji Conf. 12.3 (Rev.
CoP15), pełny opis lamparta powinien zawierać informacje o wszelkim jego oznakowaniu,
a więc także o drugim mikroczipie o nr 00-01D1-F926, który według wydruku ARKS
wszczepiony został przedmiotowemu zwierzęciu 12/10/2000. W opisie należy także podać
producentów mikroczipów oraz ich lokalizację w okazie. Jeśli pierwszy z mikroczipów jest
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zgodny z ISO 11784/5, producentem jest zapewne Avid i informację o tej zgodności można
by naszym zdaniem uznać za wystarczającą. Jednak w odniesieniu do drugiego mikroczipa
(być może firmy Trovan) informacja taka zdecydowanie powinna być podana, by było
wiadome, jakiego czytnika trzeba użyć do jego detekcji.
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Sprawa nr 3-023-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Zarządu Zieleni Miejskiej Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi o
zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97
i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla jednego samca pantery chińskiej Panthera
pardus japonensis J. E. Gray, 1862, oznakowanego mikroczipami 977200005539174 oraz
00-01D1-F926.
Pantera chińska umieszczona jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowego okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
• indywidualne wydruki kart ARKS dla przedmiotowej pantery oraz jej rodziców,
• kopię zezwolenia importowego CITES wystawionego dla matki przedmiotowej
pantery,
• fakturę pro-forma wystawioną na dwie pantery przez eksportera z Norymbergii,
• indywidualny wydruk karty ISIS dla ojca przedmiotowej pantery,
• pismo przewodnie.
Po wstępnej analizie wniosku i załączonych do niego dokumentów, na prośbę organu
naukowego, organ zarządzający dostarczył dodatkowo:
• kopię polskiego zezwolenia importowego na import dwóch panter chińskich
z ZOO w Norymberdze, wystawionego w 1988 (w tym dla ojca przedmiotowej
pantery).
Wnioskodawca w piśmie przewodnim zwrócił uwagę na fakt, iż nie posiada w archiwum
dokumentów zezwalających na re-eksport ojca (ARKS LODZ/3366) przedmiotowej pantery
z Niemiec do Polski. Z wydruków ARKS i ISIS wynika, że okaz ten przekazany został z ZOO
w Norymberdze do ZOO w Łodzi 23 lutego 1989 r., a więc zanim Polska stała się Stroną
Konwencji Waszyngtońskiej. Brak kopii świadectwa re-eksportowego CITES w archiwum
ZOO w Łodzi jest zatem zrozumiały. Kraj re-eksportu (Niemcy) Stroną Konwencji jest
jednak już od 1976 roku, a więc przy re-eksporcie pantery do Polski, niemiecki organ
zarządzający powinien wystawić świadectwo re-eksportowe. W bazie danych UNDP WCMC
brak informacji o eksporcie tego gatunku z Niemiec do Polski w roku 1989, jednak jest
informacja z roku poprzedniego, która najprawdopodobniej dotyczy tej właśnie transakcji.
Wszystko wskazuje na to, że data wykazana w bazie UNDP WCMC to data wystawienia
świadectwa re-eksportowego i zezwolenia importowego, zaś data wykazana na wydrukach
ISIS i ARKS to data faktycznego importu panter do ZOO w Łodzi.
Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające urodzenie się przedmiotowej
pantery w ZOO w Łodzi oraz zebrana dokumentacja potwierdzająca legalne pochodzenie pary
rodzicielskiej, stanowią przekonujący dowód, że przedmiotowy okaz spełnia wszystkie
warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można go uznać za
urodzony i wyhodowany w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d
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artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia
Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy
zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że choć świadectwa do użytku komercyjnego nie są
dokumentem CITES, należy w ich przypadku stosować standardy CITES (zgodnie z rozp.
Komisji nr 792/2012). Oznacza to, że zgodnie z lit. g Aneksu 1 do Rezolucji Conf. 12.3 (Rev.
CoP15), pełny opis lamparta powinien zawierać informacje o wszelkim jego oznakowaniu,
a więc także o drugim mikroczipie o nr 00-01D1-F926, który według wydruku ARKS
wszczepiony został przedmiotowemu zwierzęciu 12/10/2000. W opisie należy także podać
producentów mikroczipów oraz ich lokalizację w okazie. Jeśli pierwszy z mikroczipów jest
zgodny z ISO 11784/5, producentem jest zapewne Avid i informację o tej zgodności można
by naszym zdaniem uznać za wystarczającą. Jednak w odniesieniu do drugiego mikroczipa
(być może firmy Trovan) informacja taka zdecydowanie powinna być podana, by było
wiadome, jakiego czytnika trzeba użyć do jego detekcji.
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Sprawa nr 3-024-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy
wniosku
Miejskiego
Ogrodu
Zoologicznego
w
Płocku,
o wydanie zezwolenia na eksport do Chorwacji (do Ogrodu Zoologicznego w Zagrzebiu)
jednej samicy tamaryny cesarskiej Saguinus imperator subgrisescens Lönnberg, 1940,
urodzonej 26/07/2007 i oznakowanej mikroczipem 00-066D-447. Deklarowane pochodzenie
okazu – kod „C” – urodzony i wyhodowany w niewoli.
Tamaryna cesarska ujęta jest w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97.
Do wniosku załączono trzy indywidualne karty ARKS – jedna dotycząca przedmiotowego
okazu oraz dwie dotyczące jego rodziców.
Z wydruków ARKS wynika, że matka przedmiotowego okazu przekazana została z ZOO
Marwell w Wielkiej Brytanii do ZOO w Płocku 22/07/2005, a więc w czasie kiedy Polska
była już członkiem Unii Europejskiej. Na jej przewiezienie nie trzeba było zatem uzyskiwać
zezwoleń CITES. Wnioskodawca nie przedstawił dokumentów świadczących o legalnym
pochodzeniu dziadków ze strony matki tj. samca nr ARKS MARWELL/3611 i samicy nr
ARKS MARWELL/2410, albo innych, wcześniejszych założycieli stada hodowlanego.
Ojciec przedmiotowego okazu przekazany został z ZOO Frankfurt w Niemczech do ZOO
w Płocku 22/01/2004, a więc zanim jeszcze Polska stała się oficjalnym członkiem Unii
Europejskiej. Z wydruków ARKS wynika, że wprowadzenie tego okazu na teren Polski
odbyło się na podstawie zezwoleń eksportowo-importowych CITES. Kopie zezwoleń nie
zostały jednak dołączone do wniosku.
W związku z powyższym proponujemy zwrócić się o:
- przedstawienie przez wnioskodawcę dokumentów uprawdopodobniających legalne
pochodzenie stada hodowlanego ze strony matki przedmiotowego okazu (np. dot.
pochodzenia dziadków o nr ARKS MARWELL/3611 i MARWELL/2410. lub
wykazania pochodzenia stada hodowlanego za pomocą wydruków z ARKS lub
ISIS);
- potwierdzenie przez polski organ zarządzający, że ojciec (nr ARKS
PLOCK/A20123) został importowany na podstawie zezwoleń CITES (kopie
zezwoleń może dostarczyć wnioskodawca, jednak informację o tej transakcji
najprawdopodobniej może również sprawdzić organ zarządzający i w takiej
sytuacji, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, nie należy wzywać
wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o dokumenty, które są w posiadaniu organu).
Proponujemy zawiesić postępowanie w tej sprawie, do czasu uzyskania powyższych
dokumentów lub potwierdzeń, pozwalających na ocenę pochodzenia okazu.
-

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w odniesieniu do zezwolenia eksportowego
zastosowania mają postanowienia z lit. g Aneksu 1 do Rezolucji Conf. 12.3 (Rev.
CoP15). Oznacza to, że pełny opis zwierzęcia powinien zawierać informacje
o producencie
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Sprawa nr 3-024-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, o wydanie zezwolenia na
eksport do Chorwacji (do Ogrodu Zoologicznego w Zagrzebiu) jednej samicy tamaryny
cesarskiej Saguinus imperator subgrisescens Lönnberg, 1940, urodzonej 26/07/2007
i oznakowanej mikroczipem 00-066D-447. Deklarowane pochodzenie okazu – kod „C” –
urodzony i wyhodowany w niewoli.
Tamaryna cesarska ujęta jest w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97.
Do wniosku załączono trzy indywidualne karty ARKS – jedna dotycząca przedmiotowego
okazu oraz dwie dotyczące jego rodziców.
Ojciec przedmiotowego okazu przekazany został z ZOO Frankfurt w Niemczech do ZOO
w Płocku 22/01/2004, a więc zanim jeszcze Polska stała się oficjalnym członkiem Unii
Europejskiej. Z wydruków ARKS wynika, że wprowadzenie tego okazu na teren Polski
odbyło się na podstawie zezwoleń eksportowo-importowych CITES. Kopie zezwoleń są
w posiadaniu Organu Zarządzającego CITES, a więc wnioskodawca nie musiał załączać ich
do złożonego wniosku.
Z wydruków ARKS wynika, że matka przedmiotowego okazu przekazana została z ZOO
Marwell w Wielkiej Brytanii do ZOO w Płocku 22/07/2005, a więc w czasie kiedy Polska
była już członkiem Unii Europejskiej. Na jej przewiezienie nie trzeba było zatem uzyskiwać
zezwoleń CITES. Wnioskodawca nie przedstawił dokumentów pozwalających ocenić, czy
dziadkowie od strony matki tj. samiec nr ARKS MARWELL/3611 i samica nr ARKS
MARWELL/2410 mają pochodzenie C czy F. Sprawy tej nie rozstrzyga także przedstawione
drzewo genealogiczne, gdyż jest ono wyprowadzone tylko do lat 80., a więc nie wskazuje
np. na przedkonwencyjne pochodzenie stada hodowlanego. Na podstawie dostarczonych
dokumentów nie można zatem jednoznacznie potwierdzić, że przedmiotowy okaz można
uznać za urodzony i wyhodowany w niewoli zgodnie z przepisami wspólnotowymi.
Od 1 lipca br. Chorwacja (kraj eksportu przedmiotowej tamaryny) stała się członkiem Unii
Europejskiej. Oznacza to, że na przemieszczenie tamaryny cesarskiej z Płockiego Ogrodu
Zoologicznego do Ogrodu Zoologicznego w Zagrzebiu nie jest już wymagane zezwolenia
eksportowe CITES, ani nawet świadectwo na przemieszczenie (które nie było zresztą
przedmiotem wniosku).
W związku z tym, że po wejściu Chorwacji do Unii Europejskiej wniosek o wydanie
zezwolenia eksportowego CITES stał się bezprzedmiotowy, proponujemy wydać
postanowienie o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia.
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Sprawa nr 3-026-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Republiki
Południowej Afryki do celów osobistych jednego okazu (cały wyprawiony okaz) koczkodana
tumbili Chlorocebus pygerythrus (F. Cuvier, 1821). Okaz pochodzi z wolności.
Gatunek ten znajduje się w załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97. Jest rodzimy dla RPA. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego
CITES dla tego okazu, o numerze 0131730.
Wniosek dotyczy prawdopodobnie podgaunku Chlorocebus pygerythrus pygerythrus, który
występuje w Republice Południowej Afryki. Podgatunek ten poprzednio wydzielany jako
odrębny gatunek Cercopithecus aethiops, był dzielony na cztery podgatunki, z których trzy
występują w RPA: C. a. pygerythrus, C. a. cloetei i C. a. marjoriae. W związku z tym można
uznać, że podział tego taksonu na podgatunki jest niepewny i pozostawienie w zezwoleniach
jego identyfikacji na poziomie gatunku jest zasadne. Zarówno cały gatunek, jak i jego
populacje w RPA, jest dość powszechny i liczny (kategoria IUCN LC). Brak informacji
o jego zagrożeniu na terenie RPA.
W ostatnich latach eksport tego gatunku z RPA był głównie kierowany do USA (do kilkuset
okazów – głównie do celów H i P), do różnych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski
(od kilku, wyjątkowo o kilkudziesięciu okazów rocznie, głównie do celów H i P, Szwajcarii
(głównie próbki naukowa) i niewielkie liczby także do innych krajów (np. Japonii, Nowej
Zelandii). Skala tego handlu, w porównaniu z liczebnością populacji, nie wskazuje na jego
istotne znaczenie dla ochrony gatunku.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na
stan ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego taksonu nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia taka mogłaby dotyczyć także przyszłych wniosków na import z RPA
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Sprawa nr 3-028-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import jednego
trofeum myśliwskiego (czaszka i skóra) z okazu niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos
Linnaeus, 1758 z Federacji Rosyjskiej, z populacji umieszczonej w załączniku II CITES
i Aneksie A Rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Okaz pochodzi z wolności.
Do wniosku, podpisanego przez XXXXXXXXXXXXXXXX z firmy Cargo Helper sp. z o.o.,
dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 12RU000534 na te okazy. We wniosku zawarto
oświadczenie, że okazy nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego (SRG) wydała 3 grudnia 2010 r. pozytywną opinię
dotyczącą importu z Federacji Rosyjskiej trofeów myśliwskich z niedźwiedzia brunatnego.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego można stwierdzić, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-028-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import trofeum
myśliwskiego (czaszka i skóra) z jednego okazu niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos
Linnaeus, 1758 z Federacji Rosyjskiej, z populacji umieszczonej w Załączniku II CITES
i Aneksie A Rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Okaz pochodzi z wolności.
Do wniosku, podpisanego przez XXXXXXXXXXXXXXXX, dołączono kopię zezwolenia
eksportowego nr 13RU000217, które zastępuje zezwolenie nr 12RU000534. We wniosku
zawarto oświadczenie, że okaz nie będzie wykorzystywany do celów komercyjnych.
W sprawie importu tego okazu Komisja PROP wydała już pozytywną opinię nr
PROP/CITES/2013-028-1-ak, która jest aktualna. Nie pojawiły się w tej sprawie nowe fakty,
które mogłyby wpłynąć na zmianę rozstrzygnięcia w tej sprawie.
Biorąc pod uwagę, że sprawa ta jest już rozstrzygnięta, proponujemy pozostawić nowy
wniosek bez rozpatrzenia, uznając, że poprzednia opinia w tej sprawie jest wciąż aktualna.
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Sprawa nr 3-030-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Ogrodu Zoologicznego z Poznania, o wydanie świadectwa reeksportowego dla żywego okazu słonia afrykańskiego Loxodonta africana Blumenbach, 1797,
sprowadzonego 17/07/2006
z Izraela
na
Węgry,
a
następnie 10/03/2009
z Węgier do Polski. okaz ma być wywieziony do Maroko do celów prezentacji w ogrodzie
zoologicznym.
Gatunek jest umieszczony w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97 (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, RPA i Zimbabwe, które
umieszczone są odpowiednio w Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia 338/97).
Opinia organu naukowego jest wydawana na podstawie art. 5 ust. 2 lit. d, w związku
z ust. 4 zdanie trzecie, rozporządzenia Rady (WE) nr 338/87.
Do wniosku dołączono:
1) kopię kartoteki ZIMS ISIS przedmiotowego słonia;
2) drzewo genealogiczne przedstawiające dwa pokolenia wstecz w linii przedmiotowego
słonia (w przypadku matki – 3 pokolenia);
3) kopię zezwolenia importowego wystawionego przez Maroko;
4) kopię świadectwa do użytku handlowego wystawionego przez Węgry;
5) potwierdzenie rekomendacji transferu przez koordynatora EEP dla tego gatunku;
6) zdjęcia przedstawiające miejsce przyszłego przetrzymywania tego słonia.
Wg. informacji zawartej na wniosku o wydanie świadectwa re-eksportu, okaz przekazany ma
zostać do Ogrodu Zoologicznego w Maroko na zasadzie depozytu.
Po zapoznaniu się z wnioskiem i załączoną dokumentacją oraz informacjami dostępnymi
z innych źródeł uważamy, że z ochroną gatunku nie wiążą się żadne czynniki, które
przemawiają przeciwko wydaniu świadectwa re-eksportu.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-031-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o zwolnienie z zakazów
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego
to świadectwa dla jednej samicy pudu południowego Pudu puda Molina, 1782,
oznakowanej mikroczipem o nr 941000013048874 /ISOBlue, urodzonej 08/07/2012.
Pudu południowy umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowego okazu za urodzonego i wyhodowanego w
niewoli zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•
•

indywidualne wydruki ISIS dla przedmiotowego okazu i jego rodziców,
świadectwa zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystania wystawione
dla rodziców przedmiotowego pudu.

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący, że
przedmiotowy okaz spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzony i wyhodowany w niewoli. Spełnione są
więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w
art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy
zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że choć świadectwa do użytku komercyjnego nie są
dokumentem CITES, należy w ich przypadku stosować standardy CITES (zgodnie z rozp.
Komisji nr 792/2012. Oznacza to, że zgodnie z lit. g Aneksu 1 do Rezolucji Conf. 12.3 (Rev.
CoP15), pełny opis przedmiotowego pudu powinien zawierać również informacje o
lokalizacji mikroczipa w okazie (przy tak dużym zwierzęciu ma to szczególnie istotne
znaczenie) oraz o jego producencie (jeśli jest to mikroczip zgodny z ISO 11784/5,
producentem jest zapewne Felixcan S.L. i informację o tej zgodności można uznać za
wystarczającą, nie wiemy jednak co ma oznaczać przypisek „Blue”).
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Sprawa nr 3-032-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku ZOO Wrocław Sp. z o.o., o wydanie zezwolenia na import z Izraela,
z Zoological Center Tel Aviv, do celów hodowli w ogrodzie zoologicznym, jednego żywego
okazu (samicy) ary szafirowej Ara glaucogularis Dabbene, 1921, o deklarowanym
pochodzeniu: urodzony i wyhodowany w niewoli (kod „C”). Okaz jest oznakowany
mikroczipem o numerze 985121018133820.
Ara szafirowa umieszczona jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinie dotyczące importu okazów z Aneksu A są wydawane na podstawie art. 4 ust. 1 lit.
a i e, przy czym w przypadku okazów żywych, także na podstawie art. 4 ust. 1 lit. c,
z odstępstwem ustanowionym na podstawie art. 4 ust. 2 lit. b w związku z art. 7 ust. 1 lit. a
tego rozporządzenia.
Do wniosku dołączono kopię izraelskiego zezwolenia eksportowego nr 2753 z dnia
03/08/2013.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała opinii w sprawie tego gatunku. Brak
przesłanek, które podważałyby pochodzenie „C” przedmiotowego okazu.
Po zbadaniu dostępnych danych i rozważeniu wszelkich opinii wydanych przez Grupę
ds. Przeglądu Naukowego wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Proponujemy zwrócenie uwagi wnioskodawcy, że skoro nie wystąpił o zastosowanie art.
48 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006, przed ew. wystawieniem tego okazu na
widok publiczny powinien uzyskać dla niego świadectwo do użytku handlowego.
W przedstawionej nam do wglądu dokumentacji braku dokumentu, którego załączenie jest
obowiązkowe na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z lit. g Aneksu 1 do Rezolucji Conf. 12.3
(Rev. CoP15), pełny opis przedmiotowego ptaka powinien zawierać również informację o
lokalizacji mikroczipa w okazie oraz o jego producencie (jeśli jest to mikroczip zgodny z ISO
11784/5, producentem jest zapewne Digital Angel z USA i informację o tej zgodności można
będzie uznać za wystarczającą).
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Sprawa nr 3-033-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie o wydanie na podstawie
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 świadectwa wspólnotowego dla kilku różnych celów
dla jednego żywego okazu (samca) mandryla Mandrillus sphinx (Linnaeus, 1758),
oznakowanego mikroczipem o numerze 956000008646681, urodzonego 04/07/2005.
Mandryl 04/02/1977 został umieszczony w Załączniku II CITES, a od 06/06/1981 znajduje się
w Załączniku I CITES. Od 01/061996 znajduje się w Aneksie A do rozp. Rady (WE) 338/97.
Do wniosku dołączono:
-

list przewodni, określający m.in. cele wydania świadectwa,

-

wydruki kart z systemu ISIS dla przedmiotowego okazu i jego rodziców,

-

wydruk rodowodu przedmiotowego okazu (zapewne także z systemu ISIS),

-

informację o azylu dla małp w Walii (Wielka Brytania), gdzie okaz ma być przewieziony),

-

kopie dokumentacji celnej i weterynaryjnej oraz umowy między ogrodami zoologicznymi w
Kaliningradzie i Katowicach, potwierdzających przekazanie i przewóz w październiku 1993 r.
z Kaliningradu do Katowic m.in. mandryla (domyślnie – matki przedmiotowego okazu).

W liście przewodnim dołączonym do wniosku wskazano, że wnioskowane świadectwo potrzebne
jest na przemieszczenie okazu z Polski do azylu w Wielkiej Brytanii i ma być wydane w 3 celach:
1) określonym w art. 5 ust. 2 lit. b rozp. 338/97 (świadectwo stanowiące, że okaz został
pozyskany w naturze, zgodnie z prawodawstwem obowiązującym na terenie jego
występowania);
2) określonym w art. 5 ust. 3 rozp. 338/97 (jako dokument wskazujący, że okaz został
legalnie wprowadzony na teren państwa członkowskiego Wspólnoty);
3) określonym w art. 5 ust. 4 rozp. 338/97 (jako zezwolenie na wywóz lub świadectwo
powrotnego wywozu).
Ponieważ wg załączonej dokumentacji okaz urodził się w ogrodzie zoologicznym w Polsce i nie
ma być wywożony poza granicę Unii Europejskiej, żaden z tych powyższych punktów nie ma
zastosowania.
W samym wniosku zaznaczono trzy inne cele wydania tego świadectwa:
4) zaznaczono, że ma to być świadectwo przewozu żywych okazów (a więc wydane na
podstawie art. 9 ust. 2 lit. b rozp. 338/97,
5) w polu 18 zaznaczono pozycję c (a więc świadectwo to miałoby poświadczać, że okaz
został urodzony i wyhodowany w niewoli, zgodnie z art. 54 rozp. 865/2006,
co wykluczałoby wydanie świadectwa na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b rozp. 338/97),
6) w polu 19 zaznaczono pozycję d (świadectwo to miałby by więc być zapewne
świadectwem dla transakcji lub okazu, zezwalającym na wykorzystanie tego okazu do
celów, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. e, f, g lub innych nieszkodliwych dla gatunku.
Z przedstawionej dokumentacji wynika, że ojciec przedmiotowego okazu pochodzi ze stada
hodowlanego, które ma przedkonwencyjne pochodzenie, a więc ma on potwierdzone legalne
źródło. Jednak z przedstawionych dokumentów wynika, że matka tego okazu została
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sprowadzona do Polski z Rosji w październiku 1993 bez żadnych zezwoleń CITES (nie załączono
kopii takich zezwoleń, brak informacji o nich w kartotece ISIS). W tym czasie zarówno Federacja
Rosyjska, jak i Polska, były już stronami CITES. Jeśli tak się stało, oznacza to, że przywóz tego
okazu do Polski nastąpił z pogwałceniem przepisów CITES. Ponieważ okazu nie skonfiskowano,
a obecny wnioskodawca jest następcą prawnym importera okazu rodzicielskiego, nie można
uznać, że przedmiotowy okaz ma pochodzenie „C” (zgodne z prawodawstwem wspólnotowym).
Ponieważ potwierdzono jego urodzenie w warunkach hodowlanych, jego potwierdzone
pochodzenie to „F”. Na podstawie przedstawionej dokumentacji nie można więc potwierdzić
faktu, o którym mowa w polu 18 pozycja c.
Należy jednak zwrócić uwagę, że wg bazy danych UNEP WCMC, w 1993 roku sprowadzono do
Polski na podstawie zezwolenia eksportowego CITES (brak informacji o zezwoleniu
importowym) jeden okaz mandryla w calu „Z”. Nie można wykluczyć, że chodzi o ten sam okaz
(matkę przedmiotowego okazu). Gdyby wykazano, że tak było (na podstawie dokumentów),
można ponownie rozważyć, czy okaz spełnia warunki uznania go za mający pochodzenie „C”.
Jeśli okaz ma pochodzenie „F”, jak wynika to z obecnie przedstawionej dokumentacji, to
rzeczywiście potrzebne jest dla niego świadectwo na przemieszczenie okazu (należy wówczas
zaznaczyć w polu 19 pozycję e). Jednak w takim wypadku organem naukowym właściwym do
wydania opinii w sprawie warunków w miejscu docelowym, jest organ naukowy państwa, do
którego okaz ma być przemieszczony (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. 2 rozp. 338/97). Komisja PROP
ds. CITES nie byłaby więc w tym wypadku organem właściwym do wydania opinii.
Dla okazu F można ew. wydać świadectwo do użytku komercyjnego dla transakcji (a w
przypadku pochodzenia „C” – także dla okazu). Zadaniem polskiego organu naukowego byłoby
wówczas potwierdzenie, czy spełnione są np. warunki określone w art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g.
Jednak w przedstawionej dokumentacji brak informacji, że ma dojść do jakiejkolwiek transakcji,
w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozp. 338/97, a więc że okaz ma być sprzedany, stanowić przedmiot
wymiany lub ma być wystawiony na widok publiczny do celów zarobkowych. Brak więc
podstaw do oceny, czy transakcja ta spełnia określone warunki.
Biorąc pod uwagę, że we wniosku i liście przewodnim podano 6 różnych, w większości
sprzecznych celów, dla których ma być wydane to świadectwo, przy czym część z tych celów
jest ewidentnie niezgodna z podanymi informacjami o pochodzeniu i przeznaczeniu okazu,
Nie wiemy, czego ma w tej sprawie dotyczyć opinia organu naukowego. Naszym zdaniem
należy wezwać wnioskodawcę do poprawienia wniosku, gdyż w obecnej formie nie wiadomo
czego on dotyczy.
Do czasu ustalenia przedmiotu
o pozostawieniu go bez rozpatrzenia.

wniosku,
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proponujemy

wydać

podstanowienie

Sprawa nr 3-033-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie o wydanie na podstawie
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 świadectwa wspólnotowego dla kilku różnych celów
dla jednego żywego okazu (samca) mandryla Mandrillus sphinx (Linnaeus, 1758),
oznakowanego mikroczipem o numerze 956000008646681, urodzonego 04/07/2005.
Mandryl 04/02/1977 został umieszczony w Załączniku II CITES, a od 06/06/1981 znajduje się
w Załączniku I CITES. Od 01/061996 znajduje się w Aneksie A do rozp. Rady (WE) 338/97.
Do wniosku dołączono:
- list przewodni, określający m.in. cele wydania świadectwa;
- wydruki kart z systemu ISIS dla przedmiotowego okazu i jego rodziców;
- wydruk rodowodu przedmiotowego okazu (zapewne także z systemu ISIS);
- informację o azylu dla małp w Walii (Wielka Brytania), gdzie okaz ma być przewieziony);
- kopie dokumentacji celnej i weterynaryjnej oraz umowy między ogrodami zoologicznymi w
Kaliningradzie i Katowicach, potwierdzających przekazanie i przewóz w październiku 1993 r.
z Kaliningradu do Katowic m.in. mandryla (domyślnie – matki przedmiotowego okazu).
Następie wiosek uzupełniono o:
- kopie zezwoleń importowego i eksportowego CITES na przywóz do Polski matki
przedmiotowego okazu;
- kopie wydruków z dokumentacji hodowlanej, zapewne rodziców matki tego okazu.
Po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji, proponujemy uznać, że okaz spełnia
warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 i można go uznać za
urodzony i wyhodowany w niewoli.
Jednocześnie, ponieważ nadal nie wyjaśniono, jakiego świadectwa ostatecznie dotyczy wniosek
(do jakiego celu wydanego), proponujemy podtrzymać postanowienie nr PROP/CITES/2013033-1-ak z 4 kwietnia 2013, o pozostawieniu samego wniosku bez rozpatrzenia, gdyż
nadal nie wiadomo, czego jeszcze poza uznaniem okazu za mający pochodzenie „C”,
miałaby dotyczyć opinia organu naukowego.
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Sprawa nr 3-034-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy trzech wniosków firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Ryba” Sp. z o.o.
z Oleśnicy, o wydanie zezwolenia na eksport do Urugwaju do celów handlowych (kod T) łącznie
33 kg żywej ikry jesiotra syberyjskiego Acipenser baerii Brandt, 1869, co stanowi szacunkowo
ok. 1 100 000 zapłodnionych jaj (w partiach po: 300, 400 i 400 tys. sztuk).
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Nie jest od rodzimy dla Polski. Do poprzedniego wniosku, który stanowił przedmiot
opinii nr PROP/CITES/2012-016-1-ak, dołączono kopie dokumentów, które miały
wskazywać na przedkonwencyjne pochodzenie stada hodowlanego oraz pochodzenie ikry
z tej hodowli. Przedkonwencyjne pochodzenie stada hodowlanego jesiotra syberyjskiego,
będącego w posiadaniu wnioskodawcy, zostało także wykazane w sposób satysfakcjonujący
w związku ze sprawą będącą przedmiotem opinii PROP/CITES/2011-004-1-ak i późniejszych
(np. PROP/CITES/2012-016-1).
Po zbadaniu dostępnych danych, wyrażamy przekonanie, że:
- okazy nie będą pozyskiwane w naturze, a ich wywóz nie będzie miał szkodliwego
wpływu na stan ochrony gatunku, ani na zasięg terytorium zajmowanego przez jakąkolwiek
jego populację;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwoleń na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować te wnioski pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-036-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku p. Wojciecha Olesińskiego z Białobrzegu Dalszego, o wydanie zezwolenia
na import z Republiki Południowej Afryki do celów osobistych jednego okazu (wybielona
czaszka) karakala Caracal caracal (Schreber, 1776). Okaz pochodzi z wolności.
Afrykańska populacja tego gatunku znajduje się w załączniku II CITES i Aneksie B
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Jest rodzimy dla RPA. Do wniosku dołączono kopię
zezwolenia eksportowego CITES dla tego okazu, o numerze 0135334.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego 29.10.2001 wydała pozytywną opinię dot. importu okazów
tego gatunku z RPA. Opinia ta jest aktualna.
Wniosek dotyczy prawdopodobnie podgatunku nominatywnego C. c. caracal (Schreber,
1776), który występuje w Republice Południowej Afryki. Jest on tam niezagrożony, a wręcz
traktowany jako gatunek powodujący szkody i można go zabijać beż żadnych ograniczeń, co
jednak obecnie nie wydaje się powodować istnego zagrożenia dla jego tamtejszej populacji.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego taksonu nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia taka mogłaby dotyczyć także przyszłych wniosków na import z RPA okazów tego
gatunku pochodzących z wolności.
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Sprawa nr 3-037-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Republiki
Południowej Afryki do celów osobistych jednego okazu (wybielona czaszka) żbika (kota
nubijskiego) Felis silvestris Schreber, 1777. Okaz pochodzi z wolności.
Gatunek znajduje się w załączniku II CITES i Aneksie A rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97 (a nie B, jak zaznaczono we wniosku). Jest rodzimy dla RPA. Do wniosku
dołączono kopię zezwolenia eksportowego CITES dla tego okazu, o numerze 0135334.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego 15.03.2005 wydała pozytywną opinię dot. importu okazów
tego gatunku z RPA. Opinia ta jest aktualna.
Wniosek dotyczy prawdopodobnie podgatunku Felis silvestris cafra, włączanego też do
grupy podgatunków F. s. lybica. Jednak inni autorzy obecnie wyróżniają nawet do 22
podgatunków żbików. Brak informacji o zagrożeniu jakiegokolwiek podgatunku na terenie
RPA.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego taksonu nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia taka mogłaby dotyczyć także przyszłych wniosków na import z RPA okazów tego
gatunku pochodzących z wolności.
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Sprawa nr 3-038-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import
z Tanzanii 100 okazów żółwi lamparcich Stigmochelys pardalis Bell, 1828, o deklarowanym
pochodzeniu – zwierzęta urodzone w niewoli, lecz dla których kryteria rozdziału XIII rozp.
Komisji 865/2006 nie są spełnione.
Gatunek ten jest rodzimy dla Tanzanii i został umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie
B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
SRG wydała dwie pozytywne opinie w sprawie importu tego gatunku z Tanzanii (18/07/2001
i 29/10/2001).
UE nie wprowadziła ograniczeń dotyczących importu z tego kraju okazów tego gatunku,
urodzonych w niewoli.
29/10/2001 UE wprowadziła zakaz importu z Tanzanii okazów żółwi lamparcich
pochodzących z wolności. Zakaz ten został jednak odwołany 26/11/2010.
Tanzania od roku 1997 ogłasza kwoty eksportowe dla żółwia lamparciego, a od 2001 ogłasza
kwoty eksportowe dla okazów tego gatunku pochodzących z hodowli. Wg. zezwolenia
eksportowego, eksport mieści się w kwocie z roku 2013 (2262/5735). Informacji tej nie
można jednak potwierdzić na stronie Sekretariatu CITES, gdyż kwoty eksportowe na ten rok
nie zostały jeszcze opublikowane.
Wg bazy WCMC od roku 2006 eksport tego typu okazów z Tanzanii przedstawiał się
następująco:
rok
kwota
import
eksport
eksport do
eksport do państw UE
eksportowa wykazywany wykazany
UE
w rozbiciu na
przez TZ wykazany
przez
poszczególne państwa
państwa
przez TZ
wykazany przez TZ
importu
2006

2300

1790

1719

1682

2007
2008

3480
4800

3264
2561

0
1378

0
848

2009

5670

4649

3478

2066

2010

5670

4174

2920

1430

2011

5990

4120

1620

1020

DE - 405; ES - 200; FR 100; HU - 15; NL - 742;
PL - 200; SL - 20
DE - 100; NL - 728; PL 20
CZ - 50; DE - 25; ES 792; NL - 1199
CZ - 50; ES - 300; NL 680; PL - 400
CZ - 200; DE - 320; NL 500

Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 25499 oraz zaświadczenie
nr 38/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie, że wnioskodawca posiada
odpowiednie warunki do czasowego przetrzymywania żywych okazów żółwi lądowych.
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Po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji oraz zbadaniu dostępnych danych
stwierdzamy pewne nieprawidłowości wymagające wyjaśnień ze strony organu
zarządzającego Tanzanii. Z zaprezentowanego powyżej zestawienia raportów rocznych (dla
lat 2006-2011) wynika, że blisko połowa (9443 z 20558) żółwi lamparcich importowana
z tego kraju do różnych państw docelowych nie jest przez Tanzanię wykazywana w raportach
o eksporcie okazów tego gatunku. Zwracamy się do organu zarządzającego z prośbą
o wyjaśnienie z ogranem zarządzającym CITES Tanzanii prawdopodobnych przyczyn tych
niezgodności oraz potwierdzenie, że przedstawiona nam kopia zezwolenia dotyczy
rzeczywiście wydanego dokumentu.
Wg. informacji zawartych na zezwoleniu eksportowym, przedmiotowe żółwie pochodzą
z firmy Buibui Investmets Ltd. Do tej pory polskie organy CITES nie rozpatrywały wniosków
o import zwierząt z tej firmy, a dostępne dane na jej temat są bardzo ograniczone. W związku
z powyższym Zwracamy się do organu zarządzającego z prośbą o uzyskanie od organu
zarządzającego Tanzanii podstawowych informacji o tej hodowli: wielkość i pochodzenie
stada hodowlanego tego gatunku, a także średnia liczba młodych żółwi lamparcich
uzyskiwanych rocznie w firmie Buibui Investments Ltd. Można zaznaczyć, że informacjami
tymi podzielimy się na forum UE i jeśli będą satysfakcjonujące, kolejne importy z tego źródła
do UE będą prostsze.
Do czasu uzyskania powyższych trzech grup informacji proponujemy zawiesić
postępowanie w przedmiotowej sprawie.
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Sprawa nr 3-039-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import
z Tanzanii 20 okazów żółwi zawiasowych Kinixys belliana Gray, 1831, o deklarowanym
pochodzeniu – zwierzęta urodzone w niewoli, lecz dla których kryteria rozdziału XIII rozp.
Komisji 865/2006 nie są spełnione.
Gatunek ten jest rodzimy dla Tanzanii i został umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie
B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
SRG nie wydawało opinii w sprawie importu tego gatunku z Tanzanii.
UE wprowadziła zakaz importu z tego kraju okazów tego gatunku, pochodzących z wolności
18/02/2005, jednak 10/05/2006 zakaz ten wycofała.
Tanzania od roku 1997 ogłasza kwoty eksportowe dla żółwia szczelinowego. Wg zezwolenia
eksportowego, eksport mieści się w kwocie z roku 2013 (20/125). Informacji tej nie można
jednak potwierdzić na stronie Sekretariatu CITES, gdyż kwoty eksportowe na ten rok nie
zostały jeszcze opublikowane.
Wg bazy WCMC od roku 2006 eksport tego typu okazów z Tanzanii przedstawiał się
następująco:
rok
kwota
import
eksport
eksport do eksport do państw UE
eksportowa wykazywany wykazany
UE
w rozbiciu na
przez państwa przez TZ wykazany
poszczególne państwa
importu
przez TZ
wykazany przez TZ
2006
109
15
27
17
DE -17
2007
92
2
2008
10
2
2
DE - 2
2009
6
2010
320
9
2011
320
7
Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 25499 oraz zaświadczenie
nr 38/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie, że wnioskodawca posiada
odpowiednie warunki do czasowego przetrzymywania żywych okazów żółwi lądowych.
Po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji oraz zbadaniu dostępnych danych
stwierdzamy pewne nieprawidłowości wymagające wyjaśnień ze strony organu
zarządzającego Tanzanii. Z zaprezentowanego powyżej zestawienia raportów rocznych
(dla lat 2006-2011) wynika, że około 40% (29 z 49) żółwi zawiasowych importowana z tego
kraju do różnych państw docelowych nie jest przez Tanzanię wykazywana w raportach
o eksporcie okazów tego gatunku. Co więcej, w latach 2006-07 Tanzania eksportowała żółwie
zawiasowe pomimo braku ogłoszonej kwoty eksportowej. Zwracamy się do organu
zarządzającego z prośbą o wyjaśnienie z organem zarządzającym CITES Tanzanii
prawdopodobnych przyczyn tych niezgodności oraz potwierdzenie, że przedstawiona nam
kopia zezwolenia dotyczy rzeczywiście wydanego dokumentu.
Wg informacji zawartych na zezwoleniu eksportowym, przedmiotowe żółwie pochodzą
z firmy Buibui Investmets Ltd. Do tej pory polskie organy CITES nie rozpatrywały wniosków
o import zwierząt z tej firmy, a dostępne dane na jej temat są bardzo ograniczone. W związku
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z powyższym proponujemy zwrócić się do organu zarządzającego z prośbą o uzyskanie od
organu zarządzającego Tanzanii podstawowych informacji o tej hodowli: wielkość
i pochodzenie stada hodowlanego tego gatunku, średnia liczba młodych żółwi zawiasowych
uzyskiwanych rocznie w firmie Buibui Investments Ltd, a także od kiedy firma ta zajmuje się
hodowlą tego gatunku. Można zaznaczyć, że informacjami tymi podzielimy się na forum UE
i jeśli będą satysfakcjonujące, kolejne importy z tego źródła do UE będą prostsze.
Do czasu uzyskania powyższych trzech grup informacji proponujemy zawiesić
postępowanie w przedmiotowej sprawie.
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Sprawa nr 3-040-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import
z Tanzanii 64 okazów żółwi szczelinowych Malacochersus tornieri Siebenrock, 1903,
o deklarowanym pochodzeniu – zwierzęta urodzone w niewoli, lecz dla których kryteria
rozdziału XIII rozp. Komisji 865/2006 nie są spełnione.
Gatunek ten jest rodzimy dla Tanzanii i został umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie
A do rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
SRG nie wydawało opinii w sprawie importu tego gatunku z Tanzanii.
UE nie wprowadziła ograniczeń dotyczących importu z tego kraju okazów tego gatunku,
urodzonych w niewoli.
Tanzania od roku 1997 ogłasza kwoty eksportowe dla żółwia szczelinowego, a od 2001
ogłasza kwoty eksportowe dla okazów tego gatunku pochodzących z hodowli. Wg.
zezwolenia eksportowego, eksport mieści się w kwocie z roku 2013 (171/510). Informacji tej
nie można jednak potwierdzić na stronie Sekretariatu CITES, gdyż kwoty eksportowe na ten
rok nie zostały jeszcze opublikowane.
Wg bazy WCMC od roku 2006 eksport tego typu okazów z Tanzanii przedstawiał się
następująco:
rok

2006
2007
2008
2009
2010
2011

kwota
import
eksportowa wykazywany
przez
państwa
importu

390
342
400
404
404
500

130
155
101
545
575
170

realny
eksport
wykazany
przez TZ

eksport do
UE
wykazany
przez TZ

86
0
96
296
400
170

0
0
0
25
50
0

eksport do
państw UE w
rozbiciu na
poszczególne
państwa
wykazany przez
TZ
CZ - 25
CZ - 50
-

Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 25499 oraz zaświadczenie
nr 38/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie, że wnioskodawca posiada
odpowiednie warunki do czasowego przetrzymywania żywych okazów żółwi lądowych.
Po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji oraz zbadaniu dostępnych danych
stwierdzamy pewne nieprawidłowości wymagające wyjaśnień ze strony organu
zarządzającego Tanzanii. Z zaprezentowanego powyżej zestawienia raportów rocznych (dla
lat 2006-2011) wynika, że blisko 40% (628 z 1676) żółwi szczelinowych importowana z tego
kraju do różnych państw docelowych nie jest przez Tanzanię wykazywana w raportach o
eksporcie okazów tego gatunku. Co więcej, w latach 2009-10 według raportów o imporcie
żółwi szczelinowych z Tanzanii, przekroczona została istotnie ustalona dla tego kraju kwota
eksportowa dla tych gadów (w 2009 r. o 141 osobników, zaś w 2010 r. o 174 osobniki).
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Zwracamy się do organu zarządzającego z prośbą o wyjaśnienie z ogranem zarządzającym
CITES Tanzanii prawdopodobnych przyczyn tych niezgodności oraz potwierdzenie,
że przedstawiona nam kopia zezwolenia dotyczy rzeczywiście wydanego dokumentu.
Wg. informacji zawartych na zezwoleniu eksportowym, przedmiotowe żółwie pochodzą
z firmy Buibui Investmets Ltd. Do tej pory polskie organy CITES nie rozpatrywały
wniosków o import zwierząt z tej firmy, a dostępne dane na jej temat są bardzo ograniczone.
W związku z powyższym Zwracamy się do organu zarządzającego z prośbą o uzyskanie od
organu zarządzającego Tanzanii podstawowych informacji o tej hodowli: wielkość
i pochodzenie stada hodowlanego tego gatunku, średnia liczba młodych żółwi szczelinowych
uzyskiwanych rocznie w firmie Buibui Investments Ltd, a także od kiedy firma ta zajmuje się
hodowlą tego gatunku. Można zaznaczyć, że informacjami tymi podzielimy się na forum UE
i jeśli będą satysfakcjonujące, kolejne importy z tego źródła do UE będą prostsze.
Do czasu uzyskania powyższych trzech grup informacji proponujemy zawiesić
postępowanie w przedmiotowej sprawie.
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Sprawa nr 3-041-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o zezwolenia na eksport do Kanady jednego
pianina z kompletem nakładek na 52 klawisze z kości nieokreślonego do gatunku słonia
Elephantidae sp., Gray, 1841, o nieznanym pochodzeniu.
Z przedstawionej dokumentacji, w tym wniosku oraz kopii opinii rzeczoznawcy wynika,
że pianino ma pochodzenie przedkonwencyjne (1939/40).
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wszelkimi dostępnymi danymi oraz po
rozważeniu wszelkich opinii wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego, jesteśmy
przekonani, że:
•
•

eksport przedmiotowego okazu nie będzie miał negatywnego wpływu na stan ochrony
żadnego gatunku słonia lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację,
z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że w opisie okazu należy podać symbol jego rodzaju.
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Sprawa nr 3-042-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Instytutu Badania Ssaków PAN, o wydanie zezwolenia na import z Gruzji:
- 12 próbek krwi,
- 7 próbek tkanek, zakonserwowanych w alkoholu,
- 1 próbka włosów.
z wilków szarych Canis lupus Linnaeus, 1758, urodzonych i wyhodowanych w niewoli,
w ogrodzie zoologicznym, pochodzących z populacji umieszczonej w załączniku II CITES
i Aneksie A Rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
Do wniosku załączono kopię zezwolenia eksportowego nr 2013 GE 000048.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego można stwierdzić, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na
stan ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację
gatunku;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zaznaczamy, że jej zdaniem, choć nie zrobiono tego we wniosku,
w zezwoleniu importowym należy wszystkie 3 rodzaje próbek wymienić w osobnych
pozycjach, jak to zrobiono w zezwoleniu eksportowym.
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Sprawa nr 3-043-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import
z Hongkongu 50 okazów żółwi gwiaździstych Geochelone elegans Schoepff, 1794,
o deklarowanym pochodzeniu – zwierzęta wyhodowane w niewoli (kod C).
Gatunek ten nie jest rodzimy ani dla Hongkongu ani dla Chin i został umieszczony
w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
SRG nie wydało żadnych opinii w sprawie importu tego gatunku z Hongkongu. UE nie
wprowadziła ograniczeń dotyczących importu z tego kraju okazów tego gatunku, urodzonych
w niewoli.
Do wniosku dołączono kopię świadectwa re-eksportowego nr 1456/13. Z informacji zawartej
na tym świadectwie wynika, że żółwie do Hongkongu sprowadzone zostały z Jordanii, która
również nie należy do państw znajdujących się w naturalnym zasięgu geograficznym tego
gatunku.
Do wniosku załączono ponadto zaświadczenie nr 38/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Pruszkowie, że wnioskodawca posiada odpowiednie warunki do czasowego
przetrzymywania żywych okazów żółwi lądowych.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować możliwość importu tej partii żółwi
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym
CITES.
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Sprawa nr 3-044-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka o wydanie zezwolenia na import
z Macedonii (z firmy Drustvo za zemjodelstwo, proizvodstwo, promet i uslug ADZI
PROMET DOOEL uvoz-izvoz, s. Belo Pole, Dolneni) w celach handlowych 300 żywych
okazów żółwi greckich / śródziemnomorskich Testudo hermanni Linnaeus, 1758,
pochodzących z hodowli.
Gatunek ten jest umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie A Rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę aktualny
i przewidywany poziom handlu, oraz mając na względzie uzyskane wcześniej informacje
pochodzące od organu zarządzającego CITES Wielkiej Brytanii, dotyczące hodowli, z której
pochodzą przedmiotowe okazy (uzyskane w związku z wnioskiem, którego dotyczy opinia nr
PROP/CITES/2012-207-1-ak), wyrażamy przekonanie, że:
a) wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną jego populację;
j) cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
k) z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-045-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi o zwolnienie z zakazów określonych
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to
świadectwa dla jednej samicy makaka wanderu Macaca silenus Linnaeus, 1758,
oznakowanej mikroczipem nr 941000013926268, urodzonej 24 lutego 2011 r.
Makak wanderu jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A
do rozporządzenia Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowego okazu za urodzonego i wyhodowanego
w niewoli zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•
•

Karty indywidualne ISIS-ARKS dla przedmiotowej samicy i jej rodziców,
Hiszpańskie i Brytyjskie świadectwa wewnątrzunijne zwalniające z zakazu
komercyjnego wykorzystania wystawione dla rodziców wnioskowanego okazu.

Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowy okaz spełnia warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 865/2006 i można go uznać za urodzony i wyhodowany w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy
zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-046-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku o zwolnienie z zakazów
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego
to świadectwa dla jednej samicy pandy małej Ailurus fulgens fulgens F.G.Cuvier, 1825,
oznakowanej mikroczipem nr 939000010323818, urodzonej 18 czerwca 2012 r.
Panda mała jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowego okazu za urodzonego i wyhodowanego
w niewoli zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•
•

Karty indywidualne ISIS-ZIMS dla przedmiotowej samicy i jej rodziców,
Holenderskie świadectwo zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystania
wystawione dla ojca wnioskowanego okazu.

Wg załączonych dokumentów oraz uzyskanych informacji wnioskodawca otrzymał matkę
wnioskowanego okazu z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie – stosownie do
rekomendacji koordynatora programu hodowlanego EEP. Legalne pochodzenie tego okazu
zostało sprawdzone przez Komisję.
Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty oraz uzyskane informacje potwierdzają
w sposób przekonujący, że przedmiotowy okaz spełnia warunki określone w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzony i wyhodowany
w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia
Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy
zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że sprawę uzyskiwania i posiadania świadectw unijnych
dla okazów z Załącznika I CITES i Aneksu A utrzymywanych w krajowych ogrodach
zoologicznych należałoby ostatecznie rozwiązać, gdyż przeciągający się brak
konsekwentnego przestrzegania przepisów w tym zakresie jednakowo w stosunku do
wszystkich podmiotów powoduje nawarstwianie się zaległości i problemów z ustalaniem
legalności stada hodowlanego.
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Sprawa nr 3-047-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy
wniosku
Miejskiego
Ogrodu
Zoologicznego
w
Warszawie,
o wydanie zezwolenia na eksport do Chorwacji (do Ogrodu Zoologicznego w Zagrzebiu)
jednaj samicy ary zielonoskrzydłej Ara chloropterus G. R. Gray, 1859, wyklutej
15/03/2012 i oznakowanej mikroczipem 941000013048578. Deklarowane pochodzenie okazu
– kod „C” – urodzony i wyhodowany w niewoli.
Ara zielonoskrzydła ujęta jest w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia
Rady (WE) nr 338/97.
Do wniosku załączono trzy indywidualne karty ARKS – jedna dotycząca przedmiotowego
okazu oraz dwie dotyczące jego rodziców (samiec oznakowany mikroczipem o nr
968000001946674 oraz samica oznakowana mikroczipem o nr 968000001952964) oraz dwa
węgierskie świadectwa pochodzenia rodziców.
Na wniosku o wydanie zezwolenia eksportowego, wnioskodawca w polu 14 podał kod C
– zwierzę zostało urodzone i wyhodowane w niewoli w myśl przepisów UE. Jednocześnie na
załączonych do wniosku węgierskich świadectwach pochodzenia rodziców przedmiotowej
papugi, wpisano kod „F” - oznaczający, że ptaki te wykluły się w warunkach
kontrolowanych, jednak nie spełniających warunków określonych w art. 54 rozporządzenia
865/2006. Nie można ich zatem uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli w myśli
przepisów UE. W konsekwencji, przy braku dodatkowych wyjaśnień dot. pochodzenia
rodziców, przedmiotowa papuga również nie może być uznana za urodzoną i wyhodowaną w
niewoli myśli tych przepisów. Wpisany na wniosku kod pochodzenia przedmiotowego ptaka
jest zatem błędny i powinien zostać zmieniony na „F”.
Przy założeniu, że Wnioskodawca wprowadzi korektę na wniosku o wydanie zezwolenia
eksportowego (w pozycji 13 zamiast „C” podany zostanie kod „F”) oraz biorąc pod uwagę
informacje zawarte w załączonych do wniosku dokumentach, a także biorąc pod uwagę stan
ochrony, status gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy CITES z tym związane
uważamy, że:
• eksport przedmiotowego okazu nie będzie miał negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację,
• z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają
przeciwko wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek warunkowo
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.
Warunkiem wydania zezwolenia jest zmiana kodu pochodzenia papugi, której dotyczy
wniosek, z „C” na „F”.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z lit. g Aneksu 1 do Rezolucji Conf. 12.3
(Rev. CoP15), pełny opis przedmiotowej ary powinien zawierać również informacje
o lokalizacji mikroczipu w okazie.
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Sprawa nr 3-052-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Zimbabwe
trofeum myśliwskiego (skóra i czaszka) – z jednego kota nubijskiego Felis silvestris
Schreber, 1777 ssp. lybica Forster, 1780, pochodzącego z wolności.
Gatunek ten (wszystkie jego podgatunki) jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie A
rozporządzenia Rady nr (WE) 338/97. Podgatunek ten jest rodzimy dla Zimbabwe. Grupa
ds. Przeglądu Naukowego (SRG) wydała 15 marca 2005 r. pozytywną opinię dotyczącą
importu trofeów myśliwskich kota nubijskiego z Zimbabwe.
Do wniosków dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr ZW/4888/2011 i ZW/6381/2012.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii wydanych
przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z Rezolucją CITES Conf. 12.3 (Rev. CoP14) sekcja
XIV lit. c, Konferencja Stron CITES rekomenduje, że nie należy akceptować zezwoleń w
przypadku, gdy znaczek zabezpieczający nie jest skasowany za pomocą podpisu oraz stempla lub
pieczęci. Znaczki na zezwoleniach dołączonych do wniosków są skasowane wyłącznie za
pomocą pieczęci. Jest to wada formalna, na którą zwracaliśmy uwagę już po poprzednich
podobnych wnioskach (np. opinia PROP/CITES/2011-166-01-ak).
Jeśli polski organ zarządzający uzna, że można wydać zezwolenie importowe pomimo tej wady,
sugerujemy, by przynajmniej zwrócić uwagę organowi zarządzającemu Zimbabwe na tę
zasadę, zwłaszcza, że błąd ten powtarza się we wszystkich zezwoleniach wydawanych przez
ten organ.
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Sprawa nr 3-053-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z USA trofeum
myśliwskiego (skóra i czaszka) – z jednego adaksa Addax nasomaculatus (Blainville, 1816),
pochodzącego z rancza myśliwskiego Indianhaed Ranch Del Rio, zlokalizowanego
w Teksasie (kod pochodzenia „F”).
Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku I CITES i Aneksie A rozporządzenia Rady nr (WE)
338/97. Nie jest on rodzimy dla USA. Grupa ds. Przeglądu Naukowego (SRG) nie wydawała
opinii w sprawie importu okazów tego gatunku z USA.
Wg bazy UNDP WCMC, w ostatnich latach co roku z USA importowanych jest po kilka
okazów (trofeów myśliwskich) tego gatunku, o pochodzeniu „F”, w tym do Unii Europejskiej
(Hiszpania, Francja, Niemcy, Wielka Brytania). Na farmie tej adaks jest jednym z kilku
afrykańskich gatunków z załącznika I CITES, na które można polować (najdroższym – 5500
USD za trofeum plus koszty organizacji polowania).
Do wniosków dołączono kopię pisma US Fish and Wildlife Service, że okaz ma pochodzenie
„F” i organ ten jest gotowy wydać zezwolenie eksportowe, jeśli Polska wyda zezwolenie
importowe.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii wydanych
przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez populację tego gatunku;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że US Fish and Wildlife Service prosiło o informację, jeśli
organ kraju importu będzie gotowy wydać zezwolenie importowe. Zakładamy, że prośba ta
dotyczy organu zarządzającego.
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Sprawa nr 3-054-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu o wydanie zezwolenia na eksport do
Rosji trzech żywych okazów (samic) marmozety białoczelnej Callithrix geoffroyi (E. Geoffroy
in Humboldt, 1812), przychówków własnych urodzonych i oznakowanych mikroczipami:
1) urodzona 8.03.2012 r. nr mikroczipa: 967000009419861, nr kartoteki 200058;
2) urodzona 8.03.2012 r. nr mikroczipa: 967000009419723, nr kartoteki 200059;
3) urodzona 17.03.2012 r. nr mikroczipa: 967000009419708, nr kartoteki 200060.
Marmozeta białoczelna jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku II CITES i w Aneksie B
do rozporządzenia Rady WE nr 338/97 z późniejszymi zmianami.
Opinia organu naukowego jest wydawana w trybie art. 5 ust. 4 w związku z ust. 2 lit. a), b), ci)
oraz d) rozporządzenia Rady (UE) nr 338/97 oraz art. 54 rozp. Komisji (WE) nr 865/2006.
Transfer okazów do zoo w Nowosybirsku wynika z rekomendacji koordynatora programu
hodowlanego (EEP) Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.
Po analizie dokumentacji załączonej do wniosku, a także w oparciu o uzyskane wyjaśnienia
(dotyczące sprowadzenia okazów założycielskich grupy hodowlanej marmozety białoczelnej
w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu) oraz dokumenty uzupełniające (także dotyczące
sprowadzenia okazów założycielskich grupy hodowlanej), stwierdzamy, że:
- pochodzenie okazów jako urodzonych i wyhodowanych w niewoli zgodnie z kryteriami
art. 54 rozp. 865/2006 zostało wystarczająco uprawdopodobnione;
- wywóz okazów nie będzie miał szkodliwego wpływu na stan ochrony gatunku, ani na
zasięg terytorium zajmowanego przez jakąkolwiek jego populację;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-055-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Ogrodu Zoologicznego w Opolu o zwolnienie z zakazów określonych
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to
świadectwa dla jednego samca lemura mokoka Eulemur macaco macaco Linnaeus, 1766,
oznakowanego mikroczipem nr 956000002329476, urodzonego 28 lutego 2010 r.
Lemur mokok jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowego okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•

Karty indywidualne ISIS-ZIMS dla przedmiotowego samca, jego rodziców
i dziadków
• hiszpańskie i francuskie świadectwa wewnątrzunijne zwalniające z zakazu
komercyjnego wykorzystania wystawione dla rodziców wnioskowanego
okazu.
Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowy okaz spełnia warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 865/2006 i można go uznać za urodzony i wyhodowany w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy
zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.

165

Sprawa nr 3-056-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu o zwolnienie z zakazów określonych
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to
świadectwa dla trzech żywych okazów (dwóch samców i jednej samicy) puszczyka
uralskiego Strix uralensis Pallas, 1771, wyklutych i oznakowanych mikroczipami:
• samiec wykluty 18 kwietnia 2010 r. nr mikroczipu 956000002752303,
• samiec wykluty 11 kwietnia 2012 r. nr mikroczipu 956000002751797,
• samica wykluta 11 kwietnia 2012 r. nr mikroczipu 956000001859477.
Puszczyk uralski jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku II CITES i Aneksie A do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowych okazów za urodzone (=wyklute) i wyhodowane
w niewoli zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•
•
•

kopie kart indywidualnych ISIS-ZIMS dla jednego z wnioskowanych okazów
oraz dwóch z trzech okazów rodzicielskich,
drzewo rodowe jednego z wnioskowanych okazów,
kopię pisma z Krakowskiego Zoo dotyczącego dwóch z trzech okazów
rodzicielskich.

Dokumenty załączone do wniosków oraz dodatkowe dokumenty uzyskane m.in. od
wnioskodawcy:
• karta indywidualna ISIS-ZIMS dla trzeciego okazu rodzicielskiego,
• drzewo rodowe innego z wnioskowanych okazów,
• kopia unijnego świadectwa CITES dla okazu rodzicielskiego sprowadzonego
z Niemiec;
potwierdzają w sposób przekonujący, że przedmiotowe okazy spełniają warunki określone
w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone (=wyklute)
i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE)
865/2006 (z późniejszymi zmianami).
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy
zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-058-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Katedry Genetyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, o wydanie
zezwolenia na import ze Szwajcarii 6 okazów (próbek naukowych) z tapira anta Tapirus
terrestris (Linnaeus, 1758) o deklarowanym pochodzeniu – zwierzę urodzone i wyhodowane
w niewoli (kod C) w Niemczech, oznakowane mikroczipem 968F000000046832.
Gatunek ten został umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97.
SRG nie wydało żadnych opinii w sprawie importu tego gatunku, a UE i nie wprowadziła
ograniczeń dotyczących importu okazów tego gatunku, urodzonych w niewoli,
z jakiegokolwiek kraju.
Do wniosku dołączono kopię świadectwa re-eksportowego nr 13CH029304. Import ma być
do celów naukowych (badania genetyczne).
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-059-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Katedry Genetyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, o wydanie
zezwolenia na import ze Szwajcarii 6 okazów (próbek naukowych) z tapira anta Tapirus
terrestris (Linnaeus, 1758) o deklarowanym pochodzeniu – zwierzę urodzone i wyhodowane
w niewoli (kod C) w Szwajcarii, o numerze w księdze hodowlanej V786.
Gatunek ten został umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97.
SRG nie wydało żadnych opinii w sprawie importu tego gatunku, a UE i nie wprowadziła
ograniczeń dotyczących importu okazów tego gatunku, urodzonych w niewoli,
z jakiegokolwiek kraju.
Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 13CH029314. Import ma być do
celów naukowych (badania genetyczne).
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-060-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Katedry Genetyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, o wydanie
zezwolenia na import z Izraela 1 okazu (zestawu próbek naukowych) z tapira anta Tapirus
terrestris (Linnaeus, 1758) o deklarowanym pochodzeniu – zwierzę urodzone i wyhodowane
w niewoli (kod C) w Izraelu, o numerze MIG12-28706981.
Gatunek ten został umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97.
SRG nie wydało żadnych opinii w sprawie importu tego gatunku, a UE i nie wprowadziła
ograniczeń dotyczących importu okazów tego gatunku, urodzonych w niewoli,
z jakiegokolwiek kraju.
Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 2775. Import ma być do celów
naukowych (badania genetyczne).
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-061-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import z Sudanu
10- żywych okazów biczogina afrykańskiego Uromastyx acanthinura Bell, 1825,
o deklarowanym pochodzeniu w wolności.
Gatunek ten został umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97. Obecnie nie jest uznawany za rodzimy dla Sudanu. Gatunkiem rodzimym,
dawniej uważanym za podgatunek Uromastyx acanthinura, jest m.in. Uromastyx dispar
Heyden, 1827 (patrz także): http://www.cites.org/eng/com/ac/22/E22-10-2-A6c.pdf.
Od 19/09/1999 do 10/05/2006 obowiązywał zakaz importu tego gatunku z Sudanu. Zakaz ten
został zniesiony w związku ze zmianami taksonomicznymi i uznaniem, że gatunek ten nie
występuje w Sudanie. Od tego czasu wprowadzono zakaz importu Uromastyx dispar
pochodzących z wolności. Gatunek wydaje się w Sudanie niezagrożony.
Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 000277 oraz zaświadczenie nr
38/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie, że wnioskodawca posiada
odpowiednie warunki do czasowego przetrzymywania żywych okazów żółwi lądowych.
Proponujemy zwrócić się do polskiego organu zarządzającego CITES, aby ustalił z organem
zarządzającym Sudanu, jakiego taksonu wniosek dotyczy. Jeśli jest to rzeczywiście
Uromastyx acanthinura, do dalszego procedowania wniosku konieczne byłyby informacje
potwierdzające występowanie tego gatunku na wolności w Sudanie (np. publikacje naukowe),
a także informacje o stanie populacji tego gatunku w tym kraju i skali pozyskania. Jeśli byłby
to Uromastyx dispar, opinia PROP byłaby bezprzedmiotowa w związku zakazem importu do
Unii Europejskiej.W przypadku innego taksonu – konieczna będzie dalsza analiza.
Do czasu uzyskania wymienionych
postępowanie w przedmiotowej sprawie.

wyżej
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Sprawa nr 3-062-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import trofeum
myśliwskiego (czaszka i skóra) z jednego okazu niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos
Linnaeus, 1758 z Federacji Rosyjskiej, z populacji umieszczonej w Załączniku II CITES
i Aneksie A Rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Okaz pochodzi z wolności.
Do wniosku, podpisanego przez XXXXXXXXXXXXXXXX dołączono kopię zezwolenia
eksportowego
nr 13RU000152. We wniosku nie zawarto oświadczenia, że okaz nie będzie wykorzystywany
do celów komercyjnych.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego (SRG) wydała 3 grudnia 2010 r. pozytywną opinię
dotyczącą importu z Federacji Rosyjskiej trofeów myśliwskich z niedźwiedzia brunatnego.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego można stwierdzić, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek warunkowo
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym
CITES.
W naszej opinii, warunkiem wydania zezwolenia na import powinno być uzupełnienie
wniosku o oświadczenie wnioskodawcy (lub jego pełnomocnika), że okaz nie będzie
wykorzystywany do celów komercyjnych. Dodatkowo, ponieważ wniosek nie jest podpisany
przez wnioskodawcę, konieczne jest jego pełnomocnictwo dla tej osoby.
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Sprawa nr 3-074-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy czterech wniosków firmy Jarosław Szeps „Remedium Natura” z Murzynowa
Leśnego, o wydanie zezwoleń na import z Ukrainy następujących produktów zawierających
ekstrakt z pijawki lekarskiej Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758, której pochodzenie ma
być: urodzone i wyhodowane w niewoli (kod pochodzenia „C”):
- wniosek 1 – 1250 szt. opakowań kremu na dzień seria Rejuvenating Care
(wg wniosku 225,6 kg, czyli średnio 180,48 g/opakowanie) – zezwolenie eksportowe
13UA003253 (w opisie zezwolenia eksportowego – krem przeciwzmarszczkowy
Rejuvenating Care);
- wniosek 2 – 2200 szt. opakowań kremu na noc seria Rejuvenating Care
(wg wniosku – 132 kg, czyli średnio 60,00 g/opakowanie) – zezwolenie eksportowe
13UA003254;
- wniosek 3 – 1250 szt. opakowań kremu na dzień seria Intensive Care (wg wniosku –
225,6 kg, czyli średnio 180,48 g/opakowanie) – zezwolenie eksportowe 13UA003255;
- wniosek 4 – 2200 szt. opakowań kremu na noc seria Intensive Care (wg wniosku – 132
kg, czyli średnio 60,00 g/opakowanie) – zezwolenie eksportowe 13UA003256.
Eksporterem jest firma Biokon Ltd. W pierwszych dwóch wnioskach w nazwie kremu
zrobiono oczywisty błąd literowy.
Do wniosku dołączono kopie zezwoleń eksportowych, o wymienionych wyżej numerach,
w których jako ilości eksportowanych produktów podano jedynie liczbę opakowań, bez
podania masy czy objętości kramu, ani zawartości ekstraktu.
Gatunek został zamieszczony w Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Grupa
ds. Przeglądu Naukowego (SRG) wydała 22 lipca 1997 r. pozytywną opinię dotyczącą
importu pijawek lekarskich o pochodzeniu z wolności (kod pochodzenia „W”) z wszystkich
krajów. W odniesieniu do Ukrainy została ona wycofana 11 wrześnie 2012 r. Brak opinii
dotyczący importu z Ukrainy okazów pijawek lekarskich o pochodzeniu „W” został
potwierdzony przez SRG w dniu 28 maja 2013. Jednocześnie SRG na tym spotkaniu uznała,
że hodowla w firmie Biokon Ltd. (według informacji dostarczonych przez organ zarządzający
CITES Ukrainy) spełnia warunki pozwalające na uznanie pochodzących z niej pijawek jako
mające pochodzenie „C”. W odniesieniu do Ukrainy pozytywna opinia obejmuje obecnie
jedynie tę firmę.
Zezwolenia eksportowe, w których wymieniono
zawierającego ekstrakt z okazów z gatunki CITES,
Konwencji. Zgodnie bowiem z rekomendacją (j) 1 w
z punktem 3.d 2 Guidelines for the preparation and

jedynie liczbę opakowań produktu
nie są zgodne z rekomendacjami tej
punkcie I Rezolucji 12.3, w związku
submission of CITES annual reports

1

I. Regarding standardization of CITES permits and certificates <…> RECOMMENDS that: <…>
j) the terms and codes used on permits and certificates to indicate the type of specimen being traded
conform to those provided in the Secretariat’s most recent Guidelines for the preparation and
submission of CITES annual reports and that the units of measurement used also conform to these
Guidelines;

2

3. Specific instructions <…>
d) Quantity
Enter the quantity of specimens that is appropriate to the type of specimen, in accordance with the list in section 5
a) below.
The quantity recorded should be only the quantity of the specimen of the species named. For example, if 10 kg of
cloth contains only 100 g of hair of Lama guanicoe, the quantity recorded should be only 100 g.
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ustalonego na podstawie Rezolucji 11.17, w takich przypadkach jednostką, którą należy
stosować, są kilogramy lub (alternatywnie) litry, a odnosić się ona powinna do ekstraktu
wykorzystanego do produkcji kremu, a nie samego kremu. Tylko wówczas bowiem możliwa
jest kontrola ilości eksportowanych i importowanych okazów, i porównanie ich z produkcją.
Powyższe zasady zostały w Rezolucji 12.3 przedstawione jako rekomendacja, a zgodnie z art.
7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, nie stanowią one warunku
akceptowalności zezwolenia wystawionego przez kraj trzeci. Jednak zgodnie z art. 5 pkt 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, zasady dotyczące stosowanych jednostek miary
(określone w Załączniki VII do tego rozporządzenia) są obowiązkowe w przypadku zezwoleń
(w tym wypadku importowych) wydawanych przez państwa członkowskie UE. Drobne
rozbieżności między zezwoleniem eksportowym i importowym są możliwe i mogą być
zrównoważone np. przez odpowiedni opis okazu. Jednak w tym wypadku po pierwsze –
różnice w opisie okazów byłyby bardzo znaczące (zupełnie inne jednostki i skala,
co uniemożliwiałoby zestawienie zezwolenia importowego i eksportowego w bazie handlu
okazani CITES), a po drugie – podane i zezwoleniu eksportowym i przez wnioskodawcę dane
uniemożliwiają poprawne opisanie okazów w zezwoleniu importowym (nie wiadomo, ile
ekstraktu z pijawek zawarte jest w importowanych kremach).
Istotnym faktem, który należy też brać pod uwagę, jest obserwowany obecnie znaczący,
nielegalny handel różnego rodzaju kremami zawierającymi ekstrakt z pijawki, które zostały
sprowadzone do Polski bez zezwoleń eksportowych i importowych CITES – gównie z Ukrainy.
Są wśród nich także kremy z tego samego rodzaju, co stanowiące przedmiot wniosku.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację, o ile
okazy te będą rozróżnialne od innych okazów tego samego rodzaju, znajdujących się
obecnie w obrocie na terenie Polski,
- poza wysokim poziomem nielegalnego handlu podobnymi okazami, z ochroną tego
gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko wydaniu
zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek warunkowo
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym
CITES.

The preferred unit of quantity indicated in section 5. a) should be recorded if possible. Otherwise the alternative
unit that is indicated should be used. Both units may be recorded if the data are available. If the unit of quantity
used is neither the preferred unit nor the alternative unit, the annual report should contain the conversion factor to
one of these units.
If the data can not be obtained to allow entry of either the preferred or the alternative units, the quantity of
specimens should be recorded so as to allow:
– verification of the quantity actually traded; and
– where relevant, estimation of the impact of the trade on the wild population of the species.
As far as possible, quantities should be recorded in metric measures.
Quantities should always be recorded in standard units of measure and never in non-standard units such as
‘boxes’, ‘cartons’ or ‘bales’.
<…>
5. Terminology
a) Description of specimens and units of quantity
Description
Code
Preferred unit
Alternative unit
Explanation
extract
EXT
kg
l
extract – usually plant extracts
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Warunkiem, który w naszej opinii powinien być spełniony przed wydaniem zezwolenia na
import (w celu umożliwienia rozróżnienia importowanych legalnie okazów od okazów
sprowadzonych z naruszeniem prawa ochrony przyrody i utrudnienia handlu kremami
sprowadzonymi nielegalnie z wykorzystaniem tego zezwolenia importowego), jest określenie
szczegółowych numerów serii importowanych kremów, jeśli są one zaznaczone na
opakowaniach. Jeśli kramy te mają też inne cechy wyróżniające (np. data produkcji) – też
należy je podać.
Dodatkowo, w naszym przekonaniu niezbędne jest uzupełnienie wniosku o informacje
dotyczące zawartości ekstraktu w importowanych kremach, aby można było wydać
zezwolenie zgodnie z zasadami CITES (kg lub litry ekstraktu). Obecnie w przypadku
podanych we wniosku wielkości nie jest nawet pewne, czy jest to masa netto czy brutto.
Naszym zdaniem należy także rozważyć zwrócenie się do organu zarządzającego CITES
Ukrainy, by wydał dla tych okazów zezwolenia zgodne z cytowanymi wyżej rezolucjami.
DODATKOWA UWAGA OGÓLNA
Zgodnie z art. 5 pkt 11a ustawy o ochronie przyrody, pod pojęciem „okaz gatunku” rozumie
się także „produkt pochodny również zawarty w innych towarach oraz towary, które zgodnie
z dołączonym dokumentem, opakowaniem, oznakowaniem lub etykietą, lub jeżeli wynika to
z jakichkolwiek innych okoliczności, mają zawierać lub zawierają części lub produkty
pochodne z roślin, zwierząt, lub grzybów z danego gatunku”. Oznacza to, że kremy
zawierające wyciągi z gatunku chronionego są bez wątpienia okazami gatunków chronionych.
Aktualne brzmienie art. 52 ustawy o ochronie przyrody nakazuje ustanowienie odrębnych
zakazów (i zwolnień od nich) w odniesieniu do okazów pochodzących z wolności
i pochodzących z hodowli. Jednak do tej pory takiego rozróżnienia nie przeprowadzono.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
niektórych innych ustaw, dotychczasowe rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie znowelizowanych przepisów, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, że do czasu wejścia w życie nowego
rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, albo do 30 września 2014 r.
(zależenie od tego, która data będzie pierwsza), obowiązuje rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, które
wprowadza jednolite zakazy w stosunku do wszystkich okazów gatunków chronionych.
Ponieważ gatunek ten został zamieszczony w pozycji pierwszej Załącznika nr 1 do
cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, pijawka lekarska
objęta jest w Polsce ochroną gatunkową ścisłą.
Na podstawie § 7 pkt 4, 12 i 13 obowiązującego rozporządzenia w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt w stosunku do wszystkich okazów gatunków zwierząt objętych ochroną
gatunkową m.in. obowiązują zakazy: przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do
sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków, wwożenia z zagranicy i wywożenia poza
granicę państwa.
Wprowadzenie powyższych zakazów w stosunku do okazów pochodzących z hodowli jest
rozwiązaniem dalej idącym, niż obowiązkowy zakres regulacji, wynikających z Dyrektywy
Siedliskowej UE. Jednak na podstawie Traktatu Akcesyjnego państwa członkowskie mogą
wprowadzać rozwiązania ostrzejsze w odniesieniu do ochrony przyrody. A wprowadzenie
zakazu posiadania wszelkich okazów z aneksów A i B do rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97 (pijawka lekarska jest w Aneksie B) jest wprost dopuszczone przez art. 8 ust. 2 tego
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rozporządzenia. Nie wdając się więc w jego zasadność merytoryczną, trzeba stwierdzić,
że takie rozwiązanie jest dopuszczalne na gruncie prawa wspólnotowego.
W przypadku wydania zezwolenia na import kremów zawierających ekstrakt z pijawki
lekarskiej z Ukrainy, zgodnie z art. 56 ust. 7k. ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie takie
należy traktować także jako zezwolenie na następujące czynności zakazane na podstawie
rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt: przetrzymywania, posiadania,
darowizny, transportu, wwożenia lub wywożenia przez wewnątrzwspólnotową granicę
państwa oraz przywozu z Ukrainy. Oznacza to, że zezwolenie importowe nie będzie
zwalniało z zakazów: zbywania (innego niż darowizna), oferowania do sprzedaży, wymiany
oraz przewożenia przez granicę Wspólnoty (innego niż pierwszy import z Ukrainy).
Biorąc powyższe pod uwagę, naszym zdaniem należy powiadomić wnioskodawcę (być
może wpisując to także jako pouczenie w zezwoleniu importowym), że bez osobnego
zezwolenia właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska nie będzie
dozwolone oferowanie tych okazów do sprzedaży, sprzedaż, wymiana i inne zbywanie na
terenie Polski. Zakazy te dotyczą zarówno importera, jak i wszystkich kolejnych
posiadaczy tych okazów.
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Sprawa nr 3-075-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy dwóch wniosków firmy Jarosław Szeps „Remedium Natura” z Murzynowa Leśnego,
o wydanie zezwoleń na import z Ukrainy następujących produktów zawierających ekstrakt
z pijawki lekarskiej Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758, której pochodzenie ma być:
urodzone i wyhodowane w niewoli (kod pochodzenia „C”):
wniosek 1 (do zezwolenia eksportowego 13UA003295) – 2200 szt. opakowań kremu
balsam do masażu (wg wniosku 151,80 kg, czyli średnio 69,00 g/opakowanie);
wniosek 2 (do zezwolenia eksportowego 13UA003340) – krem balsam do masażu
z enzymem z pijawki lekarskiej: 15015 szt. – 900,90 kg (czyli średnio 60 g/
opakowanie), a wg zezwolenia eksportowego:
– 10010 szt. – krem balsam z pijawką lekarską,
– 4025 szt. – krem balsam Żywokost z pijawką lekarską,
– 980 szt. – krem balsam Złoty Wąs z ekstraktem z pijawki lekarskiej.
Eksporterem jest firma Innovation Ltd. Nie wiadomo, czy eksporter jest także hodowcą, czy
też ma te pijawki z innego źródła
Do wniosku dołączono kopie zezwoleń eksportowych, o wymienionych wyżej numerach,
w których jako ilości eksportowanych produktów podano jedynie liczbę opakowań, bez
podania masy czy objętości kramu, ani zawartości ekstraktu.
Gatunek został zamieszczony w Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Grupa
ds. Przeglądu Naukowego (SRG) wydała 22 lipca 1997 r. pozytywną opinię dotyczącą
importu pijawek lekarskich o pochodzeniu z wolności (kod pochodzenia „W”) z wszystkich
krajów. W odniesieniu do Ukrainy opinia ta została wycofana 11 wrześnie 2012 r. Brak opinii
dotyczący importu z Ukrainy okazów pijawek lekarskich o pochodzeniu „W” został
potwierdzony przez SRG w dniu 28 maja 2013. Jednocześnie SRG na tym spotkaniu uznała,
że hodowla w firmie Biokon Ltd. (według informacji dostarczonych przez organ zarządzający
CITES Ukrainy) spełnia warunki pozwalające na uznanie pochodzących z niej pijawek, jako
mające pochodzenie „C”. W odniesieniu do Ukrainy pozytywna opinia SRG obejmuje
obecnie jedynie tę firmę. W przypadku pochodzenia okazów z innych źródeł – sprawa musi
być analizowana indywidualnie, pod kątem spełnienia przez hodowlę warunków określonych
w rezolucji CITES oraz art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006.
Zezwolenia eksportowe, w których wymieniono jedynie liczbę opakowań produktu
zawierającego ekstrakt z okazów z gatunki CITES, nie są zgodne z rekomendacjami tej
Konwencji. Zgodnie bowiem z rekomendacją (j) 3 w punkcie I Rezolucji 12.3, w związku z
punktem 3.d 4 Guidelines for the preparation and submission of CITES annual reports
3

I. Regarding standardization of CITES permits and certificates <…> RECOMMENDS that: <…>
j) the terms and codes used on permits and certificates to indicate the type of specimen being traded
conform to those provided in the Secretariat’s most recent Guidelines for the preparation and
submission of CITES annual reports and that the units of measurement used also conform to these
Guidelines;

4

3. Specific instructions <…>
d) Quantity
Enter the quantity of specimens that is appropriate to the type of specimen, in accordance with the list in section 5
a) below.
The quantity recorded should be only the quantity of the specimen of the species named. For example, if 10 kg of
cloth contains only 100 g of hair of Lama guanicoe, the quantity recorded should be only 100 g.
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ustalonego na podstawie Rezolucji 11.17, w takich przypadkach jednostką, którą należy
stosować, są kilogramy lub (alternatywnie) litry, a odnosić się ona powinna do ekstraktu
wykorzystanego do produkcji kremu, a nie samego kremu. Tylko wówczas bowiem możliwa
jest kontrola ilości eksportowanych i importowanych okazów, i porównanie ich z produkcją.
Powyższe zasady zostały w Rezolucji 12.3 przedstawione jako rekomendacja, a zgodnie z art.
7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, nie stanowią one warunku
akceptowalności zezwolenia wystawionego przez kraj trzeci. Jednak zgodnie z art. 5 pkt 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, zasady dotyczące stosowanych jednostek miary
(określone w Załączniki VII do tego rozporządzenia) są obowiązkowe w przypadku zezwoleń
(w tym wypadku importowych) wydawanych przez państwa członkowskie UE. Drobne
rozbieżności między zezwoleniem eksportowym i importowym są możliwe i mogą być
zrównoważone np. przez odpowiedni opis okazu. Jednak w tym wypadku po pierwsze –
różnice w opisie okazów byłyby bardzo znaczące (zupełnie inne jednostki i skala,
co uniemożliwiałoby zestawienie zezwolenia importowego i eksportowego w bazie handlu
okazani CITES), a po drugie – podane w zezwoleniu eksportowym i przez wnioskodawcę
dane uniemożliwiają poprawne opisanie okazów w zezwoleniu importowym (nie wiadomo,
ile ekstraktu z pijawek zawarte jest w importowanych kremach).
Istotnym faktem, który należy też brać pod uwagę, jest obserwowany obecnie znaczący,
nielegalny handel różnego rodzaju kremami zawierającymi ekstrakt z pijawki, które zostały
sprowadzone do Polski bez zezwoleń eksportowych i importowych CITES – gównie z Ukrainy.
Są wśród nich także kremy z tego samego rodzaju, co stanowiące przedmiot wniosku.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, proponujemy zawiesić postępowanie do czasu
uzyskania informacji, które umożliwią właściwą ocenę wniosku.
Brakujące informacje są następujące:
1. Należy uzyskać informację (od organu CITES Ukrainy, lub przynajmniej przez ten
organ potwierdzoną), z jakiej hodowli pochodzą pijawki, z których ekstrakt
wykorzystano do wytworzenia tych produktów.
2. Jeśli źródłem pijawek jest inna hodowla niż Biokon Ltd, do oceny pochodzenia
pijawek potrzebne są informacje dotyczące czasu założenia, źródła stada
hodowlanego, czy utrzymywana jest bez wprowadzania okazów z wolności, jaka jest
orientacyjna wielkość stada hodowlanego i roczna produkcja.

The preferred unit of quantity indicated in section 5. a) should be recorded if possible. Otherwise the alternative
unit that is indicated should be used. Both units may be recorded if the data are available. If the unit of quantity
used is neither the preferred unit nor the alternative unit, the annual report should contain the conversion factor to
one of these units.
If the data can not be obtained to allow entry of either the preferred or the alternative units, the quantity of
specimens should be recorded so as to allow:
– verification of the quantity actually traded; and
– where relevant, estimation of the impact of the trade on the wild population of the species.
As far as possible, quantities should be recorded in metric measures.
Quantities should always be recorded in standard units of measure and never in non-standard units such as
‘boxes’, ‘cartons’ or ‘bales’.
<…>
5. Terminology
a) Description of specimens and units of quantity
Description
Code
Preferred unit
Alternative unit
Explanation
extract
EXT
kg
l
extract – usually plant extracts
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3. W celu umożliwienia rozróżnienia importowanych legalnie okazów od okazów
sprowadzonych z naruszeniem prawa ochrony przyrody i zapobieżenia potencjalnej
możliwości sprzedaży na podstawie wydanego zezwolenia importowego kremów
sprowadzonych nielegalnie, należy określić szczegółowe numery serii importowanych
kremów, jeśli są one zaznaczone na opakowaniach. Jeśli kramy te mają też inne cechy
wyróżniające (np. data produkcji) – też należy je podać.
4. Należy podać, jak duże (masa lub objętość kremu) są opakowania poszczególnych
rodzajów kremów, co najmniej tych wymienionych w zezwoleniu eksportowym do
drugiego wniosku.
Dodatkowo,
w naszym przekonaniu
wskazane jest
uzupełnienie
wniosku
o informacje dotyczące zawartości ekstraktu w importowanych kremach, aby można było
wydać zezwolenie zgodnie z zasadami CITES (kg lub litry ekstraktu). Obecnie w przypadku
podanych we wniosku wielkości nie jest nawet pewne, czy jest to masa netto czy brutto kremu.
Naszym zdaniem najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby zwrócenie się do organu
zarządzającego CITES Ukrainy, by wydał dla tych okazów zezwolenia zgodne z cytowanymi
wyżej rezolucjami.
Wskazane byłoby także pouczenie zawczasu wnioskodawcy, że zgodnie z przepisami
o ochronie gatunkowej, bez osobnego zezwolenia właściwego regionalnego dyrektora
ochrony środowiska nie będzie dozwolone oferowanie tych okazów do sprzedaży, sprzedaż,
wymiana i inne zbywanie na terenie Polski. Zakazy te dotyczą zarówno importera, jak
i wszystkich kolejnych posiadaczy tych okazów.
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Sprawa nr 3-075-3

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy dwóch wniosków firmy Jarosław Szeps „Remedium Natura” z Murzynowa Leśnego,
przekazanych PROP do zaopiniowania w dniu 18 czerwca 2013 r., o wydanie zezwoleń na
import z Ukrainy następujących produktów zawierających ekstrakt (kod „EXT”) z pijawki
lekarskiej Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758, której pochodzenie ma być: urodzone
i wyhodowane w niewoli (kod pochodzenia „C”).
Po Postanowieniu nr PROP/CITES/2013-075-1-ak z 3 czerwca 2013 r. wnioskodawca
przedstawił nowe (skorygowane) wnioski. Z przedstawionych zezwoleń eksportowych
i wniosków wynika, że import ma dotyczyć:
wniosek 1 do zezwolenia eksportowego 13UA003295 – 2200 szt. opakowań kremu
balsam do masażu (wg pierwszej wersji wniosku i zezwolenia eksportowego: 151,80
kg, czyli średnio 69,00 g/opakowanie, wg drugiej, poprawionej wersji wniosku:
wszystkie opakowania po 75 ml/opakowanie, w tym:
– 960 szt. z serii nr 21,
– 920 szt. z serii nr 27,
– 320 szt. z serii nr 44,
łącznie 0,112 kg ekstraktu z pijawki);
wniosek 2 do zezwolenia eksportowego 13UA003340 – krem balsam do masażu
z enzymem z pijawki lekarskiej: 15015 szt. (wg pierwszej wersji wniosku
i zezwolenia eksportowego: 900,90 kg, czyli średnio 60 g/opakowanie, a wg drugiej,
poprawionej wersji wniosku: wszystkie opakowania po 75 ml/opakowanie:
– 10010 szt. z serii nr 101 i 102 – krem balsam z pijawką lekarską,
– 4025 szt. z serii nr 58 – krem balsam Żywokost z pijawką lekarską,
– 980 szt. z serii nr 2 – krem balsam Złoty Wąs z ekstraktem z pijawki
lekarskiej,
łącznie 0,562 kg ekstraktu z pijawki).
Do poprawionych wniosków, oprócz kopii zezwoleń eksportowych (przedstawionych wraz z
pierwszymi wnioskami, dołączono następujące dokumenty (nr 1 po polsku, nr 2-8 po
ukraińsku i ich tłumaczenia na polski):
1. List przewodni wnioskodawcy z 07.06.2013 r.
2. Protokół kontroli przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o ochronie dóbr
naturalnych (z 11.04.2012 – w „Europejskim Centrum Pijawki” Sp. z o.o., spółce
córce „Naukowo-Produkcyjnego Zjednoczenia Medycznego BIOKON Sp. z o.o.)
3. Świadectwo Jakości nr 51 (z 29.01.2013 dla Kompanii Naukowo-Produkcyjnej
WILARUS Sp. z o.o., dotyczące ekstraktu z pijawki)
4. Świadectwo Jakości (z 22.01.2013, wystawione przez w „Europejskie Centrum
Pijawki” Sp. z o.o., spółkę córkę „Naukowo-Produkcyjnego Zjednoczenia
Medycznego BIOKON Sp. z o.o., dla 100 żywych pijawek lekarskich Hirudo
medicinalis)
5. List Dyrektor firmy „Elixir” do Dyrektora firmy „Remedium Natura (z 03.06.2013,
zawierający informację o zawartości ekstraktu z pijawki lekarskiej w 2200
opakowaniach kremu-balsamu z ekstraktem pijawki lekarskiej)
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6. List Dyrektor firmy „Elixir” do Dyrektora firmy „Remedium Natura (z 06.06.2013,
zawierający informację o rodzajach kremów, numerach ich serii i zawartości
ekstraktu)
7. Umowa dostawy nr 007 (z 18.01.2013, między w „Europejskim Centrum Pijawki”
Sp. z o.o., spółką córką „Naukowo-Produkcyjnego Zjednoczenia Medycznego
BIOKON Sp. z o.o. a Kompanią Naukowo-Produkcyjną WILARUS Sp. z o.o.
8. Wynik Państwowej ekspertyzy sanitarno-epidemiologicznej (z 16.01.2012 dla
p. Rusłana Umińskiego, dot. produkcji ekstraktu roślinnego na potrzeby przetwórstwa
przemysłowego na rynek krajowy)
Zgodnie z Postanowieniem Komisji PROP ds. CITES nr PROP/CITES/2013-075-1-ak,
pierwotnie dostarczona dokumentacja sprawy powinna być uzupełniona co najmniej
o następujące informacje i dokumenty:
•

Z jakiej hodowli pochodzą pijawki, z których ekstrakt wykorzystano do wytworzenia
tych produktów (a jeśli źródłem pijawek jest inna hodowla niż Biokon Ltd –
informacje dotyczące tej hodowli).
Choć zgodnie z opinią Komisji wyrażoną w cytowanym postanowieniu źródłem
tej informacji powinien być organ CITES Ukrainy, lub przynajmniej organ ten
powinien potwierdzić tę informację, można uznać, że wnioskodawca
wystarczająco uprawdopodobnił, że źródłem okazów jest firma BIOKON
(a w zasadzie jej spółka córka).

•

Szczegółowe numery serii importowanych kremów, jeśli są one zaznaczone na
opakowaniach, a także inne cechy wyróżniające (np. data produkcji), jeśli są
zaznaczone na opakowaniu.
Podano numery serii.

•

Rozmiar opakowań poszczególnych rodzajów kremów.
Podano, że wszystkie kremy są w opakowaniach po 75 ml.

•

Zawartości ekstraktu w importowanych kremach (kg lub litry ekstraktu), aby można
było wydać zezwolenie zgodnie z rekomendacją (j) w punkcie I Rezolucji 12.3,
w związku z punktem 3.d Guidelines for the preparation and submission of CITES
annual reports ustalonego na podstawie Rezolucji 11.17, a także w art. 5 pkt 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006.
Zgodnie z informacjami podanymi w poprawionych wnioskach, przedmiotem
importu ma być łącznie 0,674 kg ekstraktu. Jednak wg dokumentów
wymienionych wyżej pod numerami 5 i 6, wydanych przez firmę Elixir
(producenta kremów), do produkcji przedmiotowych kremów wykorzystano
134,9 kg ekstraktu w glikolu propylenowym. Z podanych w piśmie nr 6
informacji wynika, że taka ilość ekstraktu zawiera 0,6745 kg „liofilizatu
substancji suchej pijawki lekarskiej”. Jednostki i masy są więc podane w sposób
niekonsekwentny.

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację, o ile
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okazy te będą rozróżnialne od innych okazów tego samego rodzaju, znajdujących się
obecnie w obrocie na terenie Polski,
- poza wysokim poziomem nielegalnego handlu podobnymi okazami, z ochroną tego
gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko wydaniu
zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek warunkowo
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym
CITES.
Warunkiem, który w naszej opinii powinien być spełniony przed wydaniem zezwolenia na
import, jest jednoznaczne wyjaśnienie i określenie, czego dotyczą jednostki podane we
wniosku. Jeśli wniosek dotyczy 0,5% ekstraktu, masa powinna być 134,9 kg. Jeśli jedynie
liofilizatu, to czego – pijawek czy enzymu? Jeśli to jest ekstrakt z 0,674 kg suszonych
pijawek – naszym zdaniem jednostką powinien być ekstrakt. Jeśli jest to roztwór 0,674 kg
enzymu (lub ich mieszanki), jednostką może być zarówno ów „ekstrakt” (z podanym
stężeniem), jak i masa czystej substancji, co jednak powinno być jednoznacznie określone.
Oczywiście w zezwoleniu trzeba także podać ilość i rodzaj kremów (i ich nr serii), w których
ten ekstrakt lub lofilizat jest zawarty.
Proponujemy utrzymać stanowisko podane we wcześniejszym postanowieniu organy
naukowego, że dla zapewnienia spójności zezwoleń eksportowych i importowych wskazane
byłoby uzyskanie z organu zarządzającego CITES Ukrainy zezwoleń eksportowych zgodnych
z cytowanymi wyżej rezolucjami Konwencji.
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Sprawa nr 3-076-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy zapytania Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, czy nieznaną liczbę świergotek
seledynowych Psephotus haematonotus (Gould, 1838) można uznać za urodzone
i wyhodowane w niewoli zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006.
Wg otrzymanych z Policji informacji, przedmiotowe świergotki (nie podano jej liczby) są
kolejnym pokoleniem otrzymanym od osobników, które zostały urodzone w hodowli w roku
2004, co zostało potwierdzone zaświadczeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Wodzisławiu Śląskim z 6 września 2004 r. Osobniki te były następnie (1 października 2004 r.)
wpisane do rejestru w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim.
Dokumenty załączone do pisma Policji nie wskazują jednoznacznie, że przedmiotowe okazy
pochodzą z tych urodzonych w roku 2004. Nie przedstawiono bowiem kompletu
dokumentacji z postępowania (np. kopii zeznań świadków itp.). Z pisma Policji wynika
jednak, że taki rodowód został wykazany w dochodzeniu. Dołączone dokumenty dotyczą
kolejnych pokoleń, które miały potwierdzone urodzenie w niewoli i były rejestrowane.
Urodzenie papug będących najdalszymi znanymi przodkami przedmiotowych okazów
w Polsce przed 6 września 2004 r. wskazuje, że rodzice zapewne byli już w Polsce 1 maja
2004 r., czyli w chwili akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej. Nie można całkowicie
wykluczyć, że dobrana para mogła być także przywieziona do Polski krótko po tej dacie
i mogła jeszcze zdążyć odbyć lęg, jest to jednak mało prawdopodobne.
Wg danych z bazy WCMC, jedyny potwierdzony import żywych osobników tego gatunku do
Polski miał miejsce w 1989 r. (14 osobników). Jednak papugi te były już w Polsce i innych
krajach Europejskich w hodowlach na długo przed powstaniem Konwencji Waszyngtońskiej.
Gatunek ten w Australii jest liczny, niezagrożony, nie notuje się nielegalnych odłowów do
celów handlu międzynarodowego. W Europie jest jednym z trzech najliczniej hodowanych
papug (obok papużki falistej i nimfy), co wynika z łatwości jej utrzymywania i rozmnażania –
nawet w warunkach amatorskich przez mało doświadczonych hodowców, a także niskiej
uciążliwości i atrakcyjnego wyglądu. Do tej pory uzyskano bardzo liczne formy barwne tego
gatunku. Cena pojedynczego osobnika na rynku detalicznym w Polsce w roku 2013 wynosi
od 50 do 100 zł (zależnie od wieku i formy barwnej), a ceny bezpośrednio u hodowców mogą
być jeszcze niższe. Bardzo duża liczba legalnych hodowli, a więc i podaż, a także niska cena
jednostkowa, przy jednocześnie bardzo dużym ryzyku i kosztach związanych z ew. próbami
wywozu tych papug z kraju pochodzenia, sprawiają, że nielegalnego importu się nie wykrywa
i jest on bardzo mało prawdopodobny, gdyż brak racjonalnych powodów do takich działań.
Biorąc powyższe pod uwagę, naszym zdaniem można uznać, że legalne pochodzenie stada
hodowlanego, wykazanego przez policję, zostało uprawdopodobnione w sposób
wystarczający. Najstarsi pewni założyciele „stada hodowlanego” (rodzice okazów
zarejestrowanych w październiku 2004 r.) musieli urodzić się przed przystąpieniem Polski do
UE, a więc w czasie, gdy wewnętrzny handel tymi okazami w Polsce nie podlegał
ograniczeniom. Sprowadzenie z Australii przodków tych papug nastąpiło prawdopodobnie nie
tylko przed przystąpieniem Polski do CITES, ale przed wejściem tej Konwencji w życie.
Biorąc powyższe pod uwagę, uważamy, że legalne pochodzenie stada hodowlanego
zostało wystarczająco uprawdopodobnione – wykazane z na tyle wysokim
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prawdopodobieństwem, na jakie pozwalają regulacje obowiązujące w przeszłości
w Polsce. W związku z tym, w zakresie podlegającym opinii organu naukowego,
proponujmey pozytywnie zaopiniować możliwość uznania przedmiotowych okazów za
urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie z zasadami określonymi w art. 54 rozp.
865/2006.
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Sprawa nr 3-077-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku o wydanie zezwolenia na
eksport do Chorwacji trzech żywych okazów (o nieokreślonej płci) helodermy meksykańskiej
Heloderma horridum (Weigmann, 1829), stanowiących przychówek ze stada składającego
się z 6 osobników i sprowadzonego wcześniej na podstawie zezwoleń eksportowych
i importowych. Przedmiotowe okazy oznakowane są mikroczipami:
4) wykluty 17.03.2012 r. nr mikroczipa: 616094100000987;
5) wykluty 18.03.2012 r. nr mikroczipa: 616094100000129;
6) wykluty 15.03.2012 r. nr mikroczipa: 616094100000155.
Heloderma meksykańska jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku II CITES i w Aneksie
B do rozporządzenia Rady WE nr 338/97 (z wyjątkiem podgatunku H. h. charlesbogerti,
który ujęty jest w Aneksie A do rozporządzenia Rady WE nr 338/97).
Transfer okazów do zoo w Zagrzebiu wynika z rekomendacji koordynatora programu
hodowlanego (EEP) Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.
Załączona dokumentacja wskazuje, że przedmiotowe okazy wykluły się w niewoli w
Ogrodzie Zoologicznym w Płocku z legalnie sprowadzonego do Polski ze Szwajcarii stada
rodzicielskiego, składającego się z 6 zwierząt.
Na podstawie informacji z dokumentów załączonych do wniosku, a także w oparciu o stan
ochrony, status gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy CITES z tym związane,
uważamy, że:
• okaz ten można uznać za urodzony i wyhodowany w niewoli (w myśl przepisów UE),
• eksport przedmiotowego okazu nie będzie miał negatywnego wpływu na stan ochrony
gatunku lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację,
• z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z lit. g Aneksu 1 do Rezolucji Conf. 12.3
(Rev. CoP15), pełny opis przedmiotowych jaszczurek powinien zawierać również informacje
o lokalizacji mikroczipów w poszczególnych okazach.
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Sprawa nr 3-078-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy czterech wniosków Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie o zwolnienie
z zakazu wystawiania na widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzających
to świadectw dla czterech okazów geparda Acinonyx jubatus (Schreber, 1775), urodzonych
w niewoli 22.08.2011 r.:
- samca oznaczonego mikroczipem nr 956000001617719,
- samca oznaczonego mikroczipem nr 956000001657880,
- samca oznaczonego mikroczipem nr 956000001668415,
- samicy oznaczonej mikroczipem nr 956000001670543.
Gepard jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli
zgodnie z kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•
•
•
•
•

karty indywidualne ISIS-ARKS dla przedmiotowych okazów i ich rodziców,
karty indywidualne ISIS-ZIMS dla dziadków ze strony ojca przedmiotowych okazów,
niemieckie świadectwo zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystania
wystawione dla matki przedmiotowych okazów,
holenderskie zezwolenie eksportowe i polskie zezwolenie importowe dla babki ze
strony ojca przedmiotowych okazów,
holenderskie zezwolenie eksportowe i polskie zezwolenie importowe dla dwóch
samców geparda, w tym dziadka ze strony ojca przedmiotowych okazów.

Przedmiotowe okazy są rodzeństwem pochodzącym z jednego miotu, uzyskanego
w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Są objęte rekomendacjami koordynatora programu
hodowlanego EEP, zalecającymi ich transfer do ogrodów zoologicznych w Łodzi (2 samce),
Aachen (samiec) i Erfurcie (samica).
Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty oraz uzyskane informacje potwierdzają
w sposób przekonujący, że przedmiotowe okazy spełniają warunki określone w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane
w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia
Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy
zaopiniować te wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-079-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie o zwolnienie z zakazu
wystawiania na widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzającego to
świadectwa dla jednej samicy wari rudego Varecia rubra (É. Geoffroy, 1812), urodzonej
30.04.1993 r. w ogrodzie zoologicznym w Marwell (Wielka Brytania) i oznaczonej
mikroczipem nr 00-0097-43C7.
Wari rudy jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97
Okaz został oznaczony 20.02.1994 r. mikroczipem typu Trovan, nie spełniającym stosownych
wymogów, jednak ze względu na jego wiek, ponowne znakowanie nie jest wskazane. Okazy
oznakowane mikroczipami przed rokiem 2002 traktuje się jako oznakowane zgodnie
z przepisami, niezależnie od rodzaju czipa.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowego okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli zgodnie z kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
• kartę indywidualną ISIS-ARKS dla przedmiotowej samicy,
• brytyjskie zezwolenie eksportowe i polskie zezwolenie importowe dla przedmiotowej samicy.
Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty oraz uzyskane informacje potwierdzają
w sposób przekonujący, że przedmiotowy okaz spełnia warunki określone w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzony i wyhodowany
w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia
Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-080-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy SAP Renovarion Sp. z o.o., o zezwolenia na re-export do Szwajcarii
jednego kompletu 52 nakładek klawiszy do pianina z kości nieokreślonego do gatunku słonia
Elephantidae sp., Gray, 1841, o nieznanym pochodzeniu.
Importu tego pianina dotyczyła opinia nr PROP/CITES/2013-035-1-ak. Z przedstawionej do
tamtej sprawy dokumentacji, w tym przede wszystkim pisma wnioskodawcy i szwajcarskiego
świadectwa eksportowego, wynikało, że pianino ma pochodzenie przedkonwencyjne (1924/25).
Do obecnego wniosku dołączono kopię zezwolenia nr 13PL000091/MZ, na import tego okazu ze
Szwajcarii.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wszelkimi dostępnymi danymi, jesteśmy
przekonani, że z ochroną tego gatunku nie wiążą się jakiekolwiek czynniki, które
przemawiają przeciwko wydaniu świadectwa na powrotny wywóz tego okazu.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-081-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import trofeum
myśliwskiego (czaszka i skóra) z jednego okazu niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos
Linnaeus, 1758 ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, z populacji umieszczonej w Załączniku
II CITES i Aneksie A Rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Okaz pochodzi z wolności.
Do wniosku, podpisanego przez p. XXXXXXXXXXXXXXXX dołączono kopię zezwolenia
eksportowego nr 13US99441A/9. We wniosku zawarto oświadczenie, że okaz nie będzie
wykorzystywany do celów komercyjnych.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego (SRG) wydała 11 listopada 1997 r. pozytywną opinię
dotyczącą importu z USA trofeów myśliwskich z niedźwiedzia brunatnego.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego można stwierdzić, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-083-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
ośmiu żywych okazów sowy płomykówki Tyto alba Scopoli, 1769 – oznakowanych
obrączkami o następujących numerach: PL MB 13 wyklutego 12/04/2013, PL MB 14
wyklutego 14/04/2013, PL MB 15 wyklutego 16/04/2013, PL MB 16 wyklutego 18/04/2013,
PL MB 17 wyklutego 20/04/2013, PL MB 18 wyklutego 23/04/2013, PL MB 19 wyklutego
25/04/2013 i PL MB 20 wyklutego 27/04/2013.
Sowa płomykówka umieszczona jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

świadectwa UE zwalniające z zakazu handlu okazami gat. należących do Aneksu A,
wydane dla rodziców ptaków, których dotyczą złożone wnioski,

•

zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,

•

zaświadczenia o rejestracji przedmiotowych płomykówek oraz ich rodziców
w starostwie powiatowym,

Liczba 8 piskląt mieści się w wielkościach pojedynczych lęgów tego gatunku.
Przedstawiona wraz z wnioskami dokumentacja dot. pochodzenia pary rodzicielskiej
przedmiotowych osobników sów płomykówek, oraz zaświadczenia powiatowego lekarza
weterynarii potwierdzające ich wyklucie w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę,
potwierdzają w sposób przekonujący, że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki
określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone
i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE)
865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-084-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX, o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
sześciu żywych okazów sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771 – trzech
samic oznakowanych obrączkami o numerach: PL PW 45 (wyklutej 26/04/2013), PL PW 48
(wyklutej 29/04/2013) i PL PW 49 (wyklutej 30/04/2013) oraz trzech samców oznakowanych
obrączkami o numerach: PL PW 46 (wyklutego 28/04/2013), PL PW 47 (wyklutego
29/04/2013) i PL PW 50 (wyklutego 03/05/2013).
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

kopie zaświadczenia powiatowego
przedmiotowych ptaków w niewoli,

lekarza

weterynarii

o

wykluciu

się

•

kopie świadectw unijnych, potwierdzających legalne pochodzenie (pochodzenia „C”
lub „D”), wystawione dla rodziców okazów oznakowanych obrączkami o nr.: PL PW
45, PL PW 46, PL PW 47 i PL PW 48, oraz kopię świadectwa unijnego
potwierdzającego legalne pochodzenie (pochodzenie „C”), wystawione dla matki
ptaków oznakowanych obrączkami o numerach: PL PW 49 i PL PW 50,

•

kopię decyzji GDOŚ o zwolnieniu z zakazu posiadania i przetrzymywania w celach
hodowlanych i sokolniczych, wystawione m.in. dla ojca ptaków oznakowanych
obrączkami o numerach: PL PW 49 i PL PW 50,

•

zaświadczenia o rejestracji przedmiotowych sokołów oraz ich rodziców w starostwie
powiatowym,

Na złożonych przez wnioskodawcę wnioskach w polu nr 18 zaznaczono punkt 4 i 8. Oznacza
to, że wg. wnioskodawcy przedmiotowe ptaki zostały nabyte lub sprowadzone na terytorium
Wspólnoty zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Oświadczenie to nie
ma pokrycia w załączonych dokumentach, które jednoznacznie wskazują, że przedmiotowe
ptaki zostały urodzone i wyhodowane w niewoli w ramach hodowli prowadzonej przez
wnioskodawcę. Na wnioskach w polu nr 18 zaznaczony powinien być zatem punkt 3
i ewentualnie 8.
Jednocześnie stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające
wyklucie się przedmiotowych sokołów w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz
dokumenty potwierdzające legalne pochodzenie par rodzicielskich, potwierdzają w sposób
przekonujący, że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone
i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8
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rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE)
865/2006.
Dodatkowo określony we wnioskach cel – wykorzystanie ptaków w programie
reintrodukcyjnym spełnia warunki określone w punkcie 8 pola 18 wniosku.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski warunkowo pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.
Warunkiem pozytywnej opinii powinno być korekta oczywistego błędu we wnioskach, dot.
pochodzenia przedmiotowych ptaków (w zezwoleniach powinna być zaznaczona pozycja 3,
a nie 4).
Niniejsza opinia odnosi się jedynie do spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu
Rady (WE) nr 338/97 i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 865/2006. Nie dotyczy zasadności
wykorzystania tych ptaków w programie reintrodukcji – dostarczona dokumentacja nie
pozwala na oceny tego zagadnienia.
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Sprawa nr 3-085-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import trofeum
myśliwskiego (czaszka i skóra) z jednego okazu wilka szarego Canis lupus Linnaeus, 1758
z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, z populacji umieszczonej w Załączniku II
CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Okaz pochodzi z wolności.
Do wniosku, podpisanego przez. XXXXXXXXXXXXXXXX, działającego z upoważnienia
wnioskodawcy, dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 2013MK110191B1.
We wniosku zawarto oświadczenie, że okaz nie będzie wykorzystywany do celów
komercyjnych.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego (SRG) wydała 07 lutego 2013 r. wydała negatywną opinię
dotyczącą importu z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii okazów wilków szarych,
ze względu na niezrównoważone eksploatowanie populacji tego gatunku w tym kraju.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego stwierdzamy, że pozyskanie łowieckie tego
okazu w celu wprowadzenia do Wspólnoty może mieć negatywy wpływ na stan ochrony
gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek negatywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-085-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy CERASTES, o wydanie zezwolenia na import do celów handlowych
z Togo 20 żywych waranów stepowych (sawannowych) Varanus exanthematicus (Bosc,
1792), o długości 15-30 cm, pochodzących z działalności ranczerskiej.
Gatunek ten umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Gatunek ten jest rodzimy dla Togo. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia
eksportowego nr 070/2013. Proponowany eksport mieści się w kwocie eksportowej ustalonej
dla Togo na rok 2013 dla osobników tego gatunku o pochodzeniu „R”. SRG wydała 15
września 2008 r. pozytywną opinię dotyczącą importu z Togo waranów z tego gatunku z
działalności ranczerskiej, dla osobników o rozmiarach do 35 cm. Zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (WE) z 10 września 2012 r. obowiązuje zakaz importu okazów o pochodzeniu „R”,
o rozmiarach powyżej 35 cm długości.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na
stan ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają
przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Naszym zdaniem w zezwoleniu należy wpisać warunek, że okazy nie będą przekraczał
długości 35 cm.
Niniejsza opinia aż do odwołania dotyczy wszystkich wniosków importowych dla waranów
stepowych o pochodzeniu „R” sprowadzanych z Togo, mieszczących się w ramach kwoty
eksportowej dla danego roku, o długości do 35 cm.
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Sprawa nr 3-087-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy CERASTES, o wydanie zezwolenia na import do celów handlowych
z Togo 100 żywych pytonów królewskich Python regius (Shaw, 1802), pochodzących
z działalności ranczerskiej, o długości 25-60 cm, pochodzących z działalności ranczerskiej.
Gatunek ten umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Gatunek ten jest rodzimy dla Togo. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia
eksportowego nr 070/2013. Proponowany eksport mieści się w kwocie eksportowej ustalonej
dla Togo na rok 2013 dla osobników tego gatunku o pochodzeniu „R”. SRG wydała 15
września 2008 r. pozytywną opinię dotyczącą importu z Togo pytonów z tego gatunku
z działalności ranczerskiej.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na
stan ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają
przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia mogłaby aż do odwołania dotyczyć wszystkich wniosków importowych dla pytonów
królewskich o pochodzeniu „R” sprowadzanych z Togo, mieszczących się w ramach kwoty
eksportowej dla danego roku.
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Sprawa nr 3-088-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy CERASTES, o wydanie zezwolenia na import do celów handlowych
z Togo 30 żywych żółwi zawiasowych Bella Kinixys belliana (Gray, 1831), pochodzących
z wolności, o długości karapaksu 6-20 cm.
Gatunek ten umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady
(WE) 338/97. Gatunek ten jest rodzimy dla Togo. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia
eksportowego nr 070/2013. Proponowany eksport mieści się w kwocie eksportowej ustalonej
dla tego kraju dla osobników tego gatunku o pochodzeniu „W”.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego (SRG) wyraziła 15 września 2008 pozytywną opinię
dotyczącą importu okazów tego gatunku pochodzących z wolności z Togo. Opinia ta jest
aktualna i obowiązująca.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia taka mogłaby dotyczyć także przyszłych wniosków na import z Togo okazów tego
gatunku o pochodzeniu „W”, pod warunkiem, że import mieści się w aktualnej kwocie
importowej dla tego kraju.
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Sprawa nr 3-089-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrody Zoologicznego z Płocku o wydanie zezwolenia na
import z Izraela do celów ogrodu zoologicznego 2 żywych okazów ar szafirowych Ara
glaucogularis Dabbene, 1921, urodzonych i wyhodowanych w niewoli, oznakowanych
mikroczipami o nr: 982000145491388 (samiec) i 985170000686535 (samica).
Gatunek ten jest umieszczony w Załączniku I CITES i Aneksie A Rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę aktualny
i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
a) wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną jego populację;
l) cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
m) z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-090-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import do celów
osobistych z Republiki Południowej Afryki jednego żywego okazu (samicy) kakadu białej
Cacatua alba (P. L. S. Müller, 1776), urodzonego i wyhodowanego w niewoli.
Gatunek ten umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Gatunek ten nie jest rodzimy dla RPA. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia
eksportowego nr 13073, wydanego dla celu T. Cel importu P mieści się w zakresie
dozwolonego użytkowania okazu eksportowanego w celu T.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na
stan ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają
przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-091-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import do celów
osobistych z Republiki Południowej Afryki jednego żywego okazu (samicy) ary
zielonoskrzydłej Ara chloropterus G. R. Gray, 1859, urodzonego i wyhodowanego
w niewoli.
Gatunek ten umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Gatunek ten nie jest rodzimy dla RPA. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia
eksportowego nr 13073, wydanego dla celu T. Cel importu P mieści się w zakresie
dozwolonego użytkowania okazu eksportowanego w celu T.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na
stan ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają
przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-092-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA

Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX, o zwolnienie z zakazów określonych
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw
dla trzech żywych okazów sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771 – jednej
samicy oznakowanej obrączką o numerach: PL RK 14 (wyklutej 10/04/2013), i dwóch
samców oznakowanych obrączkami o numerach: PL RK 12 (wyklutego 10/04/2013) i PL RK
018 (wyklutego 12/05/2013).
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• kopie świadectw unijnych, potwierdzających legalne pochodzenie (pochodzenia „C”),
wystawione dla rodziców przedmiotowych ptaków, oznakowanych obrączkami
o numerach: D PL PS 27 i ZG 12,007329,
• zaświadczenia o rejestracji przedmiotowych sokołów oraz ich rodziców w starostwie.
Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się
przedmiotowych sokołów w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i hodowane w niewoli. Spełnione są
więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-093-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw
dla pięciu żywych okazów sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771 – dwóch
samic oznakowanych obrączkami o numerach: PL RK 17 (wyklutej 27/04/2013) i PL RK 020
(wyklutej 17/05/2013) i trzech samców oznakowanych obrączkami o numerach: PL RK 16
(wyklutego 26/04/2013), PL RK 019 (wyklutego 15/05/2013) i PL RK 021 (wyklutego
18/05/2013).
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• kopie świadectw unijnych, potwierdzających legalne pochodzenie (pochodzenia „C”),
wystawione dla rodziców przedmiotowych ptaków oznakowanych obrączkami
o numerach: 13 D BNA DFO G10 0001 i DBNA DFP OG 017 13.0.
• zaświadczenia o rejestracji przedmiotowych sokołów oraz ich rodziców w starostwie.
Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się
przedmiotowych sokołów w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i hodowane w niewoli. Spełnione są
więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-094-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla
jednej żywej samicy sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771 –oznakowanej
obrączką o numerze: PL RK 022 (wyklutej 22/05/2013).
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowego okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• kopie zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się
przedmiotowego sokoła w niewoli,
• kopie świadectw unijnych, potwierdzających legalne pochodzenie (pochodzenia „C”),
wystawione dla rodziców przedmiotowego sokoła, oznakowanych obrączkami
o numerach: PL SS 55 i DPLRK 2,
• zaświadczenia o rejestracji przedmiotowego sokoła oraz jego rodziców w starostwie.
Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się
przedmiotowego ptaka w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowy okaz spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzonego i wyhodowanego w niewoli. Spełnione są
więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w
art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 2-095-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX, o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
czterech żywych okazów raroga Falco cherrug Gray, 1834 o nieokreślonej płci,
oznakowanych obrączkami o następujących numerach: PL MS 17 (wyklutego 05/05/2013),
PL MS 16 (wyklutego 05/05/2013), PL MS 15 (wyklutego 05/05/2013) oraz PL MS 14
(wyklutego 05/05/2013).
Raróg umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozp. Rady (WE) nr 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• zaświadczenie powiatowego lek. weterynarii o wykluciu się przedmiotowych ptaków
w niewoli,
• dwa dokumenty potwierdzające pochodzenie „C” rodziców (wspólnotowe świadectwa do
użytku zarobkowego), oznakowanych obrączkami o numerach: A212HJ2009 i CZ Prague
A1138,
• zaświadczenia o rejestracji przedmiotowych rarogów w starostwie powiatowym.
Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych
rarogów w hodowli prowadzonej przez Wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i hodowane w niewoli. Spełnione są
więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w
art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
Jednocześnie

zwracamy

uwagę

na

błąd

w

treści

wniosków

złożonych

przez

XXXXXXXXXXXXXXXX. Raróg ujęty jest w Załączniku II CITES, a nie jak wpisano we

wnioskach w Załączniku I.
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Sprawa nr 3-096-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
pięciu żywych okazów raroga górskiego Falco biarmicus Temminck, 1825 o nieustalonej
płci, oznakowanych obrączkami o numerach: PL AM 048 (wyklutego 13/04/2013), PL AM
049 (wyklutego 14/04/2013), PL AM 050 (wyklutego 15/04/2013), PL AM 051 (wyklutego
16/04/2013) i PL AM 052 (wyklutego 12/05/2013).
Raróg górski umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozp. Rady (WE)
338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
• zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• zaświadczenie o zarejestrowaniu przedmiotowych ptaków w starostwie powiatowym,
• kopie świadectw unijnych, potwierdzających legalne pochodzenie (pochodzenia „C”),
wystawione dla rodziców przedmiotowych ptaków, oznakowanych obrączkami
o numerach: PL MN 06 i 07 ZB PL.
Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-097-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla
czterech żywych okazów sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771 –
oznakowanych obrączkami o numerach: PL AM 071 (wyklutego 07/05/2013), PL AM 072
(wyklutego 07/05/2013), PL AM 073 (wyklutego 09/05/2013) oraz PL AM 074 (wyklutego
11/05/2013).
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• kopie zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się
przedmiotowych sokołów w niewoli,
• kopie świadectw unijnych, potwierdzających legalne pochodzenie (pochodzenia „C”),
wystawione dla rodziców przedmiotowych sokołów, oznakowanych obrączkami
o numerach: PL AM 020 i BNA N 04 155 12,0 D.
• zaświadczenia o rejestracji przedmiotowych sokołów oraz ich rodziców
w powiatowym.
Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli.
Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-098-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Leśnego Parku Niespodzianek o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
żywego samca puchacza Bubo bubo Linnaeus, 1758, oznakowanego obrączką o numerze PL
LPN A 1303, wyklutego 21/04/2013.
Puchacz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE)
338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•

kopię zaświadczenia powiatowego lekarza
przedmiotowego ptaka w niewoli,

weterynarii,

o

wykluciu

się

•

kopie dwóch unijnych świadectw potwierdzających legalne pochodzenie rodziców
przedmiotowego puchacza (ojciec – nr obrączki DBNANG0902424 – pochodzenie
„D”, matka – nr obrączki NL3834BEC24.008001 – pochodzenie „C”),

•

kopię decyzji Ministra Środowiska o wydaniu zezwolenia na prowadzenie
działalności ogrodu zoologicznego Leśny Park Niespodzianek,

•

rejestr wewnętrzny ptaków szponiasty i sów, prowadzony przez Leśny Park
Niespodzianek

Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowego
puchacza w hodowli prowadzonej przez Leśny Park Niespodzianek oraz dokumenty
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowy okaz spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzony i hodowany w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym, zakładając prawdziwość dokumentów wskazujących
na rodziców przedmiotowego okazu.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że przedstawionej dokumentacji wynika, iż Leśny Park
Niespodzianek, który wystawia ptaki na widok publiczny w celach zarobkowych, jest
w posiadaniu także innych puchaczy (i innych ptaków z Aneksu A do rozp. 338/97),
z których zapewne część nie została zwolniona z zakazu wystawiania na widok publiczny w
celach zarobkowych. Nie znajdujamy np. dokumentacji wskazującej, że opiniowano
świadectwa dla puchaczy z Kadzidłowa). W związku z tym proponujemy,
by wydając świadectwo dla przedmiotowego ptaka (lub przed takim wydaniem) zwrócić
wnioskodawcy uwagę, że wystawianie na widok publiczny w celach zarobkowych ptaków
z Aneksu A rozp. 338/97, których nie zwolniono z zakazu tej czynności, określonego w art. 8
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ust. 1 tego rozporządzenia, stanowi przestępstwo na podstawie art. 128 pkt 2 lit. d ustawy
o ochronie przyrody. W związku z tym można wezwać wnioskodawcę o przedstawienie
pełnej listy zwierząt z Aneksów A i B rozp. 338/97, które znajdują się w posiadaniu tej
jednostki, wraz z zaznaczeniem ich pochodzenia, a w przypadku gatunków z Aneksu A –
także numerów świadectw zwalniających z takich zakazów. W przypadku jeśli dla jakichś
okazów z Aneksu A wnioskodawca nie ma takich świadectw, może zamiast numeru
świadectwa przedstawić wniosek o jego wystawienie raz z wymaganą dokumentacją jego
pochodzenia.
Biorąc pod uwagę deklarowaną liczbę okazów z gatunków chronionych, przetrzymywanych
w tym ośrodku (ok. 30 ptaków drapieżnych z ok. 10 gatunków, sowy z ok. 7 gatunków oraz
żbik), zadanie kontroli takiej dokumentacji i uporządkowania stanu prawnego nie powinno
stanowić istotnego obciążenia dla wnioskodawcy oraz organów CITES.
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Sprawa nr 3-099-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Zarządu Zieleni Miejskiej Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi o
wydanie zezwolenia na eksport na Ukrainę (Private Collection Exotic Aniamls „Limpopo”)
jednej samicy pantery chińskiej Panthera pardus japonensis J. E. Gray, 1862, o
deklarowanym pochodzeniu „C” (urodzona i wyhodowana w niewoli, przy spełnieniu
warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Rady WE nr 865/2006), oznakowanej
mikroczipem o numerze: 968000003434616, urodzonej 14/10/2005.
Pantera chińska umieszczona jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97. Gatunek ten nie jest rodzimy ani dla Polski, ani dla Ukrainy.
Załączona dokumentacja wskazuje, że przedmiotowy okaz urodził się i został
wyhodowany w Ogrodzie Zoologicznym w Berlinie (Tierpark Berlin-Friedrichsfelde),
co potwierdzone zostało unijnym świadectwem zwalniającym przedmiotowy okaz z zakazu
komercyjnego wykorzystywania (kod pochodzenia „C”).
Na podstawie informacji z dokumentów załączonych do wniosku, a także w oparciu o stan
ochrony, status gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy CITES z tym związane,
uważamy, że:
• okaz ten można uznać za urodzony i wyhodowany w niewoli (w myśl przepisów
wspólnotowych),
• eksport przedmiotowego okazu nie będzie miał negatywnego wpływu na stan ochrony
gatunku lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację,
• z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie,
w zakresie będącym przedmiotem opinii organu naukowego CITES.
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Sprawa nr 3-100-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Zarządu Zieleni Miejskiej Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi o
wydanie zezwolenia na eksport do Indii (A.K. Jha Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park)
dwóch
samic
pantery
śnieżnej
Uncia
uncia
(Schreber,
1775),
o deklarowanym pochodzeniu „C” (urodzone i wyhodowane w niewoli, przy spełnieniu
warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Rady WE nr 865/2006), oznakowanych
mikroczipami o numerach: 968000005542846 i 968000005545293 (urodzonych 06/05/2010).
Pantera śnieżna umieszczona jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97. Gatunek ten jest rodzimy ani dla Indii i nie jest rodzimy dla Polski.
Załączona dokumentacja wskazuje, że przedmiotowe okazy urodziły się i zostały
wyhodowane w Ogrodzie Zoologicznym w Lipsku, co potwierdzone zostało unijnym
świadectwem zwalniającym przedmiotowe okazy z zakazu komercyjnego ich
wykorzystywania (kod pochodzenia „C”). Odbiorca kotów w Indiach został wskazany przez
koordynatora programu hodowlanego tego gatunku, prowadzonego przez EAZA.
Na podstawie informacji z dokumentów załączonych do wniosku, a także w oparciu o stan
ochrony, status gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy CITES z tym związane,
uważamy, że:
• okazy te można uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli (w myśl przepisów
wspólnotowych),
• eksport przedmiotowych okazów nie będzie miał negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację,
• z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie,
w zakresie będącym przedmiotem opinii organu naukowego CITES.
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Sprawa nr 3-101-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy
wniosku
złożonego
przez
Ogród
Zoologiczny
w
Poznaniu
o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97
i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla żywego samca nosorożca białego
Ceratotherium simum (Burchell, 1817), urodzonego 12/10/1993 r. w Ogrodzie
Zoologicznym Usti nad Labem i oznakowanego 14/05/2013 r. mikroczipem o numerze:
956000008533.
Nosorożec biały umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97, z wyjątkiem populacji RPA i Suazi, które ujęte są odpowiednio
w Załączniku II i Aneksie B.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• kopię zezwoleń importowych i eksportowych na import przedmiotowego
nosorożca z Czech do Polski,
• indywidualny wydruk z kartoteki ISIS, dotyczący przedmiotowego okazu.
Można naszym zdaniem uznać, iż przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzają
w sposób przekonujący, że przedmiotowy nosorożec spełnia wszystkie warunki określone
w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzonego
i wyhodowanego w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE)
865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek warunkowo pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zaznaczany, że naszym zdaniem w świadectwie należy wprowadzić warunek,
że „dotyczy jedynie okazu żywego i nie obejmuje okazu martwego, jego części, czy
produktów pochodnych”. Zastrzeżenie to wynika z tego że naszym zdaniem na komercyjne
wykorzystanie okazów martwych nosorożca należy uzyskać osobne świadectwa, przy czym
w przypadku rogu wydane może być jedynie świadectwo dla transakcji (i to nie w każdym
wypadku).
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Sprawa nr 3-102-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Akwa Marin Oliver Ossywa z Krakowa, o wydanie zezwolenia na import
z Indonezji 40 żywych okazów koralowców z rodzaju Pocillopora Lamarck 1816,
pochodzących z akwakultury (kod pochodzenia: „F”).
Rodzaj ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Niektóre jego gatunki są rodzime dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię
zezwolenia eksportowego nr 05762/IV/SATS-LN/2013, które obejmuje m.in. te okazy.
Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (CV Bali) jest
zatwierdzonym hodowcą tego gatunku, wnioskowany eksport mieści się w deklarowanej
rocznej produkcji tych okazów z hodowli tej firmy, a dotychczasowy eksport mieści się
w planowanej łącznej rocznej indonezyjskiej produkcji tego gatunku.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunków koralowców należących do tego rodzaju lub na zasięg terytorium
zajmowanego przez ich populacje;
- z ochroną gatunków należących do tego rodzaju nie wiążą się żadne inne czynniki, które
przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia ta mogła by mieć zastosowanie także do kolejnych wniosków dotyczących importu
z Indonezji nieoznaczonych do gatunku przedstawicieli tego rodzaju o pochodzeniu „F”,
o ile import mieści się w przewidywanych poziomach produkcji eksportera i Indonezji.
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Sprawa nr 3-103-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Akwa Marin Oliver Ossywa z Krakowa, o wydanie zezwolenia na import
z Indonezji 20 żywych okazów koralowców z rodzaju Stylophora Schweigger 1819,
pochodzących z akwakultury (kod pochodzenia: „F”).
Rodzaj ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Niektóre jego gatunki są rodzime dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię
zezwolenia eksportowego nr 05762/IV/SATS-LN/2013, które obejmuje m.in. te okazy.
Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (CV Bali) jest
zatwierdzonym hodowcą tego gatunku, wnioskowany eksport mieści się w deklarowanej
rocznej produkcji tych okazów z hodowli tej firmy, a dotychczasowy eksport mieści się w
planowanej łącznej rocznej indonezyjskiej produkcji tego gatunku.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunków koralowców należących do tego rodzaju lub na zasięg terytorium
zajmowanego przez ich populacje;
- z ochroną gatunków należących do tego rodzaju nie wiążą się żadne inne czynniki, które
przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia ta mogła by mieć zastosowanie także do kolejnych wniosków dotyczących importu
z Indonezji nieoznaczonych do gatunku przedstawicieli tego rodzaju o pochodzeniu „F”,
o ile import mieści się w przewidywanych poziomach produkcji eksportera i Indonezji.
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Sprawa nr 3-104-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Śląskiego Ogrodu Zoologicznego z Chorzowa, o wydanie świadectwa
re-eksportowego dla jednej żywej samicy lemura wari czarno białego Varecia variegata
(Kerr, 1792), sprowadzonej do Polski w 1999 roku z Niemiec, urodzonej i wyhodowanej
w Ogrodzie Zoologicznym w Munster (kod pochodzenia „C”). Okaz ma być wywieziony
na Ukrainę do Kharkov ZOO – zgodnie z zaleceniem koordynatora gatunku EEP. Przedmiotowy
lemur oznakowany jest mikroczipem o numerze 00012407F9.
Gatunek jest umieszczony w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97.
Opinia organu naukowego jest wydawana na podstawie art. 5 ust. 2 lit. d, w związku
z ust. 4 zdanie trzecie, rozporządzenia Rady (WE) nr 338/87.
Do wniosku dołączono:
1) kopię niemieckiego zezwolenia eksportowego nr A0851/98 i polskiego zezwolenia
importowego nr OP.4072/426/98, na podstawie których wwieziono przedmiotowy
okaz do Polski;
2) indywidualny wydruk ISIS dla przedmiotowego okazu.
Po zapoznaniu się z wnioskiem i załączoną dokumentacją Można naszym zdaniem uznać,
że z ochroną gatunku nie wiążą się żadne czynniki, które przemawiają przeciwko wydaniu
świadectwa re-eksportu.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.
Okaz oznakowany jest mikroczipem nie spełniającym norm ISO 11784/85. Ponieważ jednak
oznakowanie to nastąpiło 10 maja 1996 r., zastosowanie ma art. 66 ust. 5 rozporządzenia
865/2006 i należy uznać je za zgodne z przepisami wspólnotowymi. Zwracamy jednak
uwagę, że zgodnie z lit. g Aneksu 1 do Rezolucji Conf. 12.3 (Rev. CoP15), pełny opis
przedmiotowego lemura powinien zawierać również informacje o rodzaju i lokalizacji
mikroczipu w okazie.
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Sprawa nr 3-107-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import trofeum
myśliwskiego (skóra i czaszka) jednego okazu lamparta Panthera pardus (Linnaeus, 1758)
z Zimbabwe. Okaz pochodzi z wolności i jest oznakowany tagiem nr ZW080-500-2012-PAR.
Gatunek ten znajduje się w załączniku I CITES i Aneksie A rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97. Zimbabwe ma na rok 2013 ustaloną kwotę eksportową dla trofeów i skór
lampartów w wysokości 500 okazów. Do wniosku dołączono „Potwierdzenie” wydane dla
wnioskodawcy przez Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, zaświadczające,
że okaz ten jest oznakowany tagiem wskazującym, że jest to 80 okaz z kwoty eksportowej
z roku 2013 oraz że organ zarządzający CITES Zimbabwe ma zamiar wydać zezwolenie
eksportowe CITES dla tego okazu.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego wyrażamy przekonanie, że:
a) wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
n) cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
o) z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-108-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Gospodarstwa Rybackiego Olsztyn II Sp. z o.o., o wydanie zezwolenia na
eksport do Białorusi 5000 kg świeżych, martwych jesiotrów syberyjskich Acipenser baerii
Brandt, 1869 (praktycznie całe ciała – kod BOD), o pochodzeniu „C”.
Jesiotr syberyjski od roku 1997 wpisany jest w Aneksie B rozporządzenia Rady (WE) nr
338/97, a od roku 1998 do Załącznika II CITES. Nie jest to gatunek rodzimy dla Polski.
Opinia wydawana jest w trybie art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i art. 5
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Organy CITES dysponują dokumentacją z wcześniejszych wniosków innych podmiotów,
wskazujących na źródła stada hodowlanego Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” Sp. z o.o.,
od którego wnioskodawca ma (zapewne – nie zostało to jednoznacznie zaznaczone) zakupić
jesiotry syberyjskie na eksport. Część dokumentacji, wskazującej na przedkonwencyjne
pochodzenie stada hodowlanego, załączono także do wniosku. Ilość ryb, która ma stanowić
przedmiot eksportu, mieści się w tej udokumentowanej ilości (40000 kg), uwzględniając
wydane do tej pory dla tego podmiotu opinie dotyczące eksportu całych ciał ryb tego gatunku
(sprawy 11-129, 11-198, 11-199, 11-200, 12-233, 12-134, 12-278).
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, a także po zbadaniu dostępnych danych,
wyrażamy przekonanie, że warunkowo:
- pochodzenie „C” przedmiotowych okazów można uznać za potwierdzone;
- wywóz tych okazów nie będzie miał szkodliwego wpływu na stan ochrony gatunku, ani na
zasięg terytorium zajmowanego przez jakąkolwiek jego populację;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwoleń na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować te wnioski warunkowo pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Warunkiem pozytywnej opinii powinno być uzyskanie przez organ zarządzający formalnego
(przynajmniej podpisanego) potwierdzenia, że źródłem eksportowanych okazów ma być
Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” Sp. z o.o., a okazy te mieszczą się wciąż w kwocie
40000 kg, której dotyczy pismo prezesa tej spółki z 21.10.2011, którego kopię załączono do
wniosku (dla organów CITES nieznana jest wszak skala sprzedaży na terenie UE). Bez
takiego potwierdzenia należałoby stwierdzić, że okazy te mają obecnie nieznane pochodzenie.
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Sprawa nr 3-109-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy dwóch wniosków Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie,
o wydanie zezwoleń na import z Kanady 4,6 kg (ok. 360 000 okazów) żywych,
zapłodnionych jaj (ikry) jesiotra ostronosego Acipenser oxyrinchus Mitchill, 1815,
pochodzącego z tarła sztucznego (kod pochodzenia „C”). Jako cel importu podano hodowlę
eksperymentalną do celów programu reintrodukcji (cel „S”).
Jesiotr ostronosy jest obecnie zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Jest on rodzimy dla Kanady i Polski.
Do wniosku dołączono kopię zezwoleń eksportowych nr 13CA00062FONHQ
i 13CA00064FONHQ (we wnioskach podano ich numery z błędami) oraz zgodę
powiatowego lekarza weterynarii na przywóz zwierząt akwakultury.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na
stan ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną gatunków nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia taka mogłaby dotyczyć także przyszłych wniosków na import z Kanady żywej,
zapłodnionej ikry jesiotrów ostronosych o pochodzeniu „C” do wykorzystywania do celów
naukowych.
Jednocześnie zaznaczamy, że przedmiotem opinii organu naukowego będzie jest jedynie
ocena spełnienia warunków określonych przez CITES i EU WRT i nie oceniano zasadności
i dopuszczalności wykorzystania przedmiotowych okazów jako materiału do zarybień
(czy reintrodukcji) w wodach otwartych w Polsce. Taka merytoryczna ocena powinna być
wykonana, jednak wykracza to poza zakres przedmiotowej sprawy. Uwaga ta dotyczy także
wcześniejszej opinii w sprawie nr 2012-108-1
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Sprawa nr 3-110-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy dwóch wniosków firmy Akwa Marin Oliver Ossywa z Krakowa, o wydanie zezwoleń
na import z Indonezji łącznie 20 żywych okazów koralowców z rodzaju Galaxea Oken, 1815,
pochodzących z akwakultury (kod pochodzenia: F).
Rodzaj ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Niektóre jego gatunki są rodzime dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopie zezwoleń
eksportowych o nr 05762/IV/SATS-LN/2013 i 05763/IV/SATS-LN/2013, które obejmuje m.in.
te okazy. Zgodnie z Notyfikacją nr 2012/047 okazy tego rodzaju mogą być przedmiotem handlu
bez oznaczenia ich do gatunku.
Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (CV Bali Biru) jest
zatwierdzonym hodowcą nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju, wnioskowany
eksport mieści się w deklarowanej rocznej produkcji tych okazów z hodowli tej firmy,
a dotychczasowy eksport mieści się w planowanej łącznej rocznej indonezyjskiej produkcji
okazów tego rodzaju.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunków koralowców należących do tego rodzaju lub na zasięg terytorium
zajmowanego przez ich populacje;
- z ochroną gatunków należących do tego rodzaju nie wiążą się żadne inne czynniki, które
przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia ta mogła by mieć zastosowanie także do kolejnych wniosków dotyczących importu
z Indonezji nieoznaczonych do gatunku przedstawicieli tego rodzaju o pochodzeniu „F”, o ile
import mieści się w przewidywanych poziomach produkcji eksportera i Indonezji.
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Sprawa nr 3-111-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX, o zwolnienie z zakazów określonych
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw
dla dwóch żywych okazów o nieustalonej płci jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis
Linnaeus, 1758 – oznakowanych obrączkami o numerach: PL AC 01 oraz PL AC 02
(wyklutych 31/05/2013).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenie o rejestracji przedmiotowych ptaków oraz ich rodziców
w starostwie powiatowym,

•

protokół powiatowego lekarza weterynarii z kontroli złożonych jaj oraz
zaświadczenie o wykluciu się przedmiotowych ptaków w niewoli,

•

dwa świadectwa potwierdzające
przedmiotowych ptaków.

pochodzenie

„C”

pary

rodzicielskiej

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-112-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków p XXXXXXXXXXXXXXXX, o zwolnienie z zakazów określonych w
art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw
dla siedmiu żywych okazów jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 – trzech
samców oznakowanych obrączkami o numerach: MC 25 PL (wyklutego 04/05/2013), MC 26 PL
(wyklutego 05/05/2013) i MC 27 PL (wyklutego 06/05/2013) oraz czterech samic
oznakowanych obrączkami o numerach: MC 30 PL (wyklutej 07/05/2013), MC 31 PL
(wyklutej 20/05/2013), MC 32 PL (wyklutej 21/05/2013) i MC 33 PL (wyklutej 21/05/2013).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• zaświadczenie o rejestracji przedmiotowych ptaków oraz ich rodziców w starostwie,
• zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej przedmiotowych
ptaków.
Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-113-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX, o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
sześciu żywych okazów sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771 – trzech
samic oznakowanych obrączkami o numerach: PL PW 51 (wyklutej 23/05/2013), PL PW 53
(wyklutej 23/05/2013) i PL PW 56 (wyklutej 29/05/2013) oraz trzech samców oznakowanych
obrączkami o numerach: PL PW 52 (wyklutego 24/05/2013), PL PW 54 (wyklutego
24/05/2013) i PL PW 55 (wyklutego 26/05/2013).
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

kopie zaświadczenia powiatowego
przedmiotowych ptaków w niewoli,

lekarza

weterynarii

o

wykluciu

się

•

kopie świadectw unijnych, potwierdzających legalne pochodzenie (pochodzenie „C”
lub „D”), wystawione dla rodziców okazów oznakowanych obrączkami o nr: PL PW
51 i PL PW 52, oraz kopię świadectwa unijnego potwierdzającego legalne
pochodzenie (pochodzenie „C”), wystawione dla matki ptaków oznakowanych
obrączkami o numerach PL PW 53-56,

•

kopię decyzji GDOŚ o zwolnieniu z zakazu posiadania i przetrzymywania w celach
hodowlanych i sokolniczych, wystawione m.in. dla ojca ptaków oznakowanych
obrączkami o numerzach PL PW 53-56,

•

zaświadczenia o rejestracji przedmiotowych sokołów oraz ich rodziców w starostwie.

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się
przedmiotowych sokołów w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty
potwierdzające legalne pochodzenie par rodzicielskich, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Dodatkowo określony we wnioskach cel – wykorzystanie ptaków w programie
reintrodukcyjnym – spełnia warunki określone w punkcie 8 pola 18 wniosku.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
Niniejsza opinia odnosi się jedynie do spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu
Rady (WE) nr 338/97 i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 865/2006. Nie dotyczy zasadności
wykorzystania tych ptaków w programie reintrodukcji – dostarczona dokumentacja nie
pozwala na analizę tego zagadnienia.
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Sprawa nr 3-114-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków firmy Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosować Biotechnologicznych
i Inżynierii Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o. z Namysłowa, o wydanie trzech zezwoleń na
eksport do Szwajcarii do celów handlowych łącznie 750 żywych pijawek lekarskich Hirudo
medicinalis Linnaeus, 1758, o pochodzeniu „C”.
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest on rodzimy dla Polski.
Do wniosku dołączono kopie dokumentów, a także odwołano się do dokumentów
przekazanych wraz z poprzednimi wnioskami tego podmiotu, które wskazują, że jest to drugie
pokolenie pijawek urodzonych w hodowli, pochodzących ze stada hodowlanego utworzonego
z osobników pozyskanych w środowisku naturalnym w Polsce, na podstawie odpowiedniego
zezwolenia.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych,
wyrażamy przekonanie, że:
- deklarowane pochodzenie przedmiotowych okazów jako urodzone w wyhodowane
w niewoli zgodnie z art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, zostało
przekonująco wykazane,
- okazy nie będą pozyskiwane w naturze, a ich wywóz nie będzie miał szkodliwego
wpływu na stan ochrony gatunku, ani na zasięg terytorium zajmowanego przez jakąkolwiek
jego populację;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-115-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import jednego okazu
(cały, spreparowany) niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos Linnaeus, 1758 z Federacji
Rosyjskiej, z populacji umieszczonej w Załączniku II CITES i Aneksie A Rozporządzenia
Rady (WE) 338/97. Okaz pochodzi z wolności.
We wniosku zawarto oświadczenia, że okaz nie będzie wykorzystywany do celów komercyjnych
i zaznaczono, że jest sprowadzany do celów osobistych („własnych, prywatnych”) i poprawnie
wpisano kod celu „P”. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 13RU000230.
Zezwolenie to zostało wydane dla importu trofeum myśliwskiego – kod celu „H”.
Na prośbę Komisji PROP ds. CITES Ministerstwo Środowisko uzyskało wyjaśnienie od
wnioskodawcy, dotyczące sposobu wejścia przez niego w posiadanie okazu. Poinformował
on, że „otrzymał ten okaz w prezencie od rosyjskiego myśliwego”.
Z powyższego wyjaśnienia wynika, że przedmiotowy okaz nie spełnia kryterium określonego
w art. 4b (iii) rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (oraz w Aneksie 4, rekomendacji h (iii)
Rezolucji 12.3 CITES), a więc nie może być uznany za trofeum myśliwskie, a jego importu
nie można traktować jako przywozu trofeum myśliwskiego w rozumieniu przepisów CITES
i EU WTR.
Choć we wniosku o zezwolenie importowe podano właściwy kod celu transakcji, zgodnie
z art. 7 ust. 1, w związku z art. 5 pkt 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 (oraz
rekomendacją XIV.d Rezolucji 12.3 CITES), zezwolenie eksportowe, w którym zaznaczono
niewłaściwy kod celu, nie może być zaakceptowane. Oznacza to, że wnioskodawca nie
przedstawił zezwolenia na wywóz wydanego zgodnie z Konwencją, a więc nie został
spełniony warunek określony w art. 4 lit. b (i) rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Wyjątek
określony w art. 4 lit. b (ii) tego rozporządzenia nie ma tu zastosowania, gdyż gatunek ten
znajduje się w Załączniki II CITES. W konsekwencji wnioskodawca nie spełnił warunku
koniecznego do wydania zezwolenia (ani warunku koniecznego dla legalnego importu,
określonego w art. 4 ust. 4 CITES).
W związku z powyższym proponujemy uznać, że opinia organu naukowego
w przedmiotowej sprawie byłaby bezprzedmiotowa i pozostawić ją bez rozpatrzenia.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że choć w Polsce wnioskodawca nie złamał prawa, zachodzi
podejrzenie, że w błąd mogły zostać wprowadzone organy CITES Federacji Rosyjskiej.
Zgodnie z rekomendacją XIV.h Rezolucji 12.3 CITES, należy niezwłocznie powiadomić
o tym przypadku organ, który wydał zezwolenie eksportowe.
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Sprawa nr 3-115-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import jednego okazu
(cały, spreparowany) niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos Linnaeus, 1758 z Federacji
Rosyjskiej, z populacji umieszczonej w Załączniku II CITES i Aneksie A Rozporządzenia
Rady (WE) 338/97. Okaz pochodzi z wolności.
We wniosku zawarto oświadczenia, że okaz jest sprowadzany do celów osobistych („własnych,
prywatnych”) i nie będzie wykorzystywany do celów komercyjnych.
Pierwotnie do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 13RU000230.
Zezwolenie to zostało wydane dla importu trofeum myśliwskiego – kod celu „H”. Na prośbę
Komisji PROP ds. CITES Ministerstwo Środowisko uzyskało wyjaśnienie od wnioskodawcy,
dotyczące sposobu wejścia przez niego w posiadanie okazu. Poinformował on, że „otrzymał
ten okaz w prezencie od rosyjskiego myśliwego”, co oznacza, że rzeczywisty cel importu
(kod „P”) był niezgodny z podanym w zezwoleniu eksportowym. W związku z powyższym
Komisja PROP ds. CITES wydała postanowienie nr PROP/CITES/2013-115-1-ak,
o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Obecnie wnioskodawca przedstawił nowe
zezwolenie eksportowe nr 13RU000438, w którym wpisano właściwy cel transakcji, a także
zaznaczono, że zastępuje ono poprzednie, anulowane zezwolenie.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego (SRG) wydała 3 grudnia 2010 r. pozytywną opinię
dotyczącą importu z Federacji Rosyjskiej trofeów myśliwskich z niedźwiedzia brunatnego.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego można stwierdzić, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-116-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o wydanie zezwolenia
na eksport do Rosji (Lenningrad ZOO/SPB SUE „ZOOPARK”) jednego samca lemura katta
Lemur catta Linnaeus, 1758, o deklarowanym pochodzeniu „C” (urodzony i wyhodowany w
niewoli, przy spełnieniu warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Rady WE
nr 865/2006), oznakowanego mikroczipem o numerze: 941000013048664, urodzonego
17/03/2012.
Lemur katta umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97. Nie jest rodzimy ani dla Polski, ani dla Rosji.
Załączona dokumentacja wskazuje, że przedmiotowy okaz urodził się w niewoli w
Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. W skład wykazanej grupy rodzicielskiej wchodzą trzy
osobniki: samica (oznakowana mikroczipem o nr 00-05FE-641B, nr ARKS S6044) oraz dwa
samce (oznakowane mikroczipami o nr 00-01E6-0BB2, nr ARKS S6483 i 968000001813588,
nr ARKS S6463). Pochodzenie zwierząt ze strony matki nie budzi naszych zastrzeżeń –
zarówno jej ojciec jak i matka wwiezione zostały na teren Polski na podstawie zezwoleń
CITES. Z kolei w przypadku samców (wykazanych prawdopodobnych ojców), tylko w
stosunku do jednego okazu (oznakowanego mikroczipem o nr 968000001813588) wykazano
jego pochodzenie w sposób wystarczający - na podstawie unijnego świadectwa
dopuszczającego komercyjne wykorzystywanie okazu. W przypadku drugiego osobnika
(oznakowanego mikroczipem o nr 00-01E6-0BB2) nie wykazano dokumentów świadczących
o legalnym pochodzeniu jego przodków (ani jego samego). W odniesieniu do tego osobnika,
do wniosku załączono wyłącznie indywidualne wydruki ARKS, które w obecnej formie nie
dają podstaw do uznania pochodzenia tych zwierząt jako legalne. Mimo prośby
o uzupełnienie dokumentacji, przekazanej za pośrednictwem organu zarządzającego, do tej
pory takiego uzupełnienia nie przekazano.
W związku z powyższym proponujemy zawiesić postępowanie w niniejszej sprawie
do czasu złożenia wyjaśnień przez wnioskodawcę nt. pochodzenia osobników
rodzicielskich samca oznakowanego mikroczipem o nr 00-01E6-0BB2 – tj. samca
MIG12-28658004 (urodzonego 28/05/1998) oraz samicy 7125635 (urodzonej 08/03/1993).
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Sprawa nr 3-116-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o wydanie zezwolenia na
eksport do Rosji (Lenningrad ZOO/SPB SUE „ZOOPARK”) jednego samca lemura katta
Lemur catta Linnaeus, 1758, o deklarowanym pochodzeniu „C” (urodzony i wyhodowany w
niewoli, przy spełnieniu warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Rady WE nr
865/2006), oznakowanego mikroczipem o numerze: 941000013048664, urodzonego 17/03/2012.
Lemur katta umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97. Nie jest rodzimy ani dla Polski, ani dla Rosji.
Załączona dokumentacja wskazuje, że przedmiotowy okaz urodził się w niewoli w Ogrodzie
Zoologicznym w Warszawie. W skład wykazanej grupy rodzicielskiej wchodzą trzy osobniki:
samica (oznakowana mikroczipem o nr 00-05FE-641B, nr ARKS S6044) oraz dwa samce
(oznakowane mikroczipami o nr 00-01E6-0BB2, nr ARKS S6483 i 968000001813588, nr
ARKS S6463). W Postanowieniu nr PROP/CITES/2013-116-1-bk Komisja PROP ds. CITES
uznała, że pochodzenie zwierząt ze strony matki nie budzi naszych zastrzeżeń – zarówno jej
ojciec jak i matka wwiezione zostały na teren Polski na podstawie zezwoleń CITES. Z kolei
w przypadku prawdopodobnych ojców, tylko w stosunku do jednego okazu (oznakowanego
mikroczipem o nr 968000001813588) wykazano jego pochodzenie w sposób wystarczający –
na podstawie unijnego świadectwa dopuszczającego komercyjne wykorzystywanie okazu.
W przypadku drugiego osobnika (oznakowanego mikroczipem o nr 00-01E6-0BB2)
brakowało dokumentów świadczących o legalnym pochodzeniu jego przodków, tj. samca
MIG12-28658004 (urodzonego 28/05/1998) oraz samicy 7125635 (urodzonej 08/03/1993).
Wnioskodawca uzupełnił dokumentację dotyczącą tych osobników, wykazując, że zostały
importowane do Polski na podstawie zezwoleń CITES.
Na podstawie informacji z dokumentów załączonych do wniosku, a także w oparciu o stan
ochrony, status gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy CITES z tym związane,
stwierdzamy, że:
• okaz ten można uznać za urodzony i wyhodowany w niewoli (w myśl przepisów
wspólnotowych),
• eksport przedmiotowego okazu nie będzie miał negatywnego wpływu na stan ochrony
gatunku lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację,
• z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie,
w zakresie będącym przedmiotem opinii organu naukowego CITES.
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Sprawa nr 3-117-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków Stacji Badawczej PZŁ – Ośrodka Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ
w Czempiniu, o wydanie świadectw na przemieszczenie dla sześciu żywych okazów sokołów
wędrownych Falco peregrinus Tunstall, 1771 – pięciu samców, oznakowanych obrączkami
o numerach: PL HM 126, PL HM 127, PL HM 129, PL HM 130 i PL HM 131 i jednaj samicy
oznakowanej obrączką o numerze: PL HM 133 oraz jednorazowe zwolnienie z zakazów
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających
to świadectw. Zwolnienie to ma dotyczyć jednorazowej transakcji, polegającej na sprzedaży
okazów Stowarzyszeniu na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” i przemieszczenia do
Nadleśnictwa Żmigród, Leśnictwa Gruszeczka, a następnie wypuszczenia do środowiska
naturalnego w ramach programu reintrodukcji tego gatunku. Przedmiotowe okazy mają
deklarowane pochodzenie „F” (urodzone w środowisku kontrolowanym).
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 3 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 ust. 1 lit. d tego
rozporządzenia, a także w trybie art. 49 tego rozporządzenia i dotyczy spełnienia kryteriów
art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Do wniosków załączono kopie następujących dokumentów:
• zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• dokumenty wskazujące na pochodzenie części przodków przedmiotowych okazów,
• zaświadczenia o rejestracji rodziców przedmiotowych ptaków w starostwie
powiatowym,
• kopie zezwolenia GDOŚ oraz Ministra Środowiska na przetrzymywanie części
z przodków przedmiotowych okazów,
• informacje o miejscu przeznaczenia i celu transakcji (reintrodukcja).
Przedstawiona wraz z wnioskami dokumentacja dot. pochodzenia stada rodzicielskiego
przedmiotowych osobników sokołów jest niewystarczająca, by potwierdzić w sposób
przekonujący, że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Można je więc uznać jedynie za urodzone
w środowisku kontrolowanym (co pokrywa się z deklarowanym pochodzeniem wykazanym
we wniosku).
Przeznaczenie przedmiotowych okazów do krótkotrwałej hodowli w celu późniejszego
wypuszczenia do środowiska w ramach programu reintrodukcji tego gatunku spełnia warunki
określone w ust. 3 lit. f artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a więc spełniony jest
warunek podany w art. 48 ust. 1 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Miejsce przeznaczenia, woliera aklimatyzacyjna, sprawdziła się już w przeszłości jako
właściwe miejsce krótkotrwałego przetrzymywania tych sokołów w celu przyzwyczajenia do
warunków zewnętrznych i następnie wypuszczenia na wolność. Spełnione są więc warunki
określone w art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym do celów wydania:
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•

świadectw do użytku komercyjnego, wydanych dla pojedynczej transakcji
(sprzedaży do podmiotu zamierzającego wypuścić przedmiotowe okazy na
wolność);

•

świadectw na przemieszczenie przedmiotowych okazów w miejsce dalszej,
krótkotrwałej hodowli poprzedzającej wypuszczenie.

UWAGA 1: We wniosku w polu 18 błędnie zaznaczono punkt nr 3. Należało zaznaczyć
punkt nr 8 i ten właśnie punkt powinien być zaznaczony na świadectwie.
UWAGA 2: We wniosku oświadczono ze ptaki pochodzące z tej hodowli wykorzystywane
mają zostać „do reintrodukcji” na terenie województwa Podlaskiego. Zwracamy uwagę, że na
wszelkie działania polegające na wsiedlaniu do środowiska naturalnego okazów należących
do gatunków chronionych, bezwzględnie wymagane są odpowiednie zezwolenia, wydawane
przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Niniejsza ekspertyza nie dotyczy
zasadności wykorzystania niniejszych ptaków do reintrodukcji. Przedstawiona dokumentacja
jest niewystarczająca do dokonania takiej oceny.
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Sprawa nr 3-118-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Ogrodu Zoologicznego w Opolu o zwolnienie z zakazów określonych
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to
świadectwa dla żywego okazu samca rysia z podgatunku ryś karpacki Lynx lynx
carpathicus (Heptner, 1972) – wliczanego niekiedy do podgatunku nominatywnego Lynx
lynx lynx (Linnaeus, 1758), urodzonego w Opolskim Zoo 21 maja 2012 r. i oznakowanego
mikroczipem 956000002319854.
Ryś Lynx lynx (Linnaeus, 1758), jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku II CITES
i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Jest rodzimy dla Polski.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowego okazów za urodzony i wyhodowany w niewoli
zgodnie z kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•
•

kopie kart indywidualnych ISIS-ZIMS dla przedmiotowego okazu oraz jego rodziców,
kopie unijnych świadectw do użytku handlowego, wystawionych dla okazów
rodzicielskich sprowadzonych z Niemiec (ojciec) i Czech (matka);

które potwierdzają w sposób przekonujący, że przedmiotowy okaz spełnia warunki określone
w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzony
i wyhodowany w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE)
865/2006 (z późniejszymi zmianami).
Wniosek uzupełniono kopiami korespondencji zawierającymi wyjaśnienia oraz
dokumenty dotyczące rzeczywistej matki przedmiotowego okazu (karta indywidualna ISISARKS z Zoo w Bernie, karty indywidualne ISIS-ZIMS jej rodziców, zezwolenia CITES:
szwajcarskie eksportowe i niemieckie importowe, a także niemiecki importowy dokument
celny dla sprowadzenia samicy ze Szwajcarii z wpisanym numerem szwajcarskiego
zezwolenia eksportowego).
Zwracamy uwagę, że Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów
(EAZA) w ramach programu hodowli i ochrony ex situ dla rysia prowadzi odrębne księgi
rodowodowe dla posiadających udokumentowane pochodzenie okazów wszystkich
podgatunków tego gatunku, w tym wymienionego wyżej podgatunku ryś karpacki.
Koordynator tej działalności rekomendował transfer przedmiotowego okazu do dalszej
hodowli w czeskim ogrodzie zoologicznym w Ostrawie.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy
zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
W świetle otrzymanych uzupełnień załączone do wniosku niemieckie unijne świadectwo
do użytku handlowego powinno zostać anulowane i zastąpione wydanym retrospektywnie
nowym, z danymi samicy faktycznie znajdującej się obecnie w Ogrodzie Zoologicznym w
Opolu (matki przedmiotowego okazu). Nowe świadectwo może też zostać wydane przez
polskie organy CITES w oparciu o złożony odrębnie wniosek Opolskiego Zoo. Załączone do
uzupełnienia zezwolenia CITES: szwajcarskie eksportowe i niemieckie importowe, dotyczące
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ww. samicy powinny zamiast „C” zawierać „F” jako źródło pochodzenia
(najprawdopodobniej pomyłka przy wystawianiu dokumentu przez szwajcarski organ została
powielona przez niemiecki organ CITES). Biorąc jednak pod uwagę charakter zaistniałych
pomyłek, pilną potrzebę realizacji wytycznych hodowlanych i rekomendacji osoby
prowadzącej księgi rodowodowe rysi, dobrostan przedmiotowego okazu i jego matki, a także
możliwość poprawienia ww. pomyłek przez polskie organy CITES, nie trzeba warunkować
opinii uregulowaniem sprawy świadectwa dla matki przedmiotowego okazu.
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Sprawa nr 3-119-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Ogrodu Zoologicznego w Opolu, stanowiącego ponowienie wcześniej
złożonego, o wydanie zezwolenia na eksport do Szwajcarii (Stiftung Wildnispark Zürich w
Sihlwald) żywego okazu samca rysia z podgatunku ryś karpacki Lynx lynx carpathicus
(Heptner, 1972) – wliczanego niekiedy do podgatunku nominatywnego Lynx lynx lynx
(Linnaeus, 1758), urodzonego w Opolskim Zoo 21 maja 2012 r. i oznakowanego
mikroczipem 956000002253175.
Ryś Lynx lynx (Linnaeus, 1758), jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku II CITES
i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Jest rodzimy dla Polski.
Do pierwotnego wniosku załączono następujące dokumenty:
•
•

kopie kart indywidualnych ISIS-ZIMS dla przedmiotowego okazu oraz jego rodziców,
kopie unijnych świadectw do użytku handlowego dla okazów rodzicielskich
sprowadzonych
z Niemiec (ojciec) i Czech (matka);

Do powtórzonego wniosku załączono dodatkowo korespondencję zawierającą wyjaśnienia
oraz dokumenty dotyczące rzeczywistej matki przedmiotowego okazu (karta indywidualna
ISIS-ARKS z Zoo w Bernie, karty indywidualne ISIS-ZIMS jej rodziców, zezwolenia CITES:
szwajcarskie eksportowe i niemieckie importowe, a także niemiecki importowy dokument
celny dla sprowadzenia samicy ze Szwajcarii z wpisanym numerem szwajcarskiego
zezwolenia eksportowego), które potwierdzają, że przedmiotowy okaz urodził się i został
wyhodowany w Opolskim Zoo, a więc można go uznać za urodzony i wyhodowany
w niewoli (w myśl przepisów wspólnotowych, kod pochodzenia „C”).
Na podstawie zebranych informacji, a także w oparciu o stan ochrony, status gatunku
i jego podgatunków, poziom handlu ich okazami oraz przepisy CITES z tym związane,
uważamy także, że:
• eksport przedmiotowego okazu nie będzie miał negatywnego wpływu na stan ochrony
gatunku / podgatunku lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację,
• z ochroną gatunku / podgatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają
przeciwko wydaniu zezwolenia na wywóz.
Zwracamy uwagę, że Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów
(EAZA) w ramach programu hodowli i ochrony ex situ dla rysia prowadzi odrębne księgi
rodowodowe dla posiadających udokumentowane pochodzenie okazów wszystkich
podgatunków rysia, w tym wymienionego wyżej podgatunku ryś karpacki. Koordynator tej
działalności rekomendował transfer przedmiotowego okazu do dalszej hodowli w
szwajcarskim ogrodzie zoologicznym w Sihlwald koło Zurychu.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy
zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
W świetle otrzymanych uzupełnień załączone do wniosku niemieckie unijne świadectwo
do użytku handlowego powinno zostać anulowane i zastąpione wydanym retrospektywnie
nowym, z danymi samicy faktycznie znajdującej się obecnie w Ogrodzie Zoologicznym w
Opolu (matki przedmiotowego okazu). Nowe świadectwo może też zostać wydane przez
229

polskie organy CITES w oparciu o złożony odrębnie wniosek Opolskiego Zoo. Załączone do
uzupełnienia zezwolenia CITES: szwajcarskie eksportowe i niemieckie importowe, dotyczące
ww. samicy powinny zamiast „C” zawierać „F” jako źródło pochodzenia
(najprawdopodobniej pomyłka przy wystawianiu dokumentu przez szwajcarski organ została
powielona przez niemiecki organ CITES). Biorąc jednak pod uwagę charakter zaistniałych
pomyłek, pilną potrzebę realizacji wytycznych hodowlanych i rekomendacji osoby
prowadzącej księgi rodowodowe rysi, dobrostan przedmiotowego okazu i jego matki, a także
możliwość poprawienia ww. pomyłek przez polskie organy CITES nie należy naszym
zdaniem warunkować niniejszej opinii uregulowaniem sprawy świadectwa dla matki
przedmiotowego okazu.
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Sprawa nr 3-120-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
trzech żywych okazów raroga górskiego Falco biarmicus Temminck, 1825 – jednego
samca oznakowanego obrączką o nr PL PA 35 (wyklutego 22/04/2013) i dwóch samic
oznakowanych obrączkami PL PA 36 (wyklutej 25/04/2013) i PL PA 37 (wyklutej
02/05/2013).
Raróg górski umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97. Nie jest rodzimy dla Polski.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•
•
•

zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
opinie Komisji ds. CITES PROP nr PROP/CITES/2011-138-01-bk oraz
PROP/CITES/2011-139-01-bk,
pismo przewodnie.

Na podstawie załączonych dokumentów oraz dokumentów będących już w posiadaniu
organów CITES (załączonych przez wnioskodawcę przy okazji innych wniosków oraz
wniosków innych hodowców rarogów górskich), stwierdzamy, że przedmiotowe okazy
spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006
i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc warunki określone
w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c
rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-121-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy „Animals Live” Witold Plucik ze Świętochłowic o wydanie
zezwolenia na eksport do Malezji (Exoreptiles Malusia) 50 żywych pytonów tygrysich
ciemnoskórych Phyton bivittatus Kuhl, 1820, urodzonych i wyhodowanych w niewoli
(kod pochodzenia „C”, data wylęgu – czerwiec 2013).
Pyton tygrysi ciemnoskóry jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku II CITES i Aneksie B
do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Nie jest rodzimy ani dla Polski, ani dla Malezji ale
występuje w sąsiadujących z Malezją Tajlandii i Indonezji.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•
•

kopie zezwolenia importowego i eksportowego dla okazów deklarowanych jako
rodzice przedmiotowych okazów (ich pochodzenie – „C”),
kopię zaświadczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach o urodzeniu
przedmiotowych okazów w niewoli.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że rodzice przedmiotowych okazów zostali
sprowadzeni w roku 2005. Nie wiadomo, w jakim wieku były wówczas te okazy. Pytony te
mogą jednak żyć ponad 20 lat, a dojrzałość płciową osiągają koło 4 roku życia.
Z zaświadczenia PLW wynika, że okazy pochodzą z miotu liczącego 69 osobników. Jest to
dość dużo, jednak jest to możliwe w przypadku węży w wieku co najmniej 8 lat.
Na podstawie zebranych informacji, a także w oparciu o stan ochrony, status gatunku i jego
podgatunków, poziom handlu ich okazami oraz przepisy CITES z tym związane, uważamy,
że:
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych,
wyrażamy przekonanie, że:
- deklarowane pochodzenie przedmiotowych okazów jako urodzonych w wyhodowanych
w niewoli zgodnie z art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, zostało
przekonująco wykazane,
- okazy nie będą pozyskiwane w naturze, a ich wywóz nie będzie miał szkodliwego
wpływu na stan ochrony gatunku, ani na zasięg terytorium zajmowanego przez jakąkolwiek
jego populację,
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę na następujące okoliczności:
•

We wniosku podano nieaktualną nazwę tego taksonu. Podczas 16 CoP CITES przyjęto
nowe pozycje referencyjne i dawny podgatunek Phyton morus bivittatus należy
traktować jako odrębny gatunek Phyton bivittatus i taki takson należy wpisać
w zezwoleniu.

•

Importerem jest duży sklep internetowy ze zwierzętami egzotycznymi. Fakt
sprowadzania tych węży do Malezji z odległej Polski, podczas gdy dużo tańszym
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źródłem mogły by być np. Tajlandia czy Indonezja (lub hodowle w Malezji) wskazuje,
że przedmiotem transakcji mogą być węże z jakiejś rzadszej odmiany barwnej.
Z dokumentów dotyczących importu rodziców nie wiadomo, czy okazy te były
z jakiejś formy barwnej. Dla utrudnienia ewentualnego wykorzystywania
eksportowanych okazów jako przykrywki do „legalizacji” w Malezji okazów tego
gatunku o nielegalnym pochodzeniu, należy możliwie dokładnie opisać w zezwoleniu
okazy, których ono dotyczy. Uważamy więc, że należy zwrócić się do wnioskodawcy
o uzupełnienie wniosku o informację, czy okazy te mają formę barwną dziką, czy inną
(jaką). Informację o ubarwieniu należałoby podać w zezwoleniu, podobnie jak
informację o wieku okazów.
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Sprawa nr 3-122-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Maciej Maciejewski Animal Breeding Center „OKAPI”
o zwolnienie z zakazu wystawiana na widok publiczny do celów zarobkowych i wydanie
potwierdzającego to świadectwa dla jednego żywego okazu (samicy) sowy uszatej Asio otus
(Linnaeus, 1758), oznakowanego mikroczipem o nr 967000009423850, urodzonego
05.02.2013, oraz potwierdzenie, iż okaz jest urodzony i wyhodowany w niewoli, a także że
będzie wykorzystywany do celów postępu naukowego, hodowli lub rozmnażania, działań
badawczych lub edukacyjnych lub innych nieszkodliwych celów.
Sowa uszata jest gatunkiem rodzimym dla Polski, umieszczonym w Załączniku II CITES
i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w tej sprawie w trybie:
1. art. 59 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów
art. 48 ust. 1 lit. c tego rozporządzenia oraz art. 8 ust. 3 lit. d rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97, oraz uznania przedmiotowego okazu za urodzony i wyhodowany
w niewoli zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 865/2006.
2. art. 59 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów
art. 48 ust. 1 lit. d tego rozporządzenia oraz art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g rozporządzenia
Rady (WE) nr 338/97.
Do wniosku załączono m.in. następujące dokumenty:
•

świadectwa zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystania wystawione dla obojga
rodziców przedmiotowego okazu;

•

zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o urodzeniu przedmiotowego okazu
w hodowli.

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty oraz uzyskane informacje potwierdzają
w sposób przekonujący, że przedmiotowy okaz spełnia warunki określone w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzony i wyhodowany
w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia
Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Do wniosku nie załączono żadnego dokumentu czy oświadczenia wskazującego, że okaz ma
rzeczywiście być wykorzystany do jednego z celów określonych w art. 8 ust. 3 pkt e, f lub g
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
10 lipca 2013 r. Komisja PROP ds. CITES zwróciła się do Ministerstwa Środowiska,
o uzyskanie od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku do dokumenty pozwalające na
dokonanie oceny spełnienia warunków określonych w art. 8 ust. 3 pkt e, f lub g
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz art. 48 ust. 1 lit. d rozporządzenia Komisji (WE)
865/2006, lub wycofanie się z wniosku o potwierdzenie tego celu. Do dnia dzisiejszego nie
uzyskano na to żadnej odpowiedzi.
W związku z powyższym, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji
z organem naukowym CITES, proponujemy zaopiniować:
1) pozytywnie spełnienie warunku określonego w art. 59 ust. 2 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006, w więc uznanie okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli.
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2) negatywnie spełnienie warunku określonego w art. 59 ust. 3 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006, w związku z brakiem jakichkolwiek przesłanek wskazujących na
spełnienie tego warunku.
Jednocześnie stwierdzamy, że w przypadku modyfikacji wniosku przez wnioskodawcę
i rezygnacji z zaznaczenia pozycji 8 w punkcie 18 wniosku, pozytywna opinia wystawiona
w związku z art. 59 ust. 2 cytowanego rozporządzenia jest wystarczająca do wydania
świadectwa do użytku handlowego dla tego okazu i nie wymaga ponownej opinii.
Zwracamy uwagę, że z wniosku wynika, iż ptak ten nie jest oznakowany w sposób określony
w art. 66 ust. 8 rozp. 865/2006 (za pomocą posiadającej unikatowe oznakowanie bezszwowo
zamkniętej obrączki zakładanej na nogę). Na podstawie art. 66 ust. 2 tego rozporządzenie,
organ zarządzający (Minister Środowiska) może dopuścić alternatywne oznakowanie za
pomocą mikroczipa, jeśli „jest przekonany, że ta metoda [obrączka] jest niewłaściwa ze
względu na fizyczne właściwości lub zachowanie ptaka”. W dokumentacji dołączonej do
wniosku nie ma żadnej informacji wskazującej, że warunek ten jest spełniony. Naszym
zdaniem wnioskodawca powinien wyjaśnić przyczynę stosowania mikroczipów zamiast
obrączek. Stosowanie bezszwowych obrączek ma utrudniać „legalizację” ptaków
odłowionych na wolności.
Zwracamy ponadto uwagę, że wg informacji na stronie internetowej tej firmy
(www.breeding-center.com.pl) podmiot ten hoduje gatunki niebezpieczne (w tym
z Załącznika 1), obce inwazyjne, łowne i bardzo liczne chronione krajowe. Czy otrzymał on
wymagane zezwolenia odpowiedniego RDOŚ, GDOŚ i Ministerstwa Środowiska?
Co najmniej w przypadku gatunków z Załącznika 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi,
nie ma prawnych możliwości, by wnioskodawca otrzymał zezwolenie na ich przetrzymywanie.
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Sprawa nr 3-123-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Maciej Maciejewski Animal Breeding Center „OKAPI”
o zwolnienie z zakazu wystawiana na widok publiczny do celów zarobkowych i wydanie
potwierdzającego to świadectwa dla jednego żywego okazu o nieznanej płci lemura katta
Lemur catta Linnaeus, 1758, oznakowanego mikroczipem o nr 616246000009122,
urodzonego 16.03.2013, oraz potwierdzenie, że okaz jest urodzony i wyhodowany w niewoli,
a także że będzie wykorzystywany do celów postępu naukowego, hodowli lub rozmnażania,
działań badawczych lub edukacyjnych lub innych nieszkodliwych celów.
Lemur katta jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w tej sprawie w trybie:
3.

art. 59 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia
kryteriów art. 48 ust. 1 lit. c tego rozporządzenia oraz art. 8 ust. 3 lit. d
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, oraz uznania przedmiotowego okazu za
urodzony i wyhodowany w niewoli zgodnie kryteriami podanymi w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006.

4.

art. 59 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia
kryteriów art. 48 ust. 1 lit. d tego rozporządzenia oraz art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.

Do wniosku załączono m.in. następujące dokumenty:
•

świadectwa zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystania wystawione dla obojga
rodziców przedmiotowego okazu;

•

zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o urodzeniu przedmiotowego okazu
w hodowli.

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty oraz uzyskane informacje potwierdzają
w sposób przekonujący, że przedmiotowy okaz spełnia warunki określone w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzony i wyhodowany
w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia
Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Do wniosku nie załączono żadnego dokumentu czy oświadczenia wskazującego, że okaz ma
rzeczywiście być wykorzystany do jednego z celów określonych w art. 8 ust. 3 pkt e, f lub g
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
10 lipca 2013 r. Komisja PROP ds. CITES zwróciła się do Ministerstwa Środowiska,
o uzyskanie od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku o dokumenty pozwalające na dokonanie
oceny spełnienia warunków określonych w art. 8 ust. 3 pkt e, f lub g rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97 oraz art. 48 ust. 1 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006, lub
wycofanie się z wniosku o potwierdzenie tego celu. Do dnia dzisiejszego nie uzyskano na to
żadnej odpowiedzi.
W związku z powyższym, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji
z organem naukowym CITES, proponujemy zaopiniować:
1) pozytywnie spełnienie warunku określonego w art. 59 ust. 2 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006, w więc uznanie okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli.
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2) negatywnie spełnienie warunku określonego w art. 59 ust. 3 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006, w związku z brakiem jakichkolwiek przesłanek wskazujących na
spełnienie tego warunku.
Jednocześnie stwierdzamy, że w przypadku modyfikacji wniosku przez wnioskodawcę
i rezygnacji z zaznaczenia pozycji 8 w punkcie 18 wniosku, pozytywna opinia wystawiona
w związku z art. 59 ust. 2 cytowanego rozporządzenia jest wystarczająca do wydania
świadectwa do użytku handlowego dla tego okazu i nie wymaga ponownej opinii.
Zwracamy uwagę, że wg informacji na stronie www.breeding-center.com.pl firma ta hoduje
gatunki niebezpieczne (w tym z Załącznika 1), obce inwazyjne, łowne i bardzo liczne
chronione krajowe. Co najmniej w przypadku gatunków z Załącznika 1 rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych
dla życia i zdrowia ludzi, nie ma prawnych możliwości, by wnioskodawca otrzymał
zezwolenie na ich przetrzymywanie.
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Sprawa nr 3-124-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
trzech żywych okazów jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 – jednego
samca oznakowanego obrączką o numerze: PL NEKLA 10 009 (wyklutego 03/05/2013), oraz
dwóch samic oznakowanych obrączkami o następujących numerach PL NEKLA 10 008
(wyklutej 01/05/2013) i PL AD041 (wyklutej 05/05/2013).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej przedmiotowych
ptaków,
Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący, że
przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-125-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
pięciu żywych okazów jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 – czterech
samców oznakowanych obrączkami o numerach: LD 13 09, LD 13 19, LD 13 12 i LD 13 08
(wyklutych 28/04/2013), oraz jednej samicy oznakowanej obrączką o numerze LD 13 05
(wyklutej 28/04/2013).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej przedmiotowych
ptaków, tj samca oznakowanego obrączką o nr 9W CANAPE i samicy oznakowanej
obrączką o nr SK GV 02/10,
• zaświadczenie w wpisie do rejestru przedmiotowych ptaków oraz ich rodziców.
Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący, że
przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-126-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
pięciu żywych okazów jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 – czterech
samców oznakowanych obrączkami o numerach: LD 13 15, LD 13 17, LD 13 13, LD 13 16
(wyklutych 02/05/2013), oraz jednej samicy oznakowanej obrączką o numerze LD 13 14
(wyklutej 02/05/2013).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,

•

dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej
przedmiotowych ptaków, tj. samca oznakowanego obrączką o nr PL JZ 11
i samicy oznakowanej obrączką o nr LD 05 12,

•

zaświadczenie w wpisie do rejestru przedmiotowych ptaków oraz ich rodziców.

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-127-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw
dla czterech żywych okazów jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 –
dwóch samców oznakowanych obrączkami o numerach LD 13 23 i LD 13 24 (wyklutych
04/05/2013), oraz dwóch samic oznakowanych obrączkami o numerach LD 13 21 i LD 13 06
(wyklutych 04/05/2013).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej
przedmiotowych ptaków, tj. samca oznakowanego obrączką o nr PL JZ 21
i samicy oznakowanej obrączką o nr PL JZ 08,
• zaświadczenie w wpisie do rejestru przedmiotowych ptaków oraz ich rodziców.
Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący, że
przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-128-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w
art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw
dla czterech żywych okazów jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 –
dwóch
samców
oznakowanych
obrączkami
o
numerach
LD
13
20
i LD 13 07 (wyklutych 08/05/2013), oraz dwóch samic oznakowanych obrączkami
o numerach LD 13 30 i LD 13 29 (wyklutych 08/05/2013).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,

•

dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej
przedmiotowych ptaków, tj. samca oznakowanego obrączką o nr PL JZ 35
i samicy oznakowanej obrączką o nr PL JZ 37,

•

zaświadczenie w wpisie do rejestru przedmiotowych ptaków.

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący, że
przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 64 ustawy o ochronie przyrody, posiadacz
(który wcale nie musi być właścicielem) żywych ptaków z aneksów A-B do rozporządzenia
Rady (WE) nr 338/97, zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty wejścia
w posiadanie zwierząt, zgłosić je do rejestru prowadzonego przez właściwego pod względem
przetrzymywania zwierząt starostwa powiatowego.
Wg. załączonych do wniosków oświadczeń, wnioskodawca wypożyczył jastrzębie
oznakowane obrączkami o nr: PL JZ 35 i PL JZ 37 na okres od listopada 2012 r. do
października 2013 r. Jako że okres ten jest dłuższy niż 14 dni, oznacza to, że ptaki te powinny
zostać na ten czas wyrejestrowane z rejestru prowadzonego przez starostwo powiatowe
w miejscu ich stałego przetrzymywania i zarejestrowane w miejscu ich czasowego
przetrzymywania u wnioskodawcy. Naszym zdaniem należy przynajmniej pouczyć
wnioskodawcę o spoczywających na nim w tym zakresie obowiązkach.
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Sprawa nr 3-129-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w
art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw
dla pięciu żywych okazów jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 – dwóch
samców oznakowanych obrączkami o numerach: LD 13 11 i LD 13 03 (wyklutych
16/04/2013), oraz trzech samic oznakowanych obrączkami o numerach: LD 13 04, LD 13 02
i LD 13 01 (wyklutych 16/04/2013).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej
przedmiotowych ptaków, tj. samca oznakowanego obrączką o nr SK GV 04/09
i samicy oznakowanej obrączką o nr SK GV 01/09,
• zaświadczenie w wpisie do rejestru przedmiotowych ptaków i ich rodziców.
Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-130-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w
art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw
dla czterech żywych okazów jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 –
jednego samca oznakowanego obrączką o numerze LD 13 25 (wyklutego 05/07/2013), oraz
trzech samic oznakowanych obrączkami o numerach: LD 13 26, LD 13 27 i LD 13 28
(wyklutych 05/07/2013).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej
przedmiotowych ptaków, tj. samca oznakowanego obrączką o nr SK V G 1609
i samicy oznakowanej obrączką o nr LD 11 05,
• zaświadczenie w wpisie do rejestru przedmiotowych ptaków i ich rodziców.
Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 2-131-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla
jednego żywego samca raroga Falco cherrug Gray, 1834, oznakowanego obrączką
o numerze PL ADNEKLA011 (wyklutego 05/05/2013).
Raróg umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE)
338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowego okazu za urodzonego i wyhodowanego w niewoli zgodnie
kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowego
ptaka w niewoli,

• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej, tj. samca
oznakowanego obrączką o nr CZ Prague A0881 i samicy oznakowanej obrączką o nr
CZ PRAGUE A 0623.
Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowego
raroga w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające legalne
pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący, że przedmiotowy okaz
spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006
i można go uznać za urodzonego i wyhodowanego w niewoli. Spełnione są więc warunki
określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1
lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-132-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX, o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
dwóch żywych okazów sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771 – jednej
samicy oznakowanej obrączką o numerze PL AD 042 (wyklutej 11/04/2013) oraz jednego
samca oznakowanego obrączką o numerze PL AD 043 (wyklutego 11/04/2013).
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

kopie zaświadczenia powiatowego
przedmiotowych ptaków w niewoli,

lekarza

weterynarii

o

wykluciu

się

•

kopie świadectw unijnych, potwierdzających legalne pochodzenie (kod pochodzenia
„C” lub „D”), wystawione dla rodziców okazów oznakowanych obrączkami o nr.:
ZGSA003 i A13BFV3.

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się
przedmiotowych sokołów w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-133-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków firmy „Animals Live” Witold Plucik ze Świętochłowic o wydanie
zezwolenia na import z Uzbekistanu 500 żywych żółwi stepowych Testudo horsfieldii Gray,
1844 o długości do 8 cm, pochodzących z działalności ranczerskiej (kod pochodzenia: „R”).
Gatunek ten został zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest rodzimy dla Uzbekistanu.
Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego o nr 0002074. Eksport mieści się
w kwocie eksportowej ustalonej dla Uzbekistanu na rok 2103 dla okazów pochodzących
z działalności ranczerskiej.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego wydała 14 września 2010 r. pozytywną opinię dotyczącą
importu z Uzbekistanu okazów żółwi stepowych pochodzących z działalności ranczerskiej.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunków koralowców należących do tego rodzaju lub na zasięg terytorium
zajmowanego przez ich populacje;
- z ochroną gatunków należących do tego rodzaju nie wiążą się żadne inne czynniki, które
przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia taka do odwołania lub zmiany opinii SRG mgłaby być stosowana w odniesieniu do
kolejnych przypadków importu z Uzbekistanu żółwi stepowych pochodzących z działalności
ranczerskiej, pod warunkiem że eksport mieści się w kwocie eksportowej dla tego źródła
ustalonej na dany rok.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że:
- wnioskodawca nie podał, jakiego dokładnie rozmiaru dotyczy podana we wniosku wartość 8
cm (np. długość karapaksu czy plastronu) – należałoby uzyskać tę informację od
wnioskodawcy i wpisać do zezwolenia;
- we wniosku w opisie źródła okazu znajduje się oczywisty błąd – powinno tam być samo „R”.
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Sprawa nr 3-134-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy
wniosku
Miejskiego
Ogrodu
Zoologicznego
w
Warszawie
o
zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97
i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla jednego martwego samca (wyprawiona skóra)
pantery śnieżnej Uncia uncia (Schreber, 1775), oznakowanego mikroczipem
o nr 941000012396786 (isoblue), urodzonego 07/05/2011.
Pantera śnieżna umieszczona jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

indywidualne wydruki z ISIS ZIMS dla rodziców przedmiotowych okazów oraz
dziadków ze strony ojca,

• zezwolenia importowe i eksportowe wystawione dla matki przedmiotowych okazów.
Załączone dokumenty w sposób satysfakcjonujący dowodzą legalnego pochodzenia matki
przedmiotowych okazów, oznakowanej mikroczipem o nr 00-01DE-FC2F. Pochodzenie ojca
(oznakowanego mikroczipem o nr 00-064D-7437) na podstawie załączonych dokumentów
uznać należy jako nieznane – brak informacji o pochodzeniu jego przodków w drugim
pokoleniu. W przypadku pradziadków ze strony babki na wydrukach z ISIS ZIMS podane
zostały daty urodzin pradziadków. Pradziadek (nr ARKS KRAKÓW 930701) urodził się
17/04/1990, a więc można by go uznać jako okaz przedakcesyjny pod warunkiem, że nie
został sprowadzony do Polski z kraju będącego w tym czasie stroną CITES. Prababka
(nr ARKS KRAKÓW 930601) urodziła się 23/12/1991, a więc już po dacie wejścia
Konwencji Waszyngtońskiej w życie w Polsce. Z kolei w przypadku pradziadków ze strony
dziadka (tj. okazów o nr ARKS KRAKÓW 1617 i KRAKÓW 1676) informacji o ich
urodzeniu lub sprowadzeniu do kraju nie podano.
W związku z powyższym proponujemy zawiesić postępowanie w tej sprawie do czasu
wyjaśnienia przez wnioskodawcę pochodzenia osobników o nr ARKS: KRAKÓW 1617,
KRAKÓW 1676, KRAKÓW 930701 i KRAKÓW 930601.
Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006,
świadectwo dla przedmiotowego okazu (skóry) może być wydane jedynie dla określonej
transakcji, z uwagi na brak informacji o trwałym oznakowaniu skóry. Nr mikroczipa podany
we wniosku dotyczy żywego okazu, co wynika z informacji podanej na wydruku z ISIS
ZIMS. Nawet gdyby wtórnie wykorzystano mikroczip do oznakowania skóry, nie można
uznać, że w przypadku skóry jest to oznakowanie trwałe. Jeśli więc skóra nie zostanie trwale
oznakowania, warunkiem koniecznym wydania świadectwa dla transakcji jest określenie tej
transakcji.
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Sprawa nr 3-134-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy
wniosku
Miejskiego
Ogrodu
Zoologicznego
w
Warszawie
o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97
i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla jednego martwego samca (wyprawiona skóra)
pantery śnieżnej Uncia uncia (Schreber, 1775), oznakowanego mikroczipem
o nr 941000012396786 (isoblue), urodzonego 07/05/2011.
Pantera śnieżna umieszczona jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowego okazu jako urodzony i wyhodowany w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono (lub uzupełniono go w terminie późniejszym) następujące dokumenty:
•

indywidualne wydruki z ISIS ZIMS dla rodziców przedmiotowego okazu oraz
dziadków ze strony ojca,

• zezwolenia importowe i eksportowe wystawione dla matki przedmiotowego okazu,
• drzewo genealogiczne przedmiotowego okazu (uzupełnienie wniosku),
• dodatkowe wyjaśnienia w formie e-maila (uzupełnienie wniosku).
Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty wraz z informacjami
uzupełniającymi oraz danymi z bazy UNEP-WCMC potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowy okaz spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzonego i wyhodowanego w niewoli. Spełnione są
więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek warunkowo pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.
zaznaczamy, że zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, świadectwo
dla przedmiotowego okazu (skóry) może być wydane jedynie dla określonej transakcji,
z uwagi na brak informacji o trwałym oznakowaniu skóry. Nr mikroczipa podany we wniosku
dotyczy żywego okazu, co wynika z informacji podanej na załączonym do wniosku wydruku
z ISIS ZIMS. Nawet gdyby wtórnie wykorzystano mikroczip do oznakowania skóry, nie
można by uznać, że w przypadku skóry jest to oznakowanie trwałe. Warunkiem koniecznym
wydania świadectwa dla transakcji jest określenie tej transakcji we wniosku w polu nr 20.
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Sprawa nr 3-135-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy
wniosku
Miejskiego
Ogrodu
Zoologicznego
w
Warszawie
o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97
i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla jednego okazu (wyprawiona skóra martwej
samicy) pandy małej Ailurus fulgens fulgens F. G. Cuvier, 1825, urodzonej 16/06/2001,
która za życia była oznakowana mikroczipem o nr 968000000372264.
Panda mała umieszczona jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97. Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowego okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
• indywidualny wydruk ISIS ZIMS dla przedmiotowego okazu,
• świadectwo zwalniające z zakazu handlu, potwierdzające
przedmiotowego okazu.

pochodzenie

„C”

Stwierdzamy, że dla przedmiotowego okazu wydano już świadectwo, w którym
potwierdzono, że przedmiotowy okaz spełnia wszystkie warunki określone w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzony i wyhodowany
w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia
Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek warunkowo pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.
Zaznaczamy, że zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, świadectwo
dla przedmiotowego okazu (skóry) może być wydane jedynie dla określonej transakcji,
z uwagi na brak informacji o trwałym oznakowaniu skóry. Nr mikroczipa podany we wniosku
dotyczy żywego okazu, co wynika z informacji podanej na załączonym do wniosku
świadectwie, które wydane było dla okazu żywego, oraz z wydruku z ISIS ZIMS. Nawet gdyby
wtórnie wykorzystano mikroczip do oznakowania skóry, nie można by uznać, że w przypadku
skóry jest to oznakowanie trwało. Warunkiem koniecznym wydania świadectwa dla transakcji
jest określenie tej transakcji.
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Sprawa nr 3-136-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX z 10/07/2013, o zwolnienie z zakazów
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających
to świadectw dla pięciu żywych okazów sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall,
1771, o nieokreślonych płciach, oznakowanych obrączkami o numerach: PL PE 16, PL PE
17, PL PE 18, PL PE 19, PL PE 20 (wyklutych 03/06/2013).
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•
•

•

kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
kopie zaświadczeń o wpisie przedmiotowych ptaków oraz najprawdopodobniej ich
rodziców (na zaświadczeniach brak informacji np. o numerach obrączek lub
dokumentów świadczących o legalnym pochodzeniu okazów) do rejestru
prowadzonego przez Starostwo w Łowiczu,
kopie świadectw unijnych, potwierdzających legalne pochodzenie (pochodzenie „D”),
wystawione dla rodziców okazów oznakowanych obrączkami o nr D-BNA-N-G07055-12,0 i A0442005F.MOHR.

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się
przedmiotowych sokołów w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-137-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
czterech żywych okazów jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 – dwóch
samców oznakowanych obrączkami o numerach PL DOB 11 (wyklutego 07/06/2013) i PL
DOB 10 (wyklutego 07/06/2013) oraz dwóch samic oznakowanych obrączkami o numerach
PL DOB 15 (wyklutej 08/06/2013) i PL DOB 04 (wyklutej 07/06/2013).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie z kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• kopie dwóch świadectw potwierdzających pochodzenie „C” i „D” pary rodzicielskiej
przedmiotowych ptaków tj. samca oznakowanego obrączką o nr 194FalcoIreland09V
i samicy oznakowanej obrączką o nr 6787IW,
• kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedmiotowych ptaków,
• zaświadczenie o wpisaniu hodowli wnioskodawcy do rejestru prowadzonego przez
powiatowego lekarza weterynarii.
Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-138-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Piano Parts International Marcin Goździewicz z Kalisza, o wydanie
w trybie retrospektywnym zezwolenia na import ze Szwajcarii jednego kompletu (52 klawiszy)
nakładek klawiszy do fortepianu z kości nieokreślonego gatunku słonia Elephantidae sp., Gray,
1841, o nieznanym pochodzeniu. Celem importu ma być przeprowadzenie renowacji fortepianu,
obejmującej także czyszczenie klawiszy.
Z załączonej do wniosku kopii szwajcarskiego świadectwa re-eksportowego (także wydanego
w trybie retrospektywnym) wynika, że fortepian wyprodukowany przez firmę Pleyel o nr 136345
ma pochodzenie przedkonwencyjne (ok. 1905 r.).
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wszelkimi dostępnymi danymi oraz po
rozważeniu wszelkich opinii wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego, jesteśmy
przekonani, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu (okazów) nie będzie miało negatywnego
wpływu na stan ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez żadną
populację słoni;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia żadnego gatunku słoni;
- z ochroną żadnego gatunku słoni gatunku nie wiążą się jakiekolwiek inne czynniki,
które przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę że w opisie okazu należy podać symbol jego rodzaju (w tym
wypadku DER), a także bardziej szczegółowy opis niż we wniosku (informacje ze świadectwa
re-eksportowego).
Naszym zdaniem, tłumaczenie, że profesjonalna firma zajmująca się renowacją fortepianów
sądziła, że klawiatura fortepianu firmy Pleyel jest wykonany z „kości ryby”, jest mało
wiarygodne. Ocena tego tłumaczenia wykracza jednak poza kompetencje organu naukowego
CITES.
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Sprawa nr 3-140-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import
z Kanady jednego okazu (wyprawiona skóra z głową i pazurami) rysia rudego Lynx rufus
(Schreber, 1777), o deklarowanym pochodzeniu z wolności, do celów prywatnych.
Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97. Jest to gatunek rodzimy dla Kanady.
Do wniosku załączono zezwolenie eksportowe nr CA13BCVI0436.
We wniosku zaznaczono, że okaz nie będzie wykorzystywany do celów komercyjnych.
Zapisano też, że będzie stanowił element kolekcji łowieckiej, choć jak wynika z dokumentów,
nie jest to trofeum myśliwskie.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego wydała w dniu 27 marca 2007 r. pozytywną opinię dot.
importu z Kanady okazów rysia rudego – niezależnie od pochodzenia.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Aż do odwołania opinia taka mogłaby mić zastosowanie także do kolejnych wniosków
dotyczących importu z Kanady martwych okazów tego gatunku.
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Sprawa nr 3-141-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża w Gdańsku, o wydanie
zezwolenia na import ze Szwajcarii, z Walter Zoo w Gossau, do celów hodowli w ogrodzie
zoologicznym, jednego żywego samca wikunii Vicugna vicugna (Molina, 1782),
o deklarowanym pochodzeniu: urodzony i wyhodowany w niewoli (kod „C”). Okaz jest
oznakowany mikroczipem o numerze 756098100618420 CHE. Transfer ma rekomendacje
koordynatora programu hodowlanego EEP.
Wikunia jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami z wyjątkiem niektórych populacji z Ameryki
Południowej, których wełna pod pewnymi warunkami jest w Załączniku II CITES i Aneksie
B ww. rozporządzenia. Do wniosku dołączono kopię szwajcarskiego zezwolenia eksportowego
nr 13CH047751, w którym zaznaczono błędnie, że przedmiotowy okaz pochodzi z populacji
zakwalifikowanej do Załącznika II CITES. Do wniosku załączono także kartę indywidualną
przedmiotowego okazu z rejestru Walter Zoo oraz kopię rekomendacji transferowych na rok
2013, sporządzonych przez koordynatora programu hodowlanego EEP.
Po zbadaniu dostępnych danych i rozważeniu wszelkich opinii wydanych przez Grupę
ds. Przeglądu Naukowego wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek warunkowo
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym
CITES.
Warunkiem wydania zezwolenia importowego powinno być wg nas przedstawienie
poprawionego zezwolenia eksportowego, podającego właściwy Załącznik CITES tego taksonu.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że albo błędnie podano numer mikroczipa (powinno być bez
liter CHE), albo mikroczip ten nie jest zgodny z ISO i należy podać jego typ (w każdym
wypadku należałoby też podać miejsce jego wszczepienia).
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Sprawa nr 3-142-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu o zwolnienie z zakazu wystawiana na
widok publiczny do celów zarobkowych i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla
jednego samca wikunii Vicugna vicugna (Molina, 1782), oznakowanego mikroczipem nr
95600000744785, urodzonego 5 października 2012 r.
Wikunia jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do
rozporządzenia Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowego okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•

karty indywidualne ISIS-ZIMS dla przedmiotowego samca, jego rodziców i dziadków
ze strony ojca;

•

holenderskie świadectwo zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystania
wystawione dla matki wnioskowanego okazu;
drzewo genealogiczne przedmiotowego samca.

•

Wg załączonych dokumentów oraz uzyskanych informacji wnioskodawca otrzymał ojca
wnioskowanego okazu z Ogrodu Zoologicznego w Opolu – stosownie do rekomendacji
koordynatora programu hodowlanego EEP. Legalne pochodzenie rodziców ojca
przedmiotowego okazu zostało sprawdzone przez Komisję:
• dziadek z Hannoveru w 1996 r. został sprowadzony do Poznania, a w 2002 r.
przekazany do Opola;
• babka z Frankfurtu nad Menem w 2003 r. do Opola.
Wszystkie transfery wynikały z rekomendacji koordynatora programu hodowlanego EEP
i miały miejsce na podstawie zezwoleń eksportowych i importowych CITES.
Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty oraz uzyskane informacje potwierdzają
w sposób przekonujący, że przedmiotowy okaz spełnia warunki określone w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzony i wyhodowany
w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia
Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ww. wniosek pozytywnie, w
zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym
CITES.
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Sprawa nr 3-143-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DORYB” Piotr Basiewicz z Ełku,
o wydanie zezwolenia na import z Chin 25.000 kg węgorzy Anguilla anguilla (Linnaeus,
1758), mrożonych, patroszonych, pochodzących z wolności (kod „W”).
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady
(WE) 338/97. Nie jest on rodzimy dla Chin, a przedmiotowe okazy były importowane do tego
kraju z Francji na podstawie zezwolenia eksportowego nr FR1001700113-E, wydanego 26
lutego 2010 r. Do wniosku dołączono kopie chińskiego świadectwa re-eksportowego nr
2013CN/RC0246/FZ, z dnia 24 czerwca 2013 r.
11 września 2012 r. Grupa ds. Przeglądu Naukowego (SRG) wydała negatywną opinię
dotyczącą eksportu i importu węgorzy, jest to kolejne przedłużone podobnej opinii z 3
grudnia 2010 r. Opinia ta nie dotyczy ponownego wwozu węgorzy, w stosunku do których da
się dowieść (wymagane przekonujące dowody dotyczące kontroli obrotu), że pochodzą
z importu dokonanego z terenu Unii w roku 2009 lub 2010, na podstawie zezwolenia
eksportowego wydanego przed 3 grudnia 2010.
W związku z przedmiotowym wnioskiem przeprowadzono dyskusję na forum SRG, które
podzieliło opinię polskiego organu naukowego CITES, że dokumentacja załączona do
wniosku nie pozwala na ocenę, czy spełniony jest warunek pełnej kontroli tego,
że przedmiotowe okazy pochodzą rzeczywiście ze wskazanego eksportu.
W związku z tym proponujemy zwrócić się do polskiego organu zarządzającego, o uzyskanie,
wg właściwości, następujących informacji i wyjaśnień od organów zarządzających CITES
innych państw:
A. od organu zarządzającego z Francji:
1. Co było przedmiotem eksportu dokonanego na podstawie zezwolenia FR100170013-E
- "glass eel" czy "fingerlings"?
2. Jaka szacunkowa liczba osobników (węgorzy) mogła znajdować się w tej partii,
wg wiedzy organu francuskiego?
B. od organu zarządzającego z Chin:
1. Co było przedmiotem importu dokonanego na podstawie zezwolenia FR100170013-E
- "glass eel" czy "fingerlings"?
2. Jaka szacunkowa liczba osobników (węgorzy) mogła znajdować się w tej partii.,
wg wiedzy organu chińskiego?
3. W jaki sposób zapewniono możliwość śledzenia i kontroli przekazywania węgorzy
z tej partii? Czy np. importer z roku 2010 jest obecnie re-eksporterem, albo są dowody
transakcji między importerem i re-eksporterem?
4. Jaką ilość węgorzy (sztuki, kilogramy) uzyskano z partii importowanej na podstawie
zezwolenia nr FR100170013-E?
5. Ile węgorzy (sztuki, kilogramy) uzyskanej z tej partii re-eksportowano już do tej pory,
a ile sprzedano na rynku wewnętrznym? Czy jest to kontrolowane?
6. Ile mniej więcej osobników węgorza znajduje się w partii, której dotyczy świadectwo
re-eksportowe nr 2013CN/RC0246/FZ (lub jaka jest ich przybliżona średnia masa)?
Do czasu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania proponujemy zawiesić
postępowanie w tej sprawie.
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Sprawa nr 3-144

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Aqua Medic Poland Barosz Blim z Bogucina, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 20 żywych okazów koralowców z rodzaju Echinopora Lamarck, 1816,
pochodzących z akwakultury (kod pochodzenia: „F”).
Rodzaj ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Niektóre jego gatunki są rodzime dla Indonezji. Zgodnie z Notyfikacją Sekretariatu
CITES nr 2012/047, dopuszczony jest handel okazami tego rodzaju nieoznaczonymi do
gatunku. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 07238/IV/SATSLN/2013, które obejmuje m.in. te okazy.
Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT. Aneka Tirta Suria,
z siedzibą w Żakardzie, mające dwie hodowle na Jawie i jedną na Bali) jest zatwierdzonym
hodowcą nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju, wnioskowany eksport mieści się
w deklarowanej rocznej produkcji tych okazów z hodowli tej firmy, a dotychczasowy eksport
mieści się w planowanej łącznej rocznej indonezyjskiej produkcji okazów tego rodzaju.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunków koralowców należących do tego rodzaju lub na zasięg terytorium
zajmowanego przez ich populacje;
- z ochroną gatunków należących do tego rodzaju nie wiążą się żadne inne czynniki, które
przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia ta mogła by mieć zastosowanie także do kolejnych wniosków dotyczących importu z
Indonezji nieoznaczonych do gatunku przedstawicieli tego rodzaju o pochodzeniu „F”, o ile
import mieści się w przewidywanych poziomach produkcji eksportera i Indonezji.
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Sprawa nr 3-145-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Aqua Medic Poland Barosz Blim z Bogucina, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 20 żywych okazów koralowców z rodzaju Goniopora Blainville, 1830,
pochodzących z akwakultury (kod pochodzenia: „F”).
Rodzaj ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Niektóre jego gatunki są rodzime dla Indonezji. Zgodnie z Notyfikacją Sekretariatu
CITES nr 2012/047, dopuszczony jest handel okazami tego rodzaju nieoznaczonymi do
gatunku. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 07238/IV/SATSLN/2013, które obejmuje m.in. te okazy.
Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT. Aneka Tirta Suria,
z siedzibą w Żakardzie, mające dwie hodowle na Jawie i jedną na Bali) jest zatwierdzonym
hodowcą nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju, wnioskowany eksport mieści się
w deklarowanej rocznej produkcji tych okazów z hodowli tej firmy, a dotychczasowy eksport
mieści się w planowanej łącznej rocznej indonezyjskiej produkcji okazów tego rodzaju.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunków koralowców należących do tego rodzaju lub na zasięg terytorium
zajmowanego przez ich populacje;
- z ochroną gatunków należących do tego rodzaju nie wiążą się żadne inne czynniki, które
przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia ta mogła by mieć zastosowanie także do kolejnych wniosków dotyczących importu z
Indonezji nieoznaczonych do gatunku przedstawicieli tego rodzaju o pochodzeniu „F”, o ile
import mieści się w przewidywanych poziomach produkcji eksportera i Indonezji.
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Sprawa nr 3-146-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Aqua Medic Poland Barosz Blim z Bogucina, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 20 żywych okazów koralowców z rodzaju Lobophyllia Blainville, 1830,
pochodzących z akwakultury (kod pochodzenia: „F”).
Rodzaj ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Niektóre jego gatunki są rodzime dla Indonezji. Zgodnie z Notyfikacją Sekretariatu
CITES nr 2012/047, dopuszczony jest handel okazami tego rodzaju nieoznaczonymi do
gatunku. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 07238/IV/SATSLN/2013, które obejmuje m.in. te okazy.
Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT. Aneka Tirta Suria,
z siedzibą w Żakardzie, mające dwie hodowle na Jawie i jedną na Bali) jest zatwierdzonym
hodowcą nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju, wnioskowany eksport mieści się
w deklarowanej rocznej produkcji tych okazów z hodowli tej firmy, a dotychczasowy eksport
mieści się w planowanej łącznej rocznej indonezyjskiej produkcji okazów tego rodzaju.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunków koralowców należących do tego rodzaju lub na zasięg terytorium
zajmowanego przez ich populacje;
- z ochroną gatunków należących do tego rodzaju nie wiążą się żadne inne czynniki, które
przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia ta mogła by mieć zastosowanie także do kolejnych wniosków dotyczących importu
z Indonezji nieoznaczonych do gatunku przedstawicieli tego rodzaju o pochodzeniu „F”, o ile
import mieści się w przewidywanych poziomach produkcji eksportera i Indonezji.
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Sprawa nr 3-147-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Aqua Medic Poland Barosz Blim z Bogucina, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 20 żywych okazów koralowców z rodzaju Seriatopora Lamarck, 1816,
pochodzących z akwakultury (kod pochodzenia: „F”).
Rodzaj ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Niektóre jego gatunki są rodzime dla Indonezji. Zgodnie z Notyfikacją Sekretariatu
CITES nr 2012/047, dopuszczony jest handel okazami tego rodzaju nieoznaczonymi do
gatunku. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 07238/IV/SATSLN/2013, które obejmuje m.in. te okazy.
Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT. Aneka Tirta Suria,
z siedzibą w Żakardzie, mające dwie hodowle na Jawie i jedną na Bali) jest zatwierdzonym
hodowcą nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju, wnioskowany eksport mieści się
w deklarowanej rocznej produkcji tych okazów z hodowli tej firmy, a dotychczasowy eksport
mieści się w planowanej łącznej rocznej indonezyjskiej produkcji okazów tego rodzaju.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunków koralowców należących do tego rodzaju lub na zasięg terytorium
zajmowanego przez ich populacje;
- z ochroną gatunków należących do tego rodzaju nie wiążą się żadne inne czynniki, które
przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia ta mogła by mieć zastosowanie także do kolejnych wniosków dotyczących importu
z Indonezji nieoznaczonych do gatunku przedstawicieli tego rodzaju o pochodzeniu „F”, o ile
import mieści się w przewidywanych poziomach produkcji eksportera i Indonezji.
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Sprawa nr 3-148-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Aqua Medic Poland Barosz Blim z Bogucina, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 20 żywych okazów koralowców z rodzaju Symphyllia Milne-Edwards &
Haime, 1848, pochodzących z akwakultury (kod pochodzenia: „F”).
Rodzaj ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Niektóre jego gatunki są rodzime dla Indonezji. Zgodnie z Notyfikacją Sekretariatu
CITES nr 2012/047, dopuszczony jest handel okazami tego rodzaju nieoznaczonymi do
gatunku. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 07238/IV/SATSLN/2013, które obejmuje m.in. te okazy.
Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT. Aneka Tirta Suria,
z siedzibą w Żakardzie, mające dwie hodowle na Jawie i jedną na Bali) jest zatwierdzonym
hodowcą nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju, wnioskowany eksport mieści się
w deklarowanej rocznej produkcji tych okazów z hodowli tej firmy, a dotychczasowy eksport
mieści się w planowanej łącznej rocznej indonezyjskiej produkcji okazów tego rodzaju.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunków koralowców należących do tego rodzaju lub na zasięg terytorium
zajmowanego przez ich populacje;
- z ochroną gatunków należących do tego rodzaju nie wiążą się żadne inne czynniki, które
przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia ta mogła by mieć zastosowanie także do kolejnych wniosków dotyczących importu
z Indonezji nieoznaczonych do gatunku przedstawicieli tego rodzaju o pochodzeniu „F”, o ile
import mieści się w przewidywanych poziomach produkcji eksportera i Indonezji.
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Sprawa nr 3-149-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Aqua Medic Poland Barosz Blim z Bogucina, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 20 żywych okazów koralowców z rodzaju Turbinaria Oken, 1815,
pochodzących z akwakultury (kod pochodzenia: „F”).
Rodzaj ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Niektóre jego gatunki są rodzime dla Indonezji. Zgodnie z Notyfikacją Sekretariatu
CITES nr 2012/047, dopuszczony jest handel okazami tego rodzaju nieoznaczonymi do
gatunku. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 07238/IV/SATSLN/2013, które obejmuje m.in. te okazy.
Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT. Aneka Tirta Suria,
z siedzibą w Żakardzie, mające dwie hodowle na Jawie i jedną na Bali) jest zatwierdzonym
hodowcą nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju, wnioskowany eksport mieści się
w deklarowanej rocznej produkcji tych okazów z hodowli tej firmy, a dotychczasowy eksport
mieści się w planowanej łącznej rocznej indonezyjskiej produkcji okazów tego rodzaju.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunków koralowców należących do tego rodzaju lub na zasięg terytorium
zajmowanego przez ich populacje;
- z ochroną gatunków należących do tego rodzaju nie wiążą się żadne inne czynniki, które
przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia ta mogła by mieć zastosowanie także do kolejnych wniosków dotyczących importu
z Indonezji nieoznaczonych do gatunku przedstawicieli tego rodzaju o pochodzeniu „F”, o ile
import mieści się w przewidywanych poziomach produkcji eksportera i Indonezji.
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Sprawa nr 3-150-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Aqua Medic Poland Barosz Blim z Bogucina, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 20 żywych okazów koralowców z gatunku Mycedium robokaki Moll & Best,
1984, pochodzących z akwakultury (kod pochodzenia: „F”).
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest rodzimy dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr
07238/IV/SATS-LN/2013, które obejmuje m.in. te okazy.
Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT. Aneka Tirta Suria,
z siedzibą w Żakardzie, mające dwie hodowle na Jawie i jedną na Bali) jest zatwierdzonym
hodowcą tego gatunku, wnioskowany eksport mieści się w deklarowanej rocznej produkcji
tych okazów z hodowli tej firmy, a dotychczasowy eksport mieści się w planowanej łącznej
rocznej indonezyjskiej produkcji tego gatunku.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony koralowców należących do tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego
przez ich populacje;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia ta mogła by mieć zastosowanie także do kolejnych wniosków dotyczących importu
z Indonezji okazów tego gatunku o pochodzeniu „F”, o ile import mieści się w
przewidywanych poziomach produkcji eksportera i Indonezji.
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Sprawa nr 3-152-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Aqua Medic Poland Barosz Blim z Bogucina, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 20 żywych okazów koralowców z gatunku Euphyllia divisa Veron & Pichon,
1980, pochodzących z akwakultury (kod pochodzenia: „F”).
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest rodzimy dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego
nr 07238/IV/SATS-LN/2013, które obejmuje m.in. te okazy. Rozporządzenie Komisji (UE)
nr 578/2013 zawieszające wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny
i flory obejmuje wszelkie okazy tego gatunku, z wyjątkiem pochodzących marikultury
i umocowanych do sztucznego podłoża.
Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT. Aneka Tirta Suria,
z siedzibą w Żakardzie, mające dwie hodowle na Jawie i jedną na Bali) jest zatwierdzonym
hodowcą tego gatunku, wnioskowany eksport mieści się w deklarowanej rocznej produkcji
tych okazów z hodowli tej firmy, a dotychczasowy eksport mieści się w planowanej łącznej
rocznej indonezyjskiej produkcji tego gatunku.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony koralowców należących do tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego
przez ich populacje;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek warunkowo
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym
CITES.
Warunkiem pozytywnej opinii powinno być to, że dotyczy ona jedynie okazów
przymocowanych do sztucznego podłoża (zgodnie z rozporządzeniem 578/2013), co naszym
zdaniem należy zaznaczyć w zezwoleniu importowym.
Opinia ta mogła by mieć zastosowanie także do kolejnych wniosków dotyczących importu z
Indonezji okazów tego gatunku o pochodzeniu „F”, o ile import mieści się w przewidywanych
poziomach produkcji eksportera i Indonezji, a okazy są przymocowane do sztucznego
podłoża.
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Sprawa nr 3-153-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Filipin 6
okazów (martwych spreparowanych) motyli z gatunku Troides rhadamantus (Lucas, 1835),
o deklarowanym pochodzeniu – urodzone i wyhodowane w niewoli (kod pochodzenia: „C”).
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest rodzimy dla Filipin. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego
nr 13CA00925/CWHQ-1, które obejmuje m.in. te okazy. 11 września 2012 r. Grupa
ds. Przeglądu Naukowego wydała negatywną opinię dotyczącą importu okazów tego gatunku
pochodzących z działalności ranczerskiej oraz deklarowanych jako urodzone i wyhodowane
w niewoli. W bazie danych UNEP-WCMC wpisano, że ta negatywna opinia dotyczy wyłącznie
okazów o pochodzeniu „R”, jednak podczas obrad SRG objęło tą opinią także okazy „C”,
uznając, że nie można uznać filipińskich hodowli tych motyli jako spełniające kryteria CITES dot.
urodzenia i wyhodowania w niewoli.
12.06.13 r. Komisja PROP ds. CITES zwróciła się do Ministerstwa Środowiska o uzyskanie od
organu zarządzającego CITES Filipin dodatkowych informacji o źródle pochodzenia okazów:
- co to za hodowla (nazwa, lokalizacja);
- jaką metodą hoduje (jakim dysponuje stadem hodowlanym i jakie jest jego pochodzenie,
ile pokoleń urodzonych w niewoli do tej pory uzyskano, jaka jest roczna produkcja motyli
w tej hodowli i jak wygląda jej kontrola).
Do dnia dzisiejszego nie uzyskano z Filipin żadnej odpowiedzi. Oznacza to, że jedynym
źródłem danych mogą być wyjaśnienia udzielnie przez organ zarządzający CITES Filipin
organom niemieckim 3 maja 2005 r. oraz filipińskie wytyczne dotyczące handlu i hodowli
motyli, z 16 września 2002 r. Na ich podstawie SRG uznała, że rodzimych dla Filipin motyli
z rodzaju Troides o takim pochodzeniu nie można znać za mające pochodzenie „C”, lecz co
najwyżej „R”, a biorąc pod uwagę stosowane procedury nie można potwierdzić, że takie
hodowle nie mają znaczącego negatywnego oddziaływania na populacje wolnościowe.
Podzielamy tę opinię.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek negatywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Ze względu na to, że opinia jest zgodna z aktualnym stanowiskiem SRG, negatywna decyzja
nie wymaga dalszych konsultacji z SRG czy Komisją UE.
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Sprawa nr 3-154-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import z Filipin 6
okazów (martwych spreparowanych) motyli z podgatunku Troides rhadamantus (Lucas, 1835)
ssp. plateni (Staudinger, 1888), o deklarowanym pochodzeniu – urodzone i wyhodowane w
niewoli (kod pochodzenia: „C”).
Podgatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady
(WE) 338/97. Jest rodzimy dla Filipin. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia
eksportowego nr 13CA00925/CWHQ-1, które obejmuje m.in. te okazy. Zarówno we wniosku,
jak i zezwoleniu eksportowym użyto nieaktualnej (wg CITES) nazwy: Troides plateni.
11 września 2012 r. Grupa ds. Przeglądu Naukowego wydała negatywną opinię dotyczącą
importu okazów tego gatunku (obejmuje to także podgatunek T. r. plateni) pochodzących
z działalności ranczerskiej oraz deklarowanych jako urodzone i wyhodowane w niewoli. W bazie
danych UNEP-WCMC wpisano, że ta negatywna opinia dotyczy wyłącznie okazów
o pochodzeniu „R”, jednak podczas obrad SRG objęło tą opinią także okazy „C”, uznając, że nie
można uznać filipińskich hodowli tych motyli jako spełniające kryteria CITES dot. urodzenia
i wyhodowania w niewoli.
12.06.13 r. Komisja PROP ds. CITES zwróciła się do Ministerstwa Środowiska o uzyskanie od
organu zarządzającego CITES Filipin dodatkowych informacji o źródle pochodzenia okazów:
- co to za hodowla (nazwa, lokalizacja);
- jaką metodą hoduje (jakim dysponuje stadem hodowlanym i jakie jest jego pochodzenie,
ile pokoleń urodzonych w niewoli do tej pory uzyskano, jaka jest roczna produkcja motyli
w tej hodowli i jak wygląda jej kontrola).
Do dnia dzisiejszego nie uzyskano z Filipin żadnej odpowiedzi. Oznacza to, że jedynym
źródłem danych mogą być wyjaśnienia udzielnie przez organ zarządzający CITES Filipin
organom niemieckim 3 maja 2005 r. oraz filipińskie wytyczne dotyczące handlu i hodowli
motyli, z 16 września 2002 r. Na ich podstawie SRG uznała, że rodzimych dla Filipin motyli
z rodzaju Troides o takim pochodzeniu nie można znać za mające pochodzenie „C”, lecz co
najwyżej „R”, a biorąc pod uwagę stosowane procedury nie można potwierdzić, że takie
hodowle nie mają znaczącego negatywnego oddziaływania na populacje wolnościowe.
Podzielamy tę opinię.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek negatywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Ze względu na to, że opinia jest zgodna z aktualnym stanowiskiem SRG, negatywna decyzja
nie wymaga dalszych konsultacji z SRG czy Komisją UE.
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Sprawa nr 3-155-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o zwolnienie z zakazów
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego
to świadectwa dla jednej żywej samicy pantery śnieżnej Uncia uncia (Schreber, 1775),
oznakowanej mikroczipem o nr 941000012396794 (isoblue), urodzonej 07/05/2011.
Pantera śnieżna umieszczona jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97. Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowego okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono (lub uzupełniono go w terminie późniejszym) następujące dokumenty:
• indywidualne wydruki z ISIS ZIMS dla rodziców przedmiotowego okazu oraz
dziadków ze strony ojca,
• zezwolenia importowe i eksportowe wystawione dla matki przedmiotowego okazu,
• drzewo genealogiczne przedmiotowego okazu (późniejsze wyjaśnienia),
• dodatkowe wyjaśnienia w formie e-maila (późniejsze wyjaśnienia).
Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty wraz z informacjami
uzupełniającymi oraz danymi z bazy UNEP-WCMC potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowy okaz spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzony i wyhodowany w niewoli. Spełnione są
więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w
art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że choć świadectwa do użytku komercyjnego nie są
dokumentem CITES, należy w ich przypadku stosować standardy CITES (zgodnie z rozp.
Komisji nr 792/2012). Oznacza to, że zgodnie z lit. g Aneksu 1 do Rezolucji Conf. 12.3 (Rev.
CoP15), pełny opis przedmiotowej pantery powinien zawierać również informacje
o lokalizacji mikroczipu w okazie.
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Sprawa nr 3-158-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Regarding proposed transfer of two live specimens of the caracal Caracal caracal (Schreber,
1776), seized by the German authorities, to the Zoological Garden of Krakow, we can
confirm, that the intended accommodation for live specimen of the species at place of
destination is adequately equipped to conserve and care for the species properly.
Krakow Zoo is a members of the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). It has
the experience and proper facilities to kip caracals. Keepers and veterinarians are familiar
with these animals and are prepared to care for them, are experienced and trustworthy.
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Sprawa nr 3-159-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Regarding proposed transfer of two live specimens of the of the wild Eurasian lynx Lynx
lynx (Linnaeus, 1758) from Estonia to Poland for release in Piska Forest and NapiwodzkoRamucka Forests, we would like hereby to confirm that the intended accommodations for live
specimens of the species at the place of destination are adequately equipped to conserve and
care for these animals properly.
In Poland animals will be released to nature from adaptive cages, which are located in nature.
Information provided in CITES SA of Poland opinion No. PROP/CITES/2012-060-01-ak
from March 1st 2012 applies accordingly.
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Sprawa nr 3-160-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy The Piano House sp. z o.o., sp. k., o wydanie zezwolenia na re-export do
Japonii fortepianu zawierającego jeden komplet nakładek (okładziny) na 52 klawisze,
wykonanych z kości słonia afrykańskiego Loxodonta africana Blumenbach, 1797,
o nieznanym pochodzeniu (orientacyjna masa: 0,4 kg).
Do wniosku załączono szwedzkie świadectwo do żytku handlowego nr 50305-13,
zaświadczające, że przedmiotowy fortepian wraz z klawiaturą ma pochodzenie
przedregulacyjne (z 1960 r.).
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wszelkimi dostępnymi danymi uważamy,
że z ochroną tego gatunku nie wiążą się jakiekolwiek czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu świadectwa na powrotny wywóz tego okazu.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-161-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Aqua-Koral Renata Kubaty z Piławy Górnej, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 20 żywych okazów koralowców z rodzaju Favites Link, 1807, pochodzących
z wolności (kod pochodzenia: „W”).
Rodzaj ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Niektóre jego gatunki są rodzime dla Indonezji. Zgodnie z Notyfikacją Sekretariatu
CITES nr 2012/047, dopuszczony jest handel okazami tego rodzaju nieoznaczonymi do
gatunku. W latach 2007 i 2008 dla Indonezji ustalono zerową kwotę importową dla okazów
tego rodzaju nieoznaczonych do gatunku. Od tego czasu nie publikowano więcej kwot dla
Indonezji dla Favites spp. pochodzących z wolności.
Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 09408/IV/SATS-LN/2013, które
obejmuje m.in. te okazy. Zaznaczono w nim, że kwota eksportowa dla tego taksonu wynosi
13500, a jej wykorzystanie wynosi 6171. Wg informacji podanych na stronie internetowej
Sekretariatu CITES, taka kwota eksportowa jest ustalona dla Favites abdita (Ellis & Solander,
1786) i jest ona ponad 2-krotnie wyższa niż w ostatnich latach (gdy wynosiła 5500). Jednak
wg informacji udzielnych polskiemu organowi zarządzającemu przez organ Indonezji, kraj
ten zgłosił tym razem kwotę dla Favites spp., a informacja na stronie Sekretariatu jest błędna.
Favites abdita jest gatunkiem stosunkowo częstym, o dużym areale występowania
i znacznej zmienności genetycznej. Wg klasyfikacji IUCN ma kategorię zagrożenia NT.
Nadmierne pozyskiwanie nie jest raportowane jako szczególnie istotne zagrożenie. Także
niektóre inne gatunki z rodzaju Favites mają niższe kategoria zagrożenia.
Nawet gdyby do czasu korekty kwot przez Sekretariat na ich stronie przyjąć,
że korekty przesłane przez Indonezję nie są zobowiązujące, uznanie, że po ustanowieniu
kwoty eksportowej dla Favites abdita, jako jedynego spośród gatunków z rodzaju Favites,
eksport okazów Favites spp. traktuje się jako potencjalny eksport Favites abdita i liczy jako
wykorzystanie kwoty dla tego gatunku, może nie byłoby ściśle zgodne z zasadami CITES, ale
stanowiłoby podejście ostrzożnościowe, zasługujące na poparcie i akceptację.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony koralowców należących do tego rodzaju lub na zasięg terytorium zajmowanego
przez ich populacje;
- z ochroną tego żadnego gatunku z tego rodzaju nie wiążą się żadne inne czynniki, które
przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia ta mogła by mieć zastosowanie także do kolejnych wniosków dotyczących importu
z Indonezji okazów tego rodzaju o pochodzeniu „W”, o ile import mieści się w aktualnej
kwocie eksportowej Indonezji.
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Sprawa nr 3-162-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy Aqua-Koral Renata Kubaty z Piławy Górnej, o wydanie zezwolenia na
import z Indonezji 5 żywych okazów koralowców z gatunku Hydnophora microconos
(Lamarck, 1816), pochodzących z wolności.
Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest rodzimy dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego
nr 09408/IV/SATS-LN/2013, które obejmuje m.in. te okazy.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 578/2013 zawieszające wprowadzanie do Unii okazów
niektórych gatunków dzikiej fauny i flory obejmuje wszelkie okazy tego gatunku z Indonezji,
z wyjątkiem pochodzących marikultury i umocowanych do sztucznego podłoża. Poprzednio takie
samo zawieszenie zawarte było w poprzednich odpowiednich rozporządzeniach od roku 2006,
co było skutkiem negatywnej opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego z 22 maja 2003 r.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, stwierdzamy, że nie są jej znane dane, które
wskazywałyby, że powody negatywnej opinii SRG i decyzji o zawieszeniu importu z tego
źródła przestały być aktualne
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek negatywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-163-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Regarding proposed movement of 50 live specimens of Kaiser’s spotted newt (Neurergus
kaiseri Schmidt, 1952) to Zamość Zoo, we would like hereby confirm, that the intended
accommodation for mentioned above animals at place of destination is adequately equipped to
conserve and care for them properly.
Zamość Zoo (Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera; ul. Szczebrzeska 12; 22-400 Zamość) is
a members of the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). It has the experienced
staff and is well equipped with the proper facility for amphibians keeping and breeding.
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Sprawa nr 3-164-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy
wniosku
Miejskiego
Ogrodu
Zoologicznego
w
Warszawie,
o wydanie zezwolenia na eksport na Ukrainę (do Rivienskij ZOO Park w Rivne) jednego
samca krokodyla nilowego Crocodylus niloticus Laurenti, 1768, prawdopodobnie ok. 7
letniego, oznakowanego mikroczipem 941000013048611. We wniosku w polu nr 13 nie
wpisano kodu pochodzenia okazu, jednak z opisu w polu nr 23 wynika, że pochodzenie jest
nieznane (w polu nr 13 powinien być wpisany zatem kod „U”) – krokodyl został podrzucony
do Ogrodu.
Krokodyl nilowy ujęty jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97, z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu, Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi,
Mozambiku, Namibii, RPA, Ugandy, Tanzanii, Zambii i Zimbabwe, których populacje ujęte
są w Załączniku II i Aneksie B. Ponieważ brak przesłanek wskazujących, że okaz pochodzi z
populacji z Załącznika II i Aneksu B, należy uznać, że kwalifikuje się do kategorii
„pozostałe”, a więc jest z Załącznika I i Aneksu A – tak tez prawidłowo wpisano we wniosku.
Opinia Komisji PROP ds. CITES jako organy naukowego wydawana jest w tej sprawie
w trybie art. 5 ust. 2 lit. a i d rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Do wniosku załączono:
•

indywidualny wydruk karty ISIS ZIMS dotyczący przedmiotowego okazu,

•

zaświadczenie o zgłoszeniu na Policję faktu podrzucenia krokodyla w Ogrodzie
Zoologicznym w Warszawie,

•

postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu dochodzenia w
sprawie przedmiotowego okazu.

Wg informacji zawartych we wniosku oraz na dołączonych do niego dokumentach,
w dniu 03/09/2011 do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie podrzucono żywego samca
krokodyla nilowego. Fakt ten zgłoszony został na Policję dnia 06/09/2011. Postępowanie w
sprawie przewiezienia przedmiotowego okazu na terytorium Polski bez odpowiednich
dokumentów umorzone zostało w dniu 03/12/2011. Dowody rzeczowe w sprawie (tj. kartka z
adresem, płyta CD z nagraniem z monitoringu i drewniana skrzynka), na podstawie
postanowienia z 20/01/2012 zostały zwrócone do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowy krokodyl został podrzucony na teren Ogrodu
Zoologicznego w Warszawie, można uznać, że został on porzucony przez właściciela
z zamiarem wyzbycia się jego własności i w rezultacie, w myśl z art. 180 ustawy Kodeks
cywilny, krokodyl stał się tzw. rzeczą niczyją. W konsekwencji, zgodnie z art. 181 tej samej
ustawy, Ogród Zoologiczny w Warszawie wszedł w posiadanie krokodyla samoistnie.
Na podstawie przedstawionej do analizy dokumentacji nie można stwierdzić, czy w tym
wypadku chodzi o eksport, czy re-eksport. W przypadku re-eksportu, okaz nie spełniałby
warunku określonego w art. 5 ust. 3 cytowanego wyżej rozporządzenia (oraz art. III ust. 4 lit.
a CITES), co jest warunkiem koniecznym wydania świadectwa re-eksportu. W wypadku
przyjęcia, że wniosek powinien dotyczyć eksportu, organ zarządzający powinien ocenić, czy
okaz spełnia warunki określone w art. 5 ust. 2 lit. b rozp. 338/97 (oraz art. III ust. 2 lit. b
CITES).
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Naszym zdaniem, ewentualne wątpliwości dotyczące dopuszczalności eksportu mogą
wynikać ze tego, że w stosunku do tego okazu, mimo nielegalnego pochodzenia,
nie zastosowano przepadku na rzecz skarbu państwa (co wynika z zasad CITES –
np. rekomendacji d Rezolucji Conf. 10.7 Rev. CoP15) i przedmiotowa transakcja nie wynika
z decyzji organu zarządzającego, dotyczącej zagospodarowania okazu, wobec którego
orzeczono przepadek. Jednak wejście w posiadanie tego okazu przez Zoo w Warszawie
nastąpiło zgodnie z przepisami krajowymi.
Przedstawiona dokumentacja nie zawiera informacji pozwalających na ocenę, że cel
transakcji spełnia kryteria określone w Rezolucji Conf. 5.10 (Rev. CoP15), pozwalający
uznać, że nie ma ona charakteru głownie komercyjnego. Spełnienie warunku określonego w
art. III ust,. 3 lit. c CITES powinno jednak zostać ustalone przez organ kraju importującego
i potwierdzenie poprzez wydane zezwolenia importowego (wyprzedzająco w stosunku do
wydania zezwolenia na eksport).
Biorąc pod uwagę informacje zawarte w załączonych do wniosku dokumentach, a także
biorąc pod uwagę stan ochrony, status gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy
CITES z tym związane stwierdzamy, że:
• eksport przedmiotowego okazu nie będzie miał negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację,
• z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z lit. g Aneksu 1 do Rezolucji Conf. 12.3 (Rev.
CoP15), pełny opis przedmiotowego krokodyla powinien zawierać również informacje
o lokalizacji mikroczipu w okazie.
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Sprawa nr 3-165-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Zarządu Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi, o rejestrację Ogrodu
Botanicznego w Łodzi na podstawie art. 63 ustawy o ochronie przyrody.
Opinia PROP, jako organu naukowego CITES, jest wydawana na podstawie rekomendacji e
pkt i Rezolucji CITES nr 11.15, a także art. 96 ust. 3 pkt 5 ustawy
o ochronie przyrody.
Wniosek zawiera nieprawidłową (niezgodną z art. 63 ust. 1 ustawy) nazwę rejestru,
a także nie określa jednoznacznie nazwy podmiotu, który ma być do rejestru wpisany
(wygląda na to, że Ogród Botaniczny nie jest podmiotem mogącym samodzielnie występować
w obrocie publicznoprawnym). Wady te mają jednak jedynie charakter formalny i nie
stanowią przedmiotu opinii organu naukowego.
Choć nie jest to jednoznacznie napisane we wniosku ani w art. 63 ustawy o ochronie
przyrody, należy przyjąć, że rejestracja ta ma być przeprowadzona na potrzeby unormowań, o
których mowa w art. VII ust. 6 CITES oraz art. 52 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006.
Powinna być także zgodna z zasadami określonymi w Rezolucji CITES nr 11.15.
Zasady rejestracji na potrzeby art. 52 rozporządzenia 865/2006 są omówione
w przepisach wspólnotowych bardzo ogólnikowo. Dokładniejsze, lecz w niektórych punktach
niejednoznaczne wskazówki dot. zasad rejestracji, zawiera art. 63 ustawy
o ochronie przyrody. Biorąc pod uwagę ogólne zasady CTES oraz zapisy cytowanej rezolucji,
uproszczona procedura obrotu próbkami naukowymi przez zarejestrowane w tym trybie
jednostki naukowe może dotyczyć jedynie okazów o legalnym pochodzeniu. Za zapewnie
przestrzegania te zasady odpowiedzialne są organy CITES. Oznacza to naszym zdaniem, że
dla zachowania spójnego podejścia do rejestrowanych jednostek naukowych, w odniesieniu
do rejestracji tych podmiotów należy stosować standardy określone w art. 18 i 19
rozporządzenia 865/2006.
Z cytowanych wyżej przepisów krajowych, wspólnotowych i CITES
że wniosek o rejestrację takiej jednostki naukowej powinien zawierać co najmniej:

wynika,

3. Oświadczenie, zawierające następujące informacje:
a) stwierdzenie zgodności dostarczonej kopii katalogu z oryginałem;
b) stwierdzenie, że wszystkie okazy zielnikowe, okazy muzealne zakonserwowane,
zasuszonych albo w inny sposób utrwalone, a także żywy materiał roślinny, które
mogą być udostępniane do nieodpłatnej wymiany, użyczenia lub darowizny, są
gromadzone w kolekcje;
c) wskazanie, że kolekcję stanowią jedynie okazy, których pozyskiwanie nastąpiło
zgodnie z przepisami ustawy (rodzaj pochodzenia poszczególnych okazów może
być wskazany w katalogu, lub oddzielnie);
d) stwierdzenie, że okazy w kolekcji są oznakowane w sposób umożliwiający ich
identyfikację;
e) wszystkie okazy z kolekcji są umieszczone w katalogu, z wyszczególnieniem
okazów, które mogą być udostępniane w drodze nieodpłatnej wymiany, użyczenia
lub darowizny;
f) stwierdzenie, że katalog ten jest udostępniany zainteresowanym instytucjom
naukowym;
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g) wykazanie, że kolekcja jest przechowywana pod opieką osoby wyznaczonej przez
kierownika instytucji naukowej w warunkach uniemożliwiających jej zniszczenie.
4. Kopię katalogu, zwierającego co najmniej następujące dane o poszczególnych
okazach:
g) informację o przynależności gatunkowej;
h) informację o sposobie oznakowania, umożliwiającym identyfikację;
i) źródło okazu zgodne z przepisami (ta informacja może być ew. przekazana
organom CITES odrębnie);
j) wskazanie, czy okaz może być aktualnie udostępniony w drodze nieodpłatnej
wymiany, użyczenia lub darowizny;
k) numery zastosowanych dla nich etykiet CITES (etykiety powinny być wydane, lub
zaaprobowane przez organ zarządzający CITES);
l) informacje o każdym udostępnianiu w drodze nieodpłatnej wymiany, użyczenia
lub darowizny,
We wniosku zawarto szereg oświadczeń, wyczerpujących listę przedstawioną w punkcie 1
(choć jedynie ogólnikowo) oraz dołączono do niego spis gatunków chronionych, będących
w posiadaniu wnioskodawcy.
Z treści wniosku wynika, że wg wnioskodawcy spis ten ma pełnić rolę katalogu,
o którym mowa w art. 63 ust. 2 pkt 6 ustawy.
Po zapoznaniu się z przedstawiony spisem stwierdzamy, że nie zawiera on szeregu
informacji, niezbędnych do uznania go za katalog, o którym mowa w ustawie i wymienionych
wyżej przepisach wspólnotowych i CITES. Spis ten zawiera listę gatunków, liczbę
posiadanych okazów z poszczególnych gatunków, Załączniki CITES, do których wpisane są
poszczególne gatunki oraz zaznaczenie gatunków (a nie okazów), które mogą być
udostępniane.
Z tekstu wniosku można się domyśleć, że spis ten obejmuje jedynie okazy żywe (nie jest to
jednak jednoznacznie określone). Nie wiadomo, czy w posiadaniu wnioskodawcy znajdują się
także okazy martwe (np. zielnikowe), nieuwzględnione na tej liście.
Przedstawiony spis nie spełnia kryteriów pozwalających na uznanie go za katalog, o którym
mowa w cytowanych wyżej przepisach. W katalogu takim każdy okaz powinien być
traktowany osobno, brakuje m.in. informacji o ich oznakowaniu, wskazaniu, które konkretnie
okazy są aktualnie gotowe do udostępnienia, uniemożliwia też śledzenia historii
udostępniania poszczególnych okazów.
Choć w oświadczeniach załączonych do wniosku podano, że wszystkie okazy mają legalne
pochodzenie, nie podano tego pochodzenia. Ocena tego pochodzenia stanowi przedmiot
analizy organów CITES, a więc powinno być ono określone (np. w katalogu, ale może być
także osobno), a oświadczenie powinno dotyczyć przede wszystkim zgodności
deklarowanego pochodzenia z prawdą. Rodzaje pochodzenia, to np.: rozmnożone
w kontrolowanych warunkach z okazów o pochodzeniu…, przedkonwencyjne,
przedakcesyjne, importowane na podstawie zezwolenia CITES nr.…, skonfiskowane
i przekazane na podstawie decyzji…, zebrane ze środowiska naturalnego na podstawie
zezwolenia…
Biorąc powyższe pod uwagę, w tym w szczególności nieprzedstawienie właściwego
katalogu oraz brak informacji pozwalających ocenić legalność pochodzenia okazów,
proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek negatywnie.
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Jako załącznik do opinii nr PROP/CITES/2013-015-2-ak Komisja PROP ds. CITES
przedstawiła wzór katalogu, spełniającego wymagania przepisów i zawierającego zarówno
obowiązkowe, jak i rekomendowane informacje. Zaznaczamy jednak, że wzór ten jest jedynie
przykładowy i katalog może być także skonstruowany inaczej, pod warunkiem, że będzie
uwzględniał co najmniej wszystkie informacje obowiązkowe.
Zwracamy jednocześnie uwagę, że ze strony internetowej wnioskodawcy wynika,
że wystawia on część posiadanych okazów z Aneksów A i B na widok publiczny do celów
zarobkowych (pobiera opłaty za wstęp na teren Ogrodu Botanicznego w Łodzi). Oznacza, to,
że zgodnie z art. 8 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz art. 62 pkt 2
rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006, powinien móc wykazać legalne pochodzenie
okazów z gatunków zamieszczonych w Aneksie B oraz sztucznie rozmnożonych okazów z
gatunków z Aneksu A, a w przypadku okazów z gatunków z Aneksu A – innych niż sztucznie
rozmnożone (zgodnie z definicją z art. 56 rozp. 865/2006), powinien legitymować się dla nich
świadectwami do użytki handlowego.
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Sprawa nr 3-167-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy dwóch wniosków firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwoleń na import z
Hongkongu łącznie 160 żywych żółwi gwiaździstych Geochelone elegans (Schoepff, 1794),
sprowadzonych wcześniej z Jordanii, o deklarowanym pochodzeniu – urodzone
i wyhodowane w niewoli (kod pochodzenia „C”).
Gatunek ten nie jest rodzimy dla Jordanii. Został umieszczony w Załączniku II CITES
i Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego (SRG) nie wydawała opinii w sprawie importu tego gatunku
z Jordanii. W Captive Breeding Database (WCMC) brak informacji o hodowlach tego
gatunku w Jordanii.
UE nie wprowadziła ograniczeń dotyczących importu z tego kraju okazów tego gatunku,
pochodzących z hodowli. Jordania nie wprowadziła kwot eksportowych dla okazów tego
gatunku pochodzących z hodowli.
Wg bazy WCMC eksport tego typu okazów raportowany przez Jordanię przedstawiał się
następująco:
2004: 600 (pochodzenie „C”),
2005: 1980 (pochodzenie „C”),
2006: 4251 (pochodzenie „C”), w tym 96 do Czech,
2007: 5480 (pochodzenie „C”), w tym 60 do Słowenii i 20 do Słowacji,
2008: 4952 (pochodzenie „C”),
2009: 2150 (100 o pochodzeniu „W” z nieokreślonego kraju, reszta „C”),
2010: 3370 (300 o pochodzeniu „W” z nieokreślonego kraju, reszta „C”),
2011: 10045 (1515 o pochodzeniu „W” z nieokreślonego kraju, reszta „C”),
2012: brak danych.
Import żółwi do tego kraju kształtował się w następujący sposób:
1988: 10 okazów ze Sri Lanki (cel „Z”, źródło nie podane),
2007: 20 okazów ze Słowenii (cel „T”, źródło „C”).
Do wniosku dołączono kopię zaświadczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Pruszkowie, że wnioskodawca znajduje się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
i posiada odpowiednie warunki do czasowego utrzymania importowanych żółwi, a także
świadectwa re-eksportowego nr APO/RL 10210/13 oraz. Wg tego świadectwa, żółwie będące
przedmiotem wniosku zostały sprowadzone do Hongkongu na podstawie zezwoleń
eksportowych o numerach:
- RS/60/2012 (z 15 lipca 2012 r.) – 61 okazów,
- RS/3/2013 (z 3 stycznia 2013 r.) – 99 okazów.
W dokumentacji brak szczegółowych informacji o źródle pochodzenia okazów (nazwa
hodowli). Zwraca uwagę, że Jordania jest stroną CITES już od 14 marca 1979 r. Od tego
czasu importował legalnie 30 okazów tego gatunku. Nie ma możliwości, by z tych okazów
uzyskał stado hodowlane mogące produkować po kilka tysięcy okazów żółwi gwiaździstych
rocznie.
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Zgodnie z Dokumentem Komitetu Stałego CITES z lipca 2012 r. nr SC62 Doc. 26 5,
pochodzenie Geochelone elegans z hodowli z Jordanii wymaga sprawdzenia. Wątpliwości
dotyczące legalności pochodzenia okazów tego gatunku z Jordanii podnoszone są także w
literaturze (np. Linke i Linke 2009 6).
Biorąc powyższe pod uwagę, proponujemy zwrócić się do polskiego organu zarządzającego
CITES o uzyskanie od organu zarządzającego CITES Jordanii odpowiedzi na następujące
pytania:
- Z jakiej (lub jakich) hodowli pochodzą okazy Geochelone elegans eksportowane do
Hongkongu na podstawie zezwoleń eksportowych RS/60/2012 i RS/3/2013?
- Jakie jest dokładanie źródło pochodzenie stada hodowlanego (lub stad hodowlanych),
z których pochodzą te okazy?
- Jak liczne jest to stado hodowlane (lub są te stada hodowlane), w jakich warunkach
prowadzona jest hodowla i jaka jest jego (ich) roczna produkcja?
- W jaki sposób organ zarządzający CITES tłumaczy fakt, że wg sprawozdań, do Jordanii od
roku 1979 importowano zaledwie 30 żółwi z gatunku Geochelone elegans, a eksport
okazów o pochodzeniu „C” wynosi po kilka tysięcy rocznie (w roku 2011 nawet ponad
10.000), co znacząco przekracza możliwości stada pochodzącego z tych osobników?
Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej fakty, proponujemy zawiesić postępowanie
w przedmiotowej sprawie do czasu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania,
lub informacji o braku odpowiedzi.

5

http://www.cites.org/eng/com/sc/62/E62-26.pdf.

6

Linke Th., Linke S. 2009. Bedrohen Schildkrötenfarmen die Wildbestände? - Schildkröten im Fokus,
Bergheim 6 (4): 3–21 (tłumaczenie angielskie: http://www.schildkroeten-im-fokus.de/pdf/2010tradestudy.pdf).
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Sprawa nr 3-167-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import
z Hongkongu 20 żywych żółwi żółtopłowych Indotestudo elongata (Blyth, 1853),
sprowadzonych wcześniej z Wietnamu, o deklarowanym pochodzeniu – urodzone
i wyhodowane w niewoli (kod pochodzenia „C”), o długości karapaksu do 8 cm.
Gatunek ten jest rodzimy dla Wietnamu. Został umieszczony w Załączniku II CITES
i Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego (SRG) nie wydawała opinii w sprawie importu tego gatunku
z Wietnamu. W Captive Breeding Database (WCMC) brak informacji o hodowlach tego
gatunku w Wietnamie.
UE nie wprowadziła ograniczeń dotyczących importu z tego kraju okazów tego gatunku,
pochodzących z hodowli. Wietnam nie wprowadził kwot eksportowych dla okazów tego
gatunku pochodzących z hodowli.
Wg bazy WCMC w roku 2011 Wietnam po raz pierwszy wyeksportował 735 okazów tego
gatunku pochodzących z hodowli, z tego 200 do Włoch, 40 do Niemiec i 20 do Wielkiej
Brytanii. Wcześniejsze eksporty dotyczyły jedynie okazów o pochodzeniu „W”.
Do wniosku dołączono kopię zaświadczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Pruszkowie, że wnioskodawca znajduje się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
i posiada odpowiednie warunki do czasowego utrzymania importowanych żółwi, a także
świadectwa re-eksportowego nr APO/RL 10210/13 oraz. Wg tego świadectwa, żółwie będące
przedmiotem wniosku zostały sprowadzone do Hongkongu na podstawie zezwolenia
eksportowego o numerze 13VN0697S/CT-KL (z 11 kwietnia 2013 r.).
W dokumentacji brak szczegółowych informacji o źródle pochodzenia okazów (nazwa
hodowli). Zwraca uwagę, że wg licznych doniesień Wietnam jest źródłem znaczących liczb
Indotestudo elongata przemycanych do Chin w celach kulinarnych.
Biorąc powyższe pod uwagę, proponujemy zwrócić się do polskiego organu zarządzającego
CITES o uzyskanie od organu zarządzającego CITES Wietnamu odpowiedzi na następujące
pytania:
- Z jakiej hodowli pochodzą okazy Indotestudo elongata wyeksportowane do Hongkongu na
podstawie zezwoleń eksportowych 13VN0697S/CT-KL?
- Jakie jest źródło pochodzenie stada hodowlanego, z których pochodzą te okazy?
- Jak liczne jest to stado hodowlane, w jakich warunkach prowadzona jest hodowla
i jaka jest jego roczna produkcja?
Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej fakty, proponujemy zawiesić postępowanie
w przedmiotowej sprawie do czasu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania,
lub informacji o braku odpowiedzi.
Ponieważ po uzyskaniu odpowiedzi (lub stwierdzeniu jej braku) sprawa może wymagać
konsultacji z SRG, a nie wiadomo, czy uda się tę sprawę przeanalizować na wrześniowym
posiedzeniu, rozstrzygnięcie sprawy może trwać nawet do połowy stycznia 2014, jeśli nie uda
się uzyskać konsensusu na forum SRG w drodze korespondencyjnej.
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Sprawa nr 3-167-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import
z Hongkongu 20 żywych żółwi żółtopłowych Indotestudo elongata (Blyth, 1853),
sprowadzonych wcześniej z Wietnamu, o deklarowanym pochodzeniu – urodzone
i wyhodowane w niewoli (kod pochodzenia „C”), o długości karapaksu do 8 cm.
Gatunek ten jest rodzimy dla Wietnamu. Został umieszczony w Załączniku II CITES
i Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
Grupa ds. Przeglądu Naukowego (SRG) nie wydawała opinii w sprawie importu tego gatunku
z Wietnamu. W Captive Breeding Database (WCMC) brak informacji o hodowlach tego
gatunku w Wietnamie.
UE nie wprowadziła ograniczeń dotyczących importu z tego kraju okazów tego gatunku,
pochodzących z hodowli. Wietnam nie wprowadził kwot eksportowych dla okazów tego
gatunku pochodzących z hodowli.
Wg bazy WCMC w roku 2011 Wietnam po raz pierwszy wyeksportował 735 okazów tego
gatunku pochodzących z hodowli, z tego 200 do Włoch, 40 do Niemiec i 20 do Wielkiej
Brytanii. Wcześniejsze eksporty dotyczyły jedynie okazów o pochodzeniu „W”.
Do wniosku dołączono kopię zaświadczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Pruszkowie, że wnioskodawca znajduje się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej i
posiada odpowiednie warunki do czasowego utrzymania importowanych żółwi, a także
świadectwa re-eksportowego nr APO/RL 10210/13 oraz. Wg tego świadectwa, żółwie będące
przedmiotem wniosku zostały sprowadzone do Hongkongu na podstawie zezwolenia
eksportowego o numerze 13VN0697S/CT-KL (z 11 kwietnia 2013 r.).
W związku z pytaniami polskiego organu naukowego (postanowienie nr PROP/CITES/2013167-1-al), polski organ zarządzający uzyskał informację, że źródłem okazów jest Bang Phong
Nhu Y Turtle Breeding Farm z Wietnamu. Dokumentację wniosku uzupełniono o informacje
dotyczące hodowli tego gatunku w tym podmiocie.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych i
rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, proponujemy uznać, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na
stan ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- nie można wykazać, że ochroną tego taksonu wiążą się inne czynniki, które
przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinię taką można by stosować także do przyszłych importów Indotestudo elongata
Re-eksportowanych z Hongkongu, a pochodzących z Phong Nhu Y Turtle Breeding Farm
z Wietnamu, o pochodzeniu C, o długości karapaksu do 8 cm.
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Sprawa nr 3-168-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Stacji Badawczej PZŁ – Ośrodka Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ
w Czempiniu, o wydanie dla jednego okazu (samicy) sokoła wędrownego Falco peregrinus
Tunstall, 1771, urodzonego 21.04.2013, o obrączce PL HM 128, świadectwa potwierdzającego:
1. że został nabyty lub sprowadzony na terytorium Wspólnoty zgodnie z przepisami
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (zaznaczone pozycja 4 w polu 18 wniosku);
2. zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 – świadectwo dla transakcji,
wystawiane na podstawie art. 8 ust. 3 lit. f (zaznaczenie pozycji 8 w polu 18 i pozycji 2
w polu 19 wniosku);
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/99 i jest rodzimy dla Polski i objęty w naszym kraju ścisłą ochroną
gatunkową. Przedmiotowy okaz ma deklarowane pochodzenie „F” (urodzony w środowisku
kontrolowanym, bez spełnienia warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Komisji
(UE) nr 865/2006/
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie:
ad.1a – art. 59 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia
kryteriów art. 48 ust. 1 lit. a-b tego rozporządzenia, jeśli pozycja 4 w polu 18
wniosku została zaznaczona w celu wydania świadectwa na podstawie art. 8 ust. 3
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97;
ad. 1b – art.. 96 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody i dotyczy spełnienia kryteriów
art. 47 tego rozporządzenia, jeśli pozycja 4 w polu 18 wniosku została zaznaczona
w celu wydania świadectwa na podstawie art. 5 ust. 2 lit. b lub ust. 3
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97;
ad. 2 – art. 59 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia
kryteriów art. 48 ust. 1 lit. d tego rozporządzenia;
Do wniosków załączono kopię zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu
się przedmiotowego ptaka w niewoli, stwierdzającego, że rodzice tego okazu mieli obrączki
o nr PL HM 33 (potomstwo ptaków o obrączkach: Roth Hessen 89 708 i PZŁ-86-SW-01)
oraz BI 9 (potomstwo ptaków o obrączkach: II BW 003 00209 i PZŁ-83-95).
W odniesieniu do celu transakcji, we wniosku zawarto oświadczenie: „Osobnik z wrodzoną
wadą dzioba wymagającą regularnej korekty, co uniemożliwia wsiedlenie go do przyrody.
Może on jednak być wykorzystany do celów sokolniczych i hodowlanych, co pośrednio służy
również reintrodukcji tego gatunku”.
Ad. 1. W dokumentacji brak informacji o pochodzeniu większości wskazanych przodków
przedmiotowego okazu. Brak także informacji (lub kopii zezwoleń albo innych
dokumentów), wskazujących, na jakiej podstawie wnioskodawca posiadał przodków,
w tym, rodziców przedmiotowego okazu. Nie odnaleźliśmy także takich dowodów
w dokumentacji otrzymanej w związku z poprzednimi sprawami. Należy zaznaczyć,
że ciężar wykazania legalnego pochodzenia okazu spoczywa na wnioskodawcy.
W związku z brakiem dowodów, że hodowla, w wyniku której otrzymany przedmiotowy
okaz, była prowadzona w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony fauny, naszym
zdaniem, nie można ocenić, czy spełnione są warunki określone w:
- art. 47 rozp. 865/2006,
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- art. 48 ust. 1 lit. a-b rozp. 865/2006,
- art. 59 ust. 1 i 1a rozp. 865/2006.
W związku z tym proponujemy wydać podstanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia
wniosek w części dotyczącej potwierdzenia, że okaz został nabyty lub sprowadzony
na terytorium Wspólnoty zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
W przypadku uzupełnienia dokumentacji, sprawa ta może być ponownie rozpatrzona.
Ad. 2. Z dokumentacji wynika, że deklarowana podstawa wydania zezwolenia na transakcję
(na podstawie art. 8 ust. 3 lit. f rozp. 338/97) nie jest spełniona. Według oświadczenia
okaz ma być przeznaczony także do celów hodowli (poza sokolniczymi), jednak nie
wykazano, że może ona przynieść realne korzyści w zakresie ochrony tego gatunku.
Co prawda napisano, że będzie on służył introdukcji „pośrednio”, jednak nie wyjaśniono
– w jaki sposób. Skoro ptak ten ma wrodzoną wadę dziobu, raczej nie nadaje się do
bezpośredniego wykorzystywania w programach hodowlanych na cele reintrodukcji.
Rozciąganie wszystkich hodowli (także komercyjnych) zagrożonych gatunków, jako
przynoszących „pośrednio” korzyści w zakresie ochrony danych gatunków, byłoby
niedopuszczalną nadinterpretacją, sprzeczną z celem szczególnego wyjątku,
określonego w art. 8 ust. 3 lit. f rozp. 338/97. Wyjątek ten jest ustanowiony dla okazów,
w przypadku których cel ochronny jest dominującym celem dopuszczanej transakcji.
W związku z brakiem przesłanek pozwalających uznać, że przetrzymywanie tego okazu
rzeczywiście przyczyni się do ochrony tego gatunku, proponujemy zaopiniować
negatywnie wniosek w części dotyczącej potwierdzenia, że przedmiotowa transakcja
spełnia kryterium określone art. 8 ust. 3 lit. f rozp. 338/97.
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Sprawa nr 3-168-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków Stacji Badawczej PZŁ – Ośrodka Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ
w Czempiniu, o wydanie świadectw na przemieszczenie dla jednej żywej samicy sokoła
wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771 – oznakowanej obrączką o numerze: PL HM
128, oraz jednorazowe zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa. Zwolnienie to ma dotyczyć
jednorazowej
transakcji,
polegającej
na
przekazaniu
przedmiotowego
okazu
XXXXXXXXXXXXXXXX. Przedmiotowy ptak posiada wadę dzioba, wymagającą okresowej
korekty. Cecha ta dyskwalifikuje go do wypuszczenia na wolność w ramach programu
reintrodukcji tego gatunku. Nie jest to jednak wada genetyczna, przez co ptak kwalifikuje się do
dalszej hodowli.
Przedmiotowy okaz ma deklarowane pochodzenie „F” (urodzony w środowisku
kontrolowanym, bez spełnienia warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Komisji
(UE) nr 865/2006).
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w tym wypadku w trybie art. 59 ust. 3
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 ust. 1 lit. d
tego rozporządzenia, a także w trybie art. 49 tego rozporządzenia i dotyczy spełnienia
kryteriów art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Do wniosków załączono kopie następujących dokumentów:
• zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowego
sokoła w niewoli wraz ze wskazaniem oznakowania osobników stanowiących parę
rodzicielską,
• wyjaśnienia dotyczące planowanej transakcji oraz docelowego miejsca
przetrzymywania okazu,
• dokumenty wybranych przodków przedmiotowego okazu,
Opinia jest wydawana po uzupełnieniu wniosku o informacje wskazane w postanowieniu nr
PROP/CITES/2013-168-1-ak. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż pochodzenie pary rodzicielskiej
sokoła, którego dotyczy wniosek było już przedmiotem naszej analizy w przeszłości. Posiadamy
zatem dostęp do dodatkowych dokumentów (nie złożonych wraz z rozpatrywanymi wnioskami).
Dokumenty te potwierdzają deklarowane przez wnioskodawcę pochodzenie „F” okazu.
Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy, XXXXXXXXXXXXXXXX jest sokolnikem
z dużym doświadczeniem. Przedmiotowy sokół do czasu osiągnięcia dojrzałości płciowej
przetrzymywany będzie w indywidualnej, zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych
lub drapieżników, wolierze o wymiarach 4x4 m i wysokości 2,5 m. Woliera jest częściowo
zadaszona. Ewentualne potomstwo przedmiotowego sokoła ma być przekazywane do
wsiedleń, prowadzonych w ramach programu reintrodukcji tego gatunku. Warunki określone
w ust. 3 lit. f artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 można zatem uznać jako
spełnione. Spełniony jest więc również warunek podany w art. 48 ust. 1 lit. d rozporządzenia
Komisji (WE) 865/2006.
Rozmiary woliery docelowej, jej posadowienie i konstrukcja odpowiadają standardom
przetrzymywania sokołów wędrownych w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w
art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
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Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym do celów wydania:
•

świadectwa do użytku komercyjnego, wydanego dla pojedynczej transakcji
(sprzedaży
XXXXXXXXXXXXXXXX,
w
celu
wykorzystywania
przedmiotowego okazu do dalszej hodowli i otrzymywania młodych sokołów
na potrzeby programu reintrodukcji tego gatunku w Polsce);

•

świadectwa na przemieszczenie przedmiotowego okazu w miejsce dalszej
hodowli na potrzeby programu reintrodukcji.
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Sprawa nr 3-169-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Stacji Badawczej PZŁ – Ośrodka Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ
w Czempiniu, o wydanie dla jednego okazu (samicy) sokoła wędrownego Falco peregrinus
Tunstall, 1771, urodzonego 21.04.2013, o obrączce PL HM 132, świadectwa potwierdzającego:
3. że został nabyty lub sprowadzony na terytorium Wspólnoty zgodnie z przepisami
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (zaznaczone pozycja 4 w polu 18 wniosku);
4. zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 – świadectwo dla transakcji,
wystawiane na podstawie art. 8 ust. 3 lit. f (zaznaczenie pozycji 8 w polu 18 i pozycji 2
w polu 19 wniosku);
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/99 i jest rodzimy dla Polski i objęty w naszym kraju ścisłą ochroną
gatunkową. Przedmiotowy okaz ma deklarowane pochodzenie „F” (urodzony w środowisku
kontrolowanym, bez spełnienia warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Komisji
(UE) nr 865/2006/
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie:
ad.1a – art. 59 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia
kryteriów art. 48 ust. 1 lit. a-b tego rozporządzenia, jeśli pozycja 4 w polu 18
wniosku została zaznaczona w celu wydania świadectwa na podstawie art. 8 ust. 3
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97;
ad. 1b – art.. 96 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody i dotyczy spełnienia kryteriów
art. 47 tego rozporządzenia, jeśli pozycja 4 w polu 18 wniosku została zaznaczona
w celu wydania świadectwa na podstawie art. 5 ust. 2 lit. b lub ust. 3
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97;
ad. 2 – art. 59 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia
kryteriów art. 48 ust. 1 lit. d tego rozporządzenia;
Do wniosków załączono kopię zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu
się przedmiotowego ptaka w niewoli, stwierdzającego, że rodzice tego okazu mieli obrączki o
nr PL HM 20 (potomstwo ptaków o obrączkach: DDR 390 034 i DFO 86-WF-067) oraz PL
HM 107 (potomstwo ptaków o obrączkach: PH 9 i PL HM 09).
W odniesieniu do celu transakcji, we wniosku zawarto oświadczenie, że osobnik ten jest
„przeznaczony do wymiany hodowlanej, mającej na celu zmianę i wzbogacenie puli genowej
w krajowej hodowli tego gatunku, co służy również prowadzonej reintrodukcji sokołów
wędrownych w przyrodzie”.
Ad. 1. W dokumentacji brak informacji o pochodzeniu wskazanych przodków
przedmiotowego okazu. Brak także informacji (lub kopii zezwoleń albo innych
dokumentów), wskazujących, na jakiej podstawie wnioskodawca posiadał przodków,
w tym, rodziców przedmiotowego okazu. Nie odnaleźliśmy także takich dowodów
w dokumentacji otrzymanej w związku z poprzednimi sprawami. Należy zaznaczyć,
że ciężar wykazania legalnego pochodzenia okazu spoczywa na wnioskodawcy.
W związku z brakiem dowodów, że hodowla, w wyniku której otrzymany przedmiotowy
okaz, była prowadzona w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony fauny, naszym
zdaniem, nie można ocenić, czy spełnione są warunki określone w:
- art. 47 rozp. 865/2006,
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- art. 48 ust. 1 lit. a-b rozp. 865/2006,
- art. 59 ust. 1 i 1a rozp. 865/2006.
W związku z tym proponujemy wydać podstanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia
wniosek w części dotyczącej potwierdzenia, że okaz został nabyty lub sprowadzony
na terytorium Wspólnoty zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
W przypadku uzupełnienia dokumentacji, sprawa ta może być ponownie rozpatrzona.
Ad. 2. Z dokumentacji nie wynika, czy deklarowana podstawa wydania zezwolenia na
transakcję (na podstawie art. 8 ust. 3 lit. f rozp. 338/97) jest spełniona. Według
oświadczenia okaz ma być przeznaczony do celów hodowli. Nie wskazano jednak, że
jego potomstwo będzie wykorzystywane do programu reintrodukcji. Napisano jedynie
ogólnikowo, że wzbogacenie puli genowej w krajowej hodowli tego gatunku służy
prowadzonej reintrodukcji. Rozciąganie zmienności genetycznej we wszystkich
hodowlach (także komercyjnych) zagrożonych gatunków, jako przynoszących korzyści
w zakresie ochrony danych gatunków, byłoby niedopuszczalną nadinterpretacją,
sprzeczną z celem szczególnego wyjątku, określonego w art. 8 ust. 3 lit. f rozp. 338/97.
Wyjątek ten jest ustanowiony dla okazów, w przypadku których cel ochronny jest
dominującym celem dopuszczanej transakcji.
W związku z brakiem przesłanek pozwalających ocenić, czy wykorzystanie tego okazu w
hodowli rzeczywiście przyczyni się (bezpośrednio) do ochrony tego gatunku,
proponujemy wydać podstanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosek w części
dotyczącej potwierdzenia, że przedmiotowa transakcja spełnia kryterium określone art. 8
ust. 3 lit. f rozp. 338/97.
W przypadku uzupełnienia dokumentacji, sprawa ta może być ponownie rozpatrzona.
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Sprawa nr 3-169-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków Stacji Badawczej PZŁ – Ośrodka Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ
w Czempiniu, o wydanie świadectw na przemieszczenie dla jednej żywej samicy sokoła
wędrownego
Falco
peregrinus
Tunstall,
1771
–
oznakowanej
obrączką
o numerze: PL HM 132, oraz jednorazowe zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa. Zwolnienie
to ma dotyczyć jednorazowej transakcji, polegającej na przekazaniu przedmiotowego okazu
XXXXXXXXXXXXXXXX.
Przedmiotowy okaz ma deklarowane pochodzenie „F” (urodzony w środowisku
kontrolowanym, bez spełnienia warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Komisji
(UE) nr 865/2006).
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 3 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 ust. 1 lit. d tego
rozporządzenia, a także w trybie art. 49 tego rozporządzenia i dotyczy spełnienia kryteriów
art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Do wniosków załączono kopie następujących dokumentów:
• zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowego
sokoła w niewoli wraz ze wskazaniem oznakowania osobników stanowiących parę
rodzicielską,
• wyjaśnienia dotyczące planowanej transakcji oraz docelowego miejsca
przetrzymywania okazu,
• dokumenty wybranych przodków przedmiotowego okazu,
Opinia jest wydawana na podstawie dokumentacji uzupełnionej o informacje wskazane
w postanowieniu nr PROP/CITES/2013-169-1-ak. Jednocześnie należy zaznaczyć,
iż pochodzenie pary rodzicielskiej sokoła, którego dotyczy wniosek było już przedmiotem naszej
analizy w przeszłości. Posiadamy zatem dostęp do dodatkowych dokumentów (nie złożonych
wraz z rozpatrywanymi wnioskami). Dokumenty te potwierdzają deklarowane przez
wnioskodawcę pochodzenie „F” okazu.
Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy, XXXXXXXXXXXXXXXX jest sokolnikem
z dużym doświadczeniem. W przeszłości przekazał do Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu
dorosłego sokoła wędrownego, który osiągnął w Stacji sukces lęgowy. W związku z tym okaz
pozostać ma w Stacji w celu dalszej hodowli, a uzyskane potomstwo wykorzystywane będzie
w ramach projektu reintrodukcji gatunku w Polsce. Sokół, którego dotyczą wnioski
przekazany ma zostać XXXXXXXXXXXXXXXX w charakterze wymiany. Przedmiotowy
ptak przetrzymywany będzie w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych lub
drapieżników, wolierze o wymiarach 5x5 m i wysokości 2,5 m. Woliera częściowo jest
zadaszona. Ewentualne potomstwo przedmiotowego sokoła ma być przekazywane do
wysiedleń, prowadzonych w ramach programu reintrodukcji tego gatunku. Warunki określone
w ust. 3 lit. f artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 można zatem uznać jako
spełnione. Spełniony jest więc również warunek podany w art. 48 ust. 1 lit. d rozporządzenia
Komisji (WE) 865/2006.
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Rozmiary woliery docelowej, jej posadowienie i konstrukcja odpowiadają standardom
przetrzymywania sokołów wędrownych w niewoli. Spełnione są więc warunki określone
w art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym do celów wydania:
•

świadectwa do użytku komercyjnego, wydanego dla pojedynczej transakcji
(sprzedaży
XXXXXXXXXXXXXXXX,
w
celu
wykorzystywania
przedmiotowego okazu do dalszej hodowli młodych sokołów na potrzeby
programu reintrodukcji tego gatunku w Polsce);

•

świadectwa na przemieszczenie przedmiotowego okazu w miejsce dalszej
hodowli na potrzeby programu reintrodukcji.

291

Sprawa nr 3-170-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Stacji Badawczej PZŁ – Ośrodka Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ
w Czempiniu, o wydanie dla jednego okazu (samicy) sokoła wędrownego Falco peregrinus
Tunstall, 1771, urodzonej 21.04.2013, o obrączce PL HM 128, zezwolenia i potwierdzającego
go świadectwa na przemieszczenie.
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/99 i jest rodzimy dla Polski i objęty w naszym kraju ścisłą ochroną gatunkową.
Przedmiotowy okaz ma deklarowane pochodzenie „F” (urodzony w środowisku kontrolowanym,
bez spełnienia warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006/
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w tej sprawie w trybie art. 49
rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 9 ust. 2 lit. a
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
W odniesieniu do warunków przetrzymywania w miejscu docelowym, we wniosku zawarto
oświadczenie wnioskodawcy: „Osoba wskazana we wniosku jest doświadczonym i znanym
Stacji sokolnikiem i hodowcą, dającym gwarancję właściwego utrzymania okazu”. Jako
miejsce (i osobę), gdzie ma być przekazany okaz, wskazano w polu 2 wniosku:
„XXXXXXXXXXXXXXXX”.
Ocena, czy spełnione są warunki określone w art./ 9 ust. 2 lit a rozp. 338/97, a więc czy
pomieszczenie przeznaczone dla żywego okazu w miejscu przeznaczenia jest właściwie
wyposażone, aby zapewnić mu odpowiednią ochronę i opiekę, należy do organów CITES.
Wydając w tym względzie opinię organ naukowy nie może opierać się jedynie na
oświadczeniu wnioskodawcy, że warunek jest spełniony, lecz powinien dokonać własnej
oceny, na podstawie informacji o ocenianym wyposażeniu miejsca (i ew. wynikach wizji
lokalnej). Oznacza to, że wniosek powinien zawierać takie informacje.
W związku z brakiem jakichkolwiek informacji, czy pomieszczenie przeznaczone dla
tego okazu jest właściwie wyposażone, aby zapewnić mu odpowiednią ochronę i opiekę,
proponujemy wydać podstanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia,
w zakresie wymagającym obowiązkowej opinii organu naukowego.
W przypadku uzupełnienia dokumentacji, sprawa ta może być ponownie rozpatrzona.
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Sprawa nr 3-171-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Stacji Badawczej PZŁ – Ośrodka Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ
w Czempiniu, o wydanie dla jednego okazu (samicy) sokoła wędrownego Falco peregrinus
Tunstall, 1771, urodzonej 21.04.2013, o obrączce PL HM 132, zezwolenia i potwierdzającego
go świadectwa na przemieszczenie.
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/99 i jest rodzimy dla Polski i objęty w naszym kraju ścisłą ochroną gatunkową.
Przedmiotowy okaz ma deklarowane pochodzenie „F” (urodzony w środowisku kontrolowanym,
bez spełnienia warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006/
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w tej sprawie w trybie art. 49
rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 9 ust. 2 lit. a
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
W odniesieniu do warunków przetrzymywania w miejscu docelowym, we wniosku zawarto
oświadczenie wnioskodawcy: „Osoba wskazana we wniosku jest doświadczonym
sokolnikiem i hodowcą, dającym gwarancję właściwego utrzymania okazu”. Jako miejsce
(i osobę), gdzie ma być przekazany okaz, wskazano w polu 2 wniosku:
„XXXXXXXXXXXXXXXX”.
Ocena, czy spełnione są warunki określone w art./ 9 ust. 2 lit a rozp. 338/97, a więc czy
pomieszczenie przeznaczone dla żywego okazu w miejscu przeznaczenia jest właściwie
wyposażone, aby zapewnić mu odpowiednią ochronę i opiekę, należy do organów CITES.
Wydając w tym względzie opinię organ naukowy nie może opierać się jedynie na
oświadczeniu wnioskodawcy, że warunek jest spełniony, lecz powinien dokonać własnej
oceny, na podstawie informacji o ocenianym wyposażeniu miejsca (i ew. wynikach wizji
lokalnej). Oznacza to, że wniosek powinien zawierać takie informacje.
W związku z brakiem jakichkolwiek informacji, czy pomieszczenie przeznaczone dla
tego okazu jest właściwie wyposażone, aby zapewnić mu odpowiednią ochronę i opiekę,
proponujemy wydać podstanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia,
w zakresie wymagającym obowiązkowej opinii organu naukowego.
W przypadku uzupełnienia dokumentacji, sprawa ta może być ponownie rozpatrzona.
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Sprawa nr 3-173-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy T-Aqua Tomasz Niewiadomski z Zabrza, o wydanie zezwolenia na import
z Indonezji 5 żywych okazów koralowców nieoznaczonych do gatunku z rodzaju Hydnophora
Fischer, 1807, pochodzących z hodowli morskiej (kod pochodzenia „F”), z przeznaczeniem do
celów handlowych.
Wszystkie gatunki z tego rodzaju są zamieszczone w Załączniku II CITES i Aneksie B
Rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Niektóre gatunki z tego rodzaju są rodzime dla Indonezji.
Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 06798/IV/SATS-LN/2013.
Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT. Dinar Darum Lestari)
jest zatwierdzonym hodowcą tego gatunku, wnioskowany eksport mieści się w deklarowanej
rocznej produkcji tych okazów z tej hodowli, a dotychczasowy eksport mieści się
w planowanej łącznej rocznej indonezyjskiej produkcji tego taksonu.
Zgodnie z Notyfikacją Sekretariatu CITES nr 2012/047, w związku z Rezolucją 11.17
(Rev. CoP14) i 12.3 (Rev. CoP15), jeśli oznaczenie okazów tego rodzaju do gatunku jest
niemożliwe, dopuszczalny jest handel okazami oznaczonymi jedynie do rodzaju.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony żadnego gatunku koralowca lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną gatunków z tego rodzaju nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają
przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Opinia taka mogłaby dotyczyć także przyszłych wniosków na import z Indonezji
nieoznaczonych do gatunku okazów z tego rodzaju o pochodzeniu „F”, pod warunkiem, że
import pochodzi z zatwierdzonej hodowli i mieści się w przewidywanej, zatwierdzonej przez
organ zarządzający CITES Indonezji rocznej produkcji okazów tego rodzaju z danej hodowli.
Zwracamy dodatkowo uwagę, że we wniosku w nazwie rodzaju oraz nazwie eksportera są
błędy literowe.
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Sprawa nr 3-174-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienia z zakazów określonych w art. 8
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
czterech żywych okazów sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771 – jednej
samicy oznakowanej obrączką o nr PL JM 01 (wyklutej 25/04/2013) i trzech samców
oznakowanych obrączkami: PL JM 02 (wyklutego 28/04/2013), PL JM 03 (wyklutego
29/04/2013) i PL JM 04 (wyklutego 25/05/2013), oraz potwierdzenie, że okazy te są urodzone
i wyhodowane w niewoli, a także że będą wykorzystywane do celów postępu naukowego,
hodowli lub rozmnażania, działań badawczych lub edukacyjnych lub innych nieszkodliwych
celów.
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/99 i jest rodzimy dla Polski i objęty w naszym kraju ścisłą ochroną
gatunkową
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w tej sprawie w trybie:
5.

art. 59 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia
kryteriów art. 48 ust. 1 lit. c tego rozporządzenia oraz art. 8 ust. 3 lit. d
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, oraz uznania przedmiotowego okazu za
urodzony i wyhodowany w niewoli zgodnie kryteriami podanymi w art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006.

6.

art. 59 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia
kryteriów art. 48 ust. 1 lit. d tego rozporządzenia oraz art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.

Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•
•
•

zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o urodzeniu przedmiotowych okazów
w hodowli, ze wskazaniem rodziców;
świadectwa zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystania wystawione dla obojga
rodziców przedmiotowych okazów;
zaświadczenia o wpisie przedmiotowych okazów oraz ich rodziców do rejestru
starosty.

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Do wniosku nie załączono dokumentów czy oświadczeń wystarczających do oceny, czy
okazy mają rzeczywiście być wykorzystane do jednego z celów określonych w art. 8 ust. 3
pkt e, f lub g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
W związku z powyższym, proponujemy:
1) zaopiniować pozytywnie spełnienie warunku określonego w art. 59 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, w więc uznanie okazu za urodzony i
wyhodowany w niewoli.
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2) w odniesienia do potwierdzenia spełnienia warunku określonego w art. 59 ust. 3
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, w związku z brakiem jakichkolwiek
przesłanek wskazujących na spełnienie lub nie tego warunku, proponujemy
pozostawić sprawę w tym zakresie bez rozpatrzenia.
Jednocześnie stwierdzamy, że:
- w przypadku dostarczenia informacji lub dokumentów, potrzebnych do rozpatrzenia
spełnienia warunku określonego w art. 59 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006,
można ponownie rozpatrzyć tę sprawę w tym zakresie;
- w przypadku modyfikacji wniosku przez wnioskodawcę i rezygnacji z zaznaczenia pozycji 8
w punkcie 18 wniosku, pozytywna opinia wystawiona w związku z art. 59 ust. 2 cytowanego
rozporządzenia jest wystarczająca do wydania świadectwa do użytku handlowego dla tego
okazu i nie wymaga ponownej opinii.
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Sprawa nr 3-175-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import
z Kolumbii 200 żywych okazów żółwia żabuti Chelonoidis carbonaria (Spix, 1824),
o deklarowanym pochodzeniu – urodzone w niewoli, bez spełnienia warunków określonych
w art. 54 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 (kod pochodzenia „F”).
Gatunek ten jest rodzimy dla Columbii i został umieszczony w Załączniku II CITES
i Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
SRG nie wydawała opinii w sprawie importu tego gatunku z Kolumbii. UE nie wprowadziła
ograniczeń dotyczących importu z tego kraju okazów tego gatunku, pochodzących z hodowli.
Kolumbia od roku 2009 ogłasza kwoty eksportowe dla okazów tego gatunku pochodzących
z hodowli; eksport mieści się w kwocie z roku 2013 (2867/7163).
Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 01443 oraz zaświadczenie
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie, że wnioskodawca posiada odpowiednie
warunki do czasowego przetrzymywania okazów tego gatunku.
W wyniku wcześniejszej korespondencji organów zarządzających Polski i Kolumbii (patrz
opinia nr PROP/CITES/2011-190-2-al, otrzymano informacje dotyczące produkcji tego
gatunku w hodowli, z której okazy te mają pochodzić (DUPAL PET’S FARM LTDA). Dane
te wskazują, że produkcja takiej liczby żółwi jest w tej hodowli możliwa
i podlega kontroli odpowiednich władz.
Wniosek dotyczy żółwi o rozmiarach 7-18 cm, czyli w wieku od ok. 1 do ok. 3-4 lat. Wiek
ten mieści się w zakresie działalności hodowlanej importera.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację;
- z ochroną tego gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować możliwość importu tej partii żółwi
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym
CITES.
Opinia ta mogłaby mieć zastosowanie także do importu kolejnych okazów tego gatunku,
pochodzących z Kolumbii, o pochodzeniu „F”, pod następującymi warunkami:
- eksport mieści się w kwocie eksportowej dla danego roku (jeśli ogłoszono),
- żółwie pochodzą z hodowli DUPAL PET’S FARM LTDA,
- importowane żółwie mają nie więcej niż 20 cm długości karapaksu.
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Sprawa nr 3-176-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na re-eksport
(we wniosku zaznaczono eksport) do Libii jednego żywego okazu żółwia mauretańskiego
(śródziemnomorskiego) Testudo graeca Linnaeus, 1758, pochodzącego z wolności, dla
którego wydano wcześniej retrospektywne zezwolenie importowe nr 13PL000148/KW,
w oparciu o postanowienia i opinię Komisji PROP ds. CITES (nr sprawy: PROP/CITES/2012021). Kopię ww. zezwolenia importowego załączono do wniosku razem z zaświadczeniem
o wpisaniu okazu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów
prawa Unii Europejskiej.
Żółw mauretański znajduje się w załączniku II CITES i Aneksie A rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97. Jest rodzimy dla Libii. Przedmiotowy okaz należy prawdopodobnie do
podgatunku T. g. cyrenaica., jednak oznaczenie to nie jest w 100 % pewne i jego
potwierdzenie wymagałoby badań specjalistycznych. Z przekazanych wcześniej informacji
i wyjaśnień wynikało, że okazu tego nie można uznać za pochodzący z wolności (kod W).
Jest to raczej okaz F1 (pierwsze pokolenie urodzone w warunkach kontrolowanych).
Niezależnie od swoich wcześniejszych wątpliwości dotyczących strony formalnej działań
związanych z importem, a także biorąc pod uwagę szczególną sytuację, że eksport dotyczy
pojedynczego okazu, który znajduje się pod stałą opieką wnioskodawcy, a wcześniej nie
istniała możliwość skutecznego przywrócenia tego okazu naturze stwierdzamy, że:
• eksport przedmiotowego okazu nie będzie miał negatywnego wpływu na stan ochrony
gatunku lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populacje,
• z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie, w zakresie
będącym przedmiotem opinii organu naukowego CITES.
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Sprawa nr 2-177-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
pięciu żywych okazów raroga Falco cherrug Gray, 1834, oznakowanych obrączkami
o
numerach:
PL MT 07, PL MT 08, PL MT 09, PL MT 10 i PL MT 11, wyklutych 29/04/2013. Płeć
ptaków nie została ustalona.
Raróg umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE)
338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej tj. samca
oznakowanego obrączką o nr ZG-14,0-07-0263 i samicy oznakowanej obrączką o nr
ZG-14,0-08-0324,

•

• zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe pary
rodzicielskiej.
Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych
rarogów w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący, że
przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-178-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
dwóch żywych okazów raroga Falco cherrug Gray, 1834, oznakowanych obrączkami
o numerach PL MT 12 i PL MT 13 wyklutych 05/05/2013. Płeć ptaków nie została ustalona.
Raróg umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE)
338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej tj. samca
oznakowanego obrączką o numerze CZ111264 i samicy oznakowanej obrączką
o numerze ZG-16,0-08-0065,
• zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe pary
rodzicielskiej.
•

Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych
rarogów w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-179-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla
jednego żywego puszczyka zwyczajnego Strix aluco Linnaeus, 1758, o niezidentyfikowanej
płci, oznakowanego obrączką o numerze PL MT 56, wyklutego 27/04/2013.
Puszczyk zwyczajny ujęty jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady
(WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowego okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowego
ptaka w niewoli,
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej tj. samca
oznakowanego obrączką o nr ZG-11.0-11-0739 i samicy oznakowanej obrączką
o nr ZG-14,0-12-0410,
• zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe pary
rodzicielskiej.

•

Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowego
puszczyka w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowy okaz spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można go uznać za urodzonego i wyhodowanego w niewoli. Spełnione są
więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-180-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX, o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
dziewięciu żywych okazów pustułki Falco tinnunculus Linnaeus, 1758, oznakowanych
obrączkami o numerach: D PL MT 68, D PL MT 69, D PL MT 70, D PL MT 71 (wyklutych
11/05/2013) oraz D PL MT 72, D PL MT 73, D PL MT 74, D PL MT 75, D PL MT 76
(wyklutych 08/06/2013). Płeć ptaków nie została ustalona.
Pustułka umieszczona jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest gatunkiem objętym w Polsce ochroną gatunkową.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” (samica) i „F” (samiec) pary
rodzicielskiej tj. samicy oznakowanej obrączką o nr ZG-16,0-08-0065 i samca
oznakowanego obrączką o nr CZ111264,
•

• zaświadczenia o wpisie do rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe pary
rodzicielskiej.
Po przeanalizowaniu załączonych do wniosków dokumentów stwierdzamy, iż świadectwo
wystawione dla ojca przedmiotowych pustułek (tj. ptaka oznakowanego obrączką o nr
CZ111264) zawiera sprzeczne informacje. W polu nr 9 wpisano kod pochodzenia „F”, zaś w
polu nr 18 zaznaczono pozycję 3, wskazującą na pochodzenie „C” tego okazu. Ponieważ
pochodzenie „F” okazu należącego do gatunku z Aneksu „F” uniemożliwia jego swobodne
wykorzystywanie do celów komercyjnych (a więc i wydanie bezwarunkowego świadectwa
dla okazu do użytku handlowego) proponujemy zwrócić się do Organu Zarządzającego z
wnioskiem o wyjaśnienie tej nieścisłości z czeskim organem zarządzającym, gdyż jest to
konieczne do oceny legalności pochodzenia ojca przedmiotowych okazów.
Do czasu wyjaśnienia wymienionej niezgodności na świadectwie nr CZ/MSK/0079/2006,
proponujemy zawiesić postępowanie w tej sprawie.
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Sprawa nr 3-180-2

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX, o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
dziewięciu żywych okazów pustułki Falco tinnunculus Linnaeus, 1758, oznakowanych
obrączkami o numerach: D PL MT 68, D PL MT 69, D PL MT 70, D PL MT 71 (wyklutych
11/05/2013) oraz D PL MT 72, D PL MT 73, D PL MT 74, D PL MT 75,
D PL MT 76 (wyklutych 08/06/2013). Płeć ptaków nie została ustalona.
Pustułka umieszczona jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE)
338/97. Jest gatunkiem objętym w Polsce ochroną gatunkową.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,

• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” (samica) i „F” (samiec) pary
rodzicielskiej tj. samicy oznakowanej obrączką o nr ZG-16,0-08-0065 i samca
oznakowanego obrączką o nr CZ111264,
• zaświadczenia o wpisie do rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe pary
rodzicielskiej.
W terminie późniejszym do wniosku dołączono korespondencję mailową pomiędzy organami
zarządzającymi CITES Polski i Czech, która potwierdza wiarygodność świadectwa
wystawionego dla ojca przedmiotowych pustułek (tj. ptaka oznakowanego obrączką o nr
CZ111264). Organ czeski poinformował ponadto, że na świadectwie tym pomyłkowo
wpisano kod pochodzenia ptaka „F”, podczas gdy powinien być wpisany kod „C”.
Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych
pustułek w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący, że okazy,
których dotyczą wnioski spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-181-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
dwóch żywych okazów raroga Falco cherrug Gray, 1834, oznakowanych obrączkami o
numerach PL DD C 049 (wyklutego 26/05/2013) i PL DD C 050 (wyklutego 28/05/2013).
Płeć ptaków nie została ustalona.
Raróg umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE)
338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,

• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie pary rodzicielskiej tj. samca
oznakowanego obrączką o nr ZG 14,0 06 0430 (pochodzenie „D”) i samicy
oznakowanej obrączką o nr CZ Prague A 1134 (pochodzenie „C”),
• zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe
dot. przedmiotowych ptaków.
Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych
rarogów w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący, że
przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-182-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
czterech żywych okazów sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771,
oznakowanych obrączkami o numerach: PL DD P 044 (wyklutego 10/05/2013), PL DD P 012
(wyklutego 09/06/2013), PL DD P 011 (wyklutego 08/06/2013) i PL DD P 007 (wyklutego
09/05/2013). Płeć ptaków nie została ustalona.
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej tj. samca
oznakowanego obrączką o nr PL GT 09 i samicy oznakowanej obrączką o nr CZ
Prague B 1072,
•

• zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe
dot. przedmiotowych ptaków.
Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych
sokołów w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-183-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
pięciu żywych okazów sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771, oznakowanych
obrączkami o numerach: PL DD C 046 (wyklutego 16/05/2013), PL DD C 047 (wyklutego
17/05/2013), PL DD P 008 (wyklutego 17/05/2013), PL DD P 057 (wyklutego 17/05/2013)
i PL DD P 059 (wyklutego 18/05/2013). Płeć ptaków jest nieznana.
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,

• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „D” pary rodzicielskiej tj. samca
oznakowanego obrączką o nr A0032006F.MOHR i samicy oznakowanej obrączkami
o nr 009DK47529902V i 033DK47529902W,
• zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe
dot. przedmiotowych ptaków.
Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych
sokołów w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący, że
przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-184-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
trzech żywych okazów podgatunku sokoła wędrownego Falco peregrinus peregrinator
Sundevall, 1832, oznakowanych obrączkami o numerach: PL DD P 009 (wyklutego
27/05/2013), PL DD P 010 (wyklutego 28/05/2013) i PL DD C 048 (wyklutego 26/05/2013).
Płeć ptaków nie została ustalona.
Sokół wędrowny (wszystkie podgatunki) umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie
A do rozporządzenia Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli,
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „D” pary rodzicielskiej tj. samca
oznakowanego obrączką o nr A-ZELLER G.O113 i samicy oznakowanej obrączką o
nr A-ZELLER G.O130,

•

• zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe dot.
przedmiotowych ptaków.
Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych
sokołów w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący, że
przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art.
48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-185-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków firmy „Orchid Garden & Orchid Sklepik” Justyna Papuga, o wydanie
zezwolenia na import z Tajlandii, z firmy Kultana Orchids, 100 okazów żywych,
hybrydowych storczyków, w tym:
- mieszańce międzygatunkowe Vanda x sp. - 35 okazów,
- mieszańce międzyrodzajowe Ascocenda (Ascocentrum x Vanda sp.) - 20 okazów,
- mieszańce międzyrodzajowe Rhynchovanda (Rhynchostylis x Vanda sp.) - 5 okazów,
- mieszańce międzyrodzajowe Rhynchorides (Aerides x Rhynchostylis sp.) - 5 okazów,
- mieszańce międzygatunkowe Oncidium x sp.- 25 okazów,
- mieszańce międzygatunkowe Phalaenopsis x sp. - 5 okazów,
- mieszańce międzyrodzajowe Vandoritis (Doriti x Vanda sp.) - 5 okazów.
Z wniosku wynika, że okazy z rodzajów Vanda i Phalaenopsis nie spełniają warunków
pozwalających na zastosowanie wobec nich ogólnych zwolnień dotyczących wymagalności
zezwoleń CITES (np. ze względu na zbyt małą liczbę importowanych okazów).
Do wniosku dołączono świadectwo DE 1389 z 19.08.2013 r., obejmujące w/w rośliny
w podanych liczbach.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych
i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę
aktualny i przewidywany poziom handlu, wyrażamy przekonanie, że :
- wprowadzenie do wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na
stan ochrony żadnego gatunku storczyka lub na zasięg terytorium zajmowanego przez
jego populacje;
- z ochroną żadnych gatunków storczyków nie wiążą się inne czynniki, które przemawiają
przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować te wnioski pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że załączony dokument Tajlandzki nie jest zezwoleniem
eksportowym, a jedynie „innym certyfikatem”. Na dokumencie tym brak informacji, iż jest to
świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 17 ust 1 lit. b rozporządzenia Komisji (WE)
nr 338/97. Zagadnienie, czy jest to dokument uprawniający do eksportu, a więc oparte o niego
wnioski o zezwolenie importowe mogą być rozpatrywane, stanowi jednak przedmiot oceny
polskiego organu zarządzającego, dokonywanej po ew. konsultacji z organem zarządzającym
państwa eksportu.
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Sprawa nr 3-186-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy dwóch wniosków Gospodarstwa Rybackiego Olsztyn II Sp. z o.o., o wydanie
zezwolenia na eksport do Federacji Rosyjskiej łącznie 4000 kg (2 x 2000 kg) świeżych,
martwych jesiotrów syberyjskich Acipenser baerii Brandt, 1869 (praktycznie całe ciała –
kod BOD), o pochodzeniu „C”.
Jesiotr syberyjski od roku 1997 wpisany jest w Aneksie B rozporządzenia Rady (WE) nr
338/97, a od roku 1998 do Załącznika II CITES. Nie jest to gatunek rodzimy dla Polski.
Opinia wydawana jest w trybie art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i art. 5
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Poza dokumentacją przedstawioną wraz z wnioskiem, polskie organy CITES dysponują
dokumentacją z wcześniejszych wniosków innych podmiotów, wskazujących na źródła stada
hodowlanego Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” Sp. z o.o., od którego wnioskodawca ma
zakupić (lub już zakupił) jesiotry syberyjskie na ten eksport.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, a także po zbadaniu dostępnych danych,
wyrażamy przekonanie, że:
- pochodzenie „C” przedmiotowych okazów można uznać za potwierdzone;
- wywóz tych okazów nie będzie miał szkodliwego wpływu na stan ochrony gatunku, ani na
zasięg terytorium zajmowanego przez jakąkolwiek jego populację;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwoleń na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować te wnioski pozytywnie, w zakresie
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Jednocześnie, w związku z tym, że analogiczne wnioski tego podmiotu są często
przedmiotem analiz, zwracamy się z prośbą, by organ zarządzający zwrócił się do
wnioskodawcy, by przy kolejnych wnioskach nie przedstawiał każdorazowo kompletu
dokumentacji przedstawianych przy poprzednich sprawach, a jedynie powoływał się na te
dokumenty, przedstawiał ew. nowe dokumenty, a także – co ważne – zestawienie
dotychczasowego wykorzystania partii, której pochodzenie wykazano, i z której ma
pochodzić partia będąca przedmiotem wniosku.
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Sprawa nr 3-188-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import trofeum
myśliwskiego (skóra i czaszka) jednego okazu lamparta Panthera pardus (Linnaeus, 1758)
z Mozambiku. Okaz pochodzi z wolności i jest oznakowany tagiem
nr MZ PAR 120/2012 000041.
Gatunek ten znajduje się w załączniku I CITES i Aneksie A rozporządzenia Rady (WE)
nr 338/97. Mozambik ma na rok 2012 ustaloną kwotę eksportową dla trofeów i skór
lampartów w wysokości 120 okazów. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego,
wystawionego na wnioskodawcę, zaświadczające, że poszczególne części okazu pochodzą
z jednego zwierzęcia i są oznakowany tagiem wskazującym, że jest to 41 okaz z kwoty
eksportowej z roku 2012. Wg zezwolenia, obiektem eksportu ma być czaszka i cały wypchany
okaz. Rezolucja 10.14 dopuszcza eksport trofeów w roku następującym po roku pozyskania.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego wyrażamy przekonanie, że:
a) wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
p) cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
q) z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek warunkowo
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym
CITES.
Warunkiem wydania zezwolenia powinno być wyjaśnienie niezgodności między
wnioskiem a zezwoleniem eksportowym dotyczące formy, w której znajduje się skóra.
Wg zezwolenia eksportowego, jest ona w formie wypchanego, całego zwierzęcia (full mount),
czego nie zaznaczono we wniosku (w przypadku okazów innych niż trofeum sama skóra
i skóra wypchana mają inne symbole okazu). Zezwolenie eksportowe i importowe powinno
zwierać jednakowe opisy okazu. Ponieważ jednak zarówno sama skóra, jak i skóra wypchana,
pochodząca z tego samego zwierzęcia, pod względem merytorycznym oznaczają jednakowy
okaz, niezgodność ta nie wpływa na ocenę wniosku przez organ naukowy.
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Sprawa nr 3-189-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o wydanie zezwolenia na
eksport do Rosji (Maic Zoopark w Kaliningradzie) jednego żywego samca pigmejki
Callithrix pygmaea (Spix, 1823), urodzonego w Warszawie 19/04/2011 r. i oznakowanego
mikroczipem o nr 941000013048648 (zgodnego z ISO 11784/11785).
Pigmejka jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97. Nie jest to gatunek rodzimy ani dla Polski, ani dla Rosji.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•

Wydruki kartotek ZIMS przedmiotowego osobnika, jego rodziców oraz dziadków ze
strony matki,

•
•

Zezwolenie importowe dziadka ze strony matki przedmiotowego okazu,
Drzewo genealogiczne ojca przedmiotowego okazu.

W formularzu wniosku, w polu nr 13 wpisano kod „C” – sugerując, że przedmiotowa
pigmejka jest zwierzęciem urodzonym i wyhodowanym w niewoli zgodnie z art. 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Po przeanalizowaniu dostarczonych dokumentów,
uważamy jednak, iż pochodzenie dwóch przodków tego zwierzęcia, tj. dziadka ze strony ojca
(okaz oznaczony w kartotece ZIMS ojca przedmiotowego okazu nr 18791086) oraz babki ze
strony matki (okaz oznaczony w kartotece ZIMS nr MIG 12-28455-381), jest nieznane.
W konsekwencji proponujemy zaopiniować złożony wniosek negatywnie w części
dotyczącej pochodzenia przedmiotowego zwierzęcia – tj. jako okazu spełniającego
warunki art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006.
Ponadto na podstawie informacji zawartych w załączonych do wniosku dokumentach, a także
w oparciu o stan ochrony, status gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy CITES z
tym związane, uważamy, że:
•

okaz ten można uznać za urodzony w niewoli, lecz dla którego kryteria rozdziału XIII
rozporządzenia Komisji 865/2006 nie są spełnione (kod pochodzenia „F”),

•

eksport przedmiotowego okazu nie będzie miał negatywnego wpływu na stan ochrony
gatunku lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację,

•

z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek warunkowo pozytywnie.
Warunkiem pozytywnej opinii powinno być podanie w zezwoleniu eksportowym kodu
pochodzenia „F”.
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Sprawa nr 3-190-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX, o zwolnienie z zakazów, o których mowa w
art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, i wydanie potwierdzających to świadectw,
dla trzech samic jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758), oznakowanych
obrączkami o nr: PL JZ 39 (wykluta 05/06/2013), PL JZ 41 (wykluta 07/06/2013) oraz PL JZ 40
(wykluta 06/06/2013).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
• kopie zaświadczeń od powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę,
• oświadczenie wystawiane przez wnioskodawcę, dotyczące oznakowania
przedmiotowych ptaków,
• kopię świadectwa ptaka łowczego, wystawione dla matki przedmiotowych jastrzębi,
• kopię wniosku złożonego w Ministerstwie Środowiska na wydanie zezwolenia na
przetrzymywanie i przemieszczanie ojca przedmiotowych ptaków,
• kopię decyzji GDOŚ, w sprawie m.in. ojca przedmiotowych ptaków,
• pismo przewodnie wnioskodawcy.
Stwierdzamy, że przedstawiona wraz z wnioskami dokumentacja, wraz z wcześniejszymi
ustaleniami Komisji (opinia nr PROP/CITES/2010-177-2-ak z 19 kwietnia 2011 r., dotycząca
sprawy, w której analizowane były wnioski dotyczące ptaków pochodzących od tej samej
pary rodzicielskiej) potwierdza w sposób przekonujący, że przedmiotowe okazy spełniają
wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można je
uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione są więc warunki określone w ust. 3
lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. c
rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-191-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
siedmiu żywych okazów sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771, pięciu samic
oznakowanych obrączkami o numerach: PL JS 36 (wykluta 04/05/2013), PL JS 13 (wykluta
27/04/2011), PL JS 37 (wykluta 29/05/2013), PL JS 31 (wykluta 29/04/2011) i PL JS 40
(wykluta 04/06/2013) oraz dwóch samców oznakowanych obrączkami o numerach: PL JS 38
(wykluty 01/06/2013) i PL JS 39 (wykluty 30/05/2013).
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się tych ptaków
w niewoli,
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie pary rodzicielskiej, tj. samca
oznakowanego obrączką o nr 41572V (pochodzenie „C”) i samicy oznakowanej
obrączkami o nr D-BNA-N-G07-056-12,0 (pochodzenie „D”),
• zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez starostwo powiatowe, dot.
przedmiotowych ptaków.
•

Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych
sokołów w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-192-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX o wydanie zezwolenia na eksport do
Zjednoczonych Emiratów Arabskich jednej samicy sokoła wędrownego Falco peregrinus
Tunstall, 1771, o deklarowanym pochodzeniu „C” (zwierzę urodzone i wyhodowane
w niewoli, przy spełnieniu warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Rady WE
nr 865/2006), oznakowanej obrączką o nr PL DD P057 (wyklutej 17/05/2013).
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97. Gatunek ten jest rodzimy dla Polski oraz dla Zjednoczonych Emiratów
Arabskich.
Załączona dokumentacja wskazuje, że przedmiotowy okaz urodził się (wykluł) i zostały
wyhodowany w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę. Dla ptaków rodzicielskich
wystawione zostały świadectwa unijne, z których wynika, że posiadają pochodzenie „D” –
zwierzęta z Aneksu A, wyhodowane w niewoli do celów komercyjnych.
Na podstawie informacji z dokumentów załączonych do wniosku, a także w oparciu o stan
ochrony, status gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy CITES z tym związane,
uważamy, że:
• okaz ten można uznać za urodzony i wyhodowany w niewoli (w myśl przepisów
wspólnotowych),
• eksport przedmiotowego okazu nie będzie miał negatywnego wpływu na stan ochrony
gatunku lub zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację,
• z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na wywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek
w zakresie będącym przedmiotem opinii organu naukowego CITES.
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pozytywnie,

Sprawa nr 3-193-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
siedmiu żywych okazów jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 – czterech
samców oznakowanych obrączkami o numerach: PL DRM 07 1309 (wyklutego 14/05/2013),
PL DRM 07 13013 (wyklutego 28/05/2013), PL DRM 07 13014 (wyklutego 28/05/2013) i PL
DRM 07 13017 (wyklutego 28/05/2013) oraz trzech samic oznakowanych obrączkami
o numerach: PL DRM 07 13011 (wyklutej 22/05/2013), PL DRM 07 13010 (wyklutej
14/05/2013) i PL DRM 07 13008 (wyklutej 14/05/2013).
Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie z kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków w niewoli (bez podania okazów rodzicielskich) oraz kopię zaświadczenia
powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się osobnika nie objętego żadnym
z przedstawionych do oceny wniosków (z podaniem pary rodzicielskiej),
• kopie pięciu świadectw potwierdzających pochodzenie „C” jastrzębi, o nieokreślonym
pokrewieństwie z przedmiotowymi ptakami,
• kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedmiotowych ptaków,
• drzewa genealogiczne kilku jastrzębi o nieokreślonym pokrewieństwie
z przedmiotowymi ptakami przygotowane na zlecenie Zarządu Gniazda Sokolników
przez XXXXXXXXXXXXXXXX.
Z przedstawionych dokumentów wynika, że przedmiotowe ptaki wykluły się w hodowli
prowadzonej przez wnioskodawcę. Brak jednak jakichkolwiek informacji na temat osobników
rodzicielskich tych jastrzębi. Co prawda wnioskodawca dołączył do wniosku świadectwa
potwierdzające pochodzenie „C” dla pięciu jastrzębi, jednak ich pokrewieństwo
z jastrzębiami, których dotyczy wniosek pozostaje nieokreślone. Zwracamy się z prośbą
o wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosków o informacje dot. ptaków
rodzicielskich przedmiotowych jastrzębi. Na chwilę obecną, na podstawie dostarczonej
dokumentacji, pochodzenie tych zwierząt należałoby określić jako „F” a nie „C”.
W związku z powyższym proponujemy zawiesić postępowanie w przedmiotowych
wnioskach do czasu uzyskania dodatkowych informacji.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że wniosek dot. jastrzębia oznakowanego obrączką nr
PL DRM 07 1309 został najprawdopodobniej błędnie wypełniony. Nr obrączki tego ptaka to
prawdopodobnie: PL DRM 07 13009. Taki numer został zgłoszony do rejestru prowadzonego
przez starostwo powiatowe i taki zachowuje ciągłość z pozostałymi numerami obrączek.
Niezgodność tę także należałoby wyjaśnić z wnioskodawcą.
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Sprawa nr 3-194-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, o wydanie czterech
świadectw (rodzaju świadectw na wnioskach nie zaznaczono) dla 3 samców i 1 samicy
puszczyka uralskiego Strix uralensis Pallas, 1771 wyklutych w Śląskim Zoo pomiędzy 29
kwietnia i 4 maja 2013 r. i oznaczonych mikroczipami o numerach: 956000008653646,
956000008653645, 956000008652643 i 956000008648641.
Wnioskodawca podkreślił w piśmie przewodnim, że matka przedmiotowych okazów
pochodzi z wolności, to samo źródło pochodzenia jest wpisane w jej karcie ISIS-ARKS
załączonej do wniosku, natomiast w innym dokumencie – austriackim świadectwie unijnym
dla tej samicy, także załączonym do wniosku, a wyłączającym okaz z zakazów wymienionych
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97, wpisane jest pochodzenie „C” tego okazu.
Według naszych informacji samica ta wykluła się w Zoo w Zagrzebiu.
Załączone karty ISIS-ARKS przedmiotowych okazów, stanowiące dokumentację hodowlaną,
nie zawierają np. informacji o trwałym oznakowaniu mikroczipami, chociaż obowiązek taki
wynika z zapisów art. 69, ust. 2. pkt 7 ustawy o ochronie przyrody.
W związku ze wskazanymi brakami i sprzecznościami, proponujemy zawiesić
postępowanie w tej sprawie, do czasu uzyskania wyjaśnień ww. zagadnień.
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Sprawa nr 3-195-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku ZOO Wrocław Sp z o.o., o wydanie zezwolenia na import z Jersey,
z Durrell Wildlife Conservation Trust, do celów hodowli w ogrodzie zoologicznym, jednego
żywego okazu (samca) makaka czubatego Macaca nigra Desmarest, 1822 o deklarowanym
pochodzeniu: urodzony i wyhodowany w niewoli (kod „C”). Okaz jest oznakowany
mikroczipem o numerze 968000001680428.
Makak czubaty umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami.
Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr Ex:-13-73, wydanego przez
organ zarządzający CITES Jersey oraz kopię korespondencji e-mailowej koordynatora
programu EEP makaka czubatego do członków komisji tego programu, z rekomendowanymi
transferami (w tym wnioskowany transfer przedmiotowego samca z Jersey, z Durrell Wildlife
Conservation Trust do Wrocławia.
Po zbadaniu dostępnych danych i rozważeniu wszelkich opinii wydanych przez Grupę
ds. Przeglądu Naukowego, wyrażamy przekonanie, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie,
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
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Sprawa nr 3-196-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Ogrodu Zoologicznego w Opolu o zwolnienie z zakazów określonych
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to
świadectwa dla żywego okazu samicy rysia z podgatunku ryś karpacki Lynx lynx
carpathicus (Heptner, 1972) – wliczanego niekiedy do podgatunku nominatywnego Lynx
lynx lynx (Linnaeus, 1758), urodzonej w Zoo w Bernie (Szwajcaria) 6 maja 2006 r.,
oznakowanej dwoma mikroczipami 00-0643-A14A oraz 276093400127725,
Okaz ten był sprowadzony na terytorium Unii Europejskiej w oparciu o szwajcarskie
zezwolenie eksportowe nr 07CH011274 i niemieckie zezwolenie importowe nr E 0211/07.
Samica była hodowana w Grafenau, gdzie się rozmnożyła. Jej córkę planowano wysłać do
Opolskiego Zoo stosownie do ówczesnych rekomendacji EAZA. Przy realizacji tego transferu
doszło do pomyłki i zamiast córki do Opola trafiła jej matka – co wykryła niedawno strona
niemiecka i szczegółowo wyjaśniła w załączonej do wniosku kopii faksu z 15 lipca. Zatem do
Opola sprowadzono 17 maja 2011 r. (w oparciu o niemieckie unijne świadectwo do użytku
handlowego nr 27616-2011) przedmiotową samicę – matkę zamiast jej córki, a w ww.
świadectwie zgodny był tylko numer mikroczipa założony przed wysyłką.
Ryś Lynx lynx (Linnaeus, 1758), jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku II CITES
i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Jest rodzimy dla Polski.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 1
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowego okazu za wprowadzony do Wspólnoty zgodnie z
przepisami ww. rozporządzenia i mający być wykorzystywany w celach, które w negatywny
sposób nie wpłyną na możliwość przeżycia gatunku.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•
•
•

kopie kart indywidualnych ISIS-ZIMS dla przedmiotowej samicy oraz jej rodziców;
kopię karty indywidualnej ISIS-ARKS z Zoo w Bernie dla przedmiotowej samicy;
kopie ww. zezwoleń CITES: szwajcarskiego eksportowego i niemieckiego
importowego;

•

kopię niemieckiego importowego dokumentu celnego dla sprowadzenia samicy
ze Szwajcarii z wpisanym numerem szwajcarskiego zezwolenia eksportowego;

które potwierdzają w sposób przekonujący, że przedmiotowy okaz spełnia warunki określone
w art. 48 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Spełnione są więc warunki
określone w ust. 3 lit. c), f) i g) artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, biorąc pod uwagę charakter
zaistniałej pomyłki, akceptację niespodziewanej zmiany przez osobę prowadzącą księgi
rodowodowe rysi, a także udział przedmiotowej samicy w ochronie ex situ, proponujemy
zaopiniować wniosek warunkowo pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.
Zwracamy uwagę, że Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych
i Akwariów (EAZA) w ramach programu hodowli i ochrony ex situ dla rysia prowadzi odrębne
księgi rodowodowe dla posiadających udokumentowane pochodzenie okazów wszystkich
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podgatunków tego gatunku, w tym wymienionego wyżej podgatunku ryś karpacki.
Koordynator tej działalności w 2011 r. rekomendował transfer córki przedmiotowego okazu
do dalszej hodowli w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu, jednak z powodu pomyłki do Opola
zamiast córki trafiła jej matka.
Należy zdawać sobie sprawę, że w świetle otrzymanych uzupełnień niemieckie unijne
świadectwo do użytku handlowego nr 27616-2011, w oparciu o które sprowadzono
przedmiotową samicę do Opola, powinno zostać anulowane i zastąpione nowym, wydanym
przez polski organ zarządzający CITES (własciwy na miejsce przetrzymywania okazy),
w oparciu o niniejszą pozytywną opinię. Załączone do wniosku zezwolenia CITES:
szwajcarskie eksportowe i niemieckie importowe, naszym zdaniem powinny zamiast „C”
zawierać „F” jako źródło pochodzenia (najprawdopodobniej pomyłka przy wystawianiu
dokumentu przez szwajcarski organ została powielona przez niemiecki organ CITES, jednak
według dostępnych danych okaz ten nie spełnia warunków art. 54 rozp. Komisji nr 865/2006).
Warunkiem pozytywnej opinii powinno być podanie w świadectwie kodu
pochodzenia „F” oraz poświadczenia w polu 18 – odmiennie niż zaznaczono we wniosku,
że do sprowadzenia okazu na terytorium Unii doszło zgodnie z przepisami
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Oznacza to także, że świadectwo to powinno
wskazywać ogród zoologiczny w Opolu jako dozwolone miejsce przetrzymywania (być
jednocześnie świadectwem na przemieszczenie wydanym na podstawie art. 9 rozp.
338/97). Wyrażamy opinię, że ogród ten posiada właściwe warunki do opieki nad tym
okazem.
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Sprawa nr 3-197-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków firmy CERASTES z Milanówka o zwolnienie z zakazów określonych
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw
dla 60 żywych okazów żółwi greckich / śródziemnomorskich Testudo hermanni Linnaeus,
1758, pochodzących z hodowli, sprowadzonych do Polski z Republiki Macedonii na
podstawie zezwolenia importowego nr 13PL000147/KW.
Gatunek ten jest umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie A Rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97.
Obecna opinia wydawana jest w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz uznania
przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami podanymi
w art. 54 tego rozporządzenia. Komisja PROP ds. CITES wydawała opinię dotyczącą importu
tych żółwi do celów handlowych, w której uznała pochodzenie „C” tych okazów (opinia
nr PROP/CITES/2013-044-1-bk).
Do wniosków załączono kopię zezwolenia importowego oraz oświadczenie, że wszystkie
żółwie, które mają od 6,5 do 7,5 mm długości (nie podano, czego to rozmiar) są oznakowane
mikroczipami firmy Freevision Technologies, o rozmiarach 1,4 x 8 mm, zgodnych
z ISO11784, wszczepionymi w okolice mięśni piersiowych.
Analizując wniosek o zezwolenie importowe, uznaliśmy za wystarczająco wykazanie,
że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006. To samo dotyczy także
pozostałych żółwi sprowadzonych na podstawie tego samego zezwolenia importowego.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
Jednocześnie stwierdzamy, że niniejsza pozytywna opinia dotyczy także pozostałych 190
okazów tego samego gatunku, sprowadzonych na podstawie tego samego zezwolenia
importowego.
Podkreślamy, że rodzaj (producent, zgodność z ISO) oraz miejsce wszczepienia mikroczipów
należy zaznaczyć na świadectwie, zwłaszcza w związku z niewielką odległością, z jakiej
standardowe czytniki są w stanie odczytać numery tych mikroczipów. Zaznaczamy, że wbrew
informacji podanej przez wnioskodawcę, nie są to najmniejsze mikroczipy dostępne na rynku.
Transpondery UNO PICO, także zgodne z ISO11784/95, są jeszcze mniejsze (1,25 x 7 mm).
W przypadku żółwi tej wielkości rekomendowane jest stosowanie jak najmniejszych czipów.
Zwracamy też uwagę, że Komisja PROP ds. CITES rekomendowała inne miejsca
wszczepiania mikroczipów żółwiom lądowym.
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Sprawa nr 3-198-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Regarding proposed transfer of a female scarlet macaw Ara macao (Linnaeus, 1758) to:
Kraków Zoo (Miejski Park i Ogród Zoologiczny)
ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14,
30-232 Kraków, Poland
we suggest to confirm that the intended accommodation for live specimens of the species at
the place of destination is adequately equipped to conserve and care for the bird properly, and
there are no other obstacles or factors which could prevent the issuance of EU certificate
allowing the movement. The female will be paired with a male kept there in Krakow Zoo
according to the Institutional Collection Plan of the Zoo.
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Sprawa nr 3-199-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla
jednej samicy sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771, wyklutej 07/06/2013
i oznakowanej obrączką o numerze PL SE.01.
Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowego okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowego
ptaka w niewoli,
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej tj. samca
oznakowanego obrączką o nr PL PE 06 i samicy oznakowanej obrączkami o nr D PL
PS 45,
• zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe dot.
rodziców przedmiotowego sokoła.

•

Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowego
sokoła w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające legalne
pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący, że okaz którego
dotyczy wniosek spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 865/2006 i można go uznać za urodzonego i wyhodowanego w niewoli. Spełnione są więc
warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w
art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej
konsultacji z organem naukowym.
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Sprawa nr 3-200-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX, o wydanie zezwolenia na import ze Stanów
Zjednoczonych Ameryki jednego okazu (żywy samiec) amazonki żółtogardłej
Amazona oratrix Ridgway, 1887. Okaz został urodzony w warunkach kontrolowanych,
jednak nie spełnia warunków pozwalających za uznanie go za okaz urodzony i wyhodowany
w niewoli w myśl przepisów CITES i EU WTR (kod pochodzenia: „F”). Okaz ma być
sprowadzony do celów osobistych przez właściciela wracającego (przeprowadzającego się na
stałe) z USA do Polski (kod celu transakcji: „P”). We wniosku zaznaczono, że papuga
ta wykluła się w dniu 28.06.2007 i jest oznakowania numerem BBS FL 0722 (nie podano
rodzaju oznakowania).
Gatunek ten nie jest rodzimy ani dla USA ani dla Polski, jest jednak rodzimy m.in. dla
Portoryko – terytorium zorganizowanego, nieinkorporowanego Stanów Zjednoczonych, które
ubiega się o włączenie do USA jako 51 stan.
Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 13US00636B/9. Aktualnie nie ma
obowiązujących opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego ani innych ograniczeń dotyczących
importu okazów tego gatunku do UE.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego, stwierdzamy, że:
- wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku;
- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko
wydaniu zezwolenia na przywóz.
W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek warunkowo
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym
CITES.
Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia importowego powinny być spełniony
następujące warunki:
-

wnioskodawca powinien poinformować, w jaki sposób oznakowany jest ten okaz
(obrączka, mikroczip czy inny rodzaj oznakowania, miejsce i rodzaj wszczepienia
mikroczipu, rodzaj obrączki itp.) i informacja ta powinna zostać wpisana do zezwolenia
importowego;

-

w związku z brakiem oświadczenia we wniosku, że okaz nie będzie wykorzystywany do
celów komercyjnych, należy to w inny sposób zapewnić, np. wpisując odpowiedni
warunek do zezwolenia.

Ze względu na to, że dopuszczonym miejscem przetrzymywania okazu będzie adres podany
we wniosku (do którego załączono zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii
o zapewnieniu w tym miejscu odpowiednich warunków dla tej papugi), naszym zdaniem
wskazane jest powiadomienie wnioskodawcy, że wszelkie przemieszczenie tego okazu w inne
miejsce niż wskazane w zezwoleniu wymagać będzie wcześniejszego uzyskania świadectwa
na przemieszczenie.
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Sprawa nr 3-201-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX, o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
jednego żywego okazu (samca) rudosterki błękitnoszyjej Pyrrhura cruentata (Wied, 1820),
oznakowanego obrączką nieznanego rodzaju, o numerze CR 224/EU/PL7/13.
Ten gatunek papugi umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się tego ptaka w niewoli,
wraz ze wskazaniem jego rodziców,
• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie pary rodzicielskiej, tj. samca
oznakowanego obrączką o nr LP00 4071 (pochodzenie „C” z Hiszpanii) i samicy
oznakowanej obrączkami o nr AZG 1882 00 033 (pochodzenie „C” z Niemiec),
• zaświadczenia o wpisie do rejestru prowadzonego przez starostwo powiatowe, dot.
przedmiotowego ptaka oraz jego rodziców.
•

Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowej
papugi w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające legalne
pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący, że przedmiotowy okaz
spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006
i można go uznać za urodzony i wyhodowany w niewoli. Spełnione są więc warunki
określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1
lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowy wniosek warunkowo pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.
Warunkiem wydania świadectwa dla okazu powinno być potwierdzenie, że obrączka, którą
oznakowany jest ten ptak, spełnia warunki art. 66 ust. 8 rozp. Komisji nr 865/2006.
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Sprawa nr 3-202-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla
16 tragopanów plamistych Tragopan caboti (Gould, 1857), w tym 10 osobników
wyklutych w maju 2013 r. (numery obrączek: B 326 PL13, B 327 PL13, B 328 PL13, B 329
PL13, B 330 PL13, B 331 PL13, B 332 PL13, B 333 PL13, B 334 PL13 oraz B 335 PL13)
oraz 6 osobników wyklutych w czerwcu 2013 r. (numery obrączek: A 869 PL13, A 870 PL13,
A 871 PL13, A 872 PL13, A 873 PL13 oraz A 874 PL13). Nie określono, jakiego rodzaju
obrączki zostały wykorzystane do oznakowania tych ptaków.
Tragopan plamisty umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków oraz ich rodziców w niewoli,

• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej tj. samca
oznakowanego obrączką o nr JK 012 PL i samicy oznakowanej obrączką o nr JK 009
PL,
• zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe dot.
przedmiotowych ptaków oraz ich rodziców,
• decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu hodowli prowadzonej przez
wnioskodawcę weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych
tragopanów w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący, że okazy
których dotyczą wnioski spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski warunkowo pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.
Warunkiem wydania świadectw dla okazów powinno być potwierdzenie, że obrączki, którymi
oznakowane są te ptaki, spełnia warunki art. 66 ust. 8 rozp. Komisji nr 865/2006.

325

Sprawa nr 3-203-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla
14 tragopanów plamistych Tragopan caboti (Gould, 1857), wyklutych w maju 2013 r. i
oznakowanych obrączkami o następujących numerach: B 336 PL13, B 337 PL13, B 338
PL13, B 339 PL13, B 340 PL13, B 341 PL13, B 342 PL13, B 343 PL13, B 344 PL13, B 345
PL13, B 346 PL13, B 347 PL13, B 348 PL13 oraz B 349 PL13. Nie określono, jakiego
rodzaju obrączki zostały wykorzystane do oznakowania tych ptaków.
Tragopan plamisty umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosku załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych
ptaków oraz ich rodziców w niewoli,

• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej tj. samca
oznakowanego obrączką o nr JK 013 PL i samicy oznakowanej obrączką o nr JK 011
PL,
• zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe dot.
przedmiotowych ptaków oraz ich rodziców,
• decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu hodowli prowadzonej przez
wnioskodawcę weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych
tragopanów w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające
legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący, że okazy
których dotyczą wnioski spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. Spełnione
są więc warunki określone w ust. 3 lit. d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz
w art. 48 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.
Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować
przedmiotowe wnioski warunkowo pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.
Warunkiem wydania świadectw dla okazów powinno być potwierdzenie, że obrączki, którymi
oznakowane są te ptaki, spełniają warunki art. 66 ust. 8 rozp. Komisji nr 865/2006.
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Sprawa nr 3-204-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Zoo Wrocław Sp. z o. o., o zwolnienie z zakazu wystawiania na widok
publiczny do celów zarobkowych w Zoo a zamek Zlin-Lesna w Republice Czeskiej i wydanie
potwierdzającego to świadectwa dla jednego żywego okazu lub jednej grupy o nieokreślonej
liczbie osobników (w polach 6 oraz 4 i 20 wniosku podano sprzeczne informacje) traszki
zagrosańskiej Neurergus kaiseri Schmidt, 1952, którą we wniosku nazwano traszką
cesarską. Okaz lub okazy mają deklarowane pochodzenie – urodzone i wyhodowane
w niewoli, w Zoo we Wrocławiu w roku 2013. Brak informacji o oznakowaniu okazów.
Do wniosku załączono:
1) wydruk karty z bazy ZIMS, poświadczającej przywóz 10 okazów tego gatunku z Rygi,
urodzenie 10 okazów w roku 2013 z tych importowanych okazów oraz śmierć jednego
okazu;
2) kopię łotewskiego świadectwa na przemieszczenie, które należy uznać za nieważne
z następujących powodów:
- w polu 19 zaznaczono, że jest to świadectwo na przemieszczenie, jednak
w świadectwie nie podano docelowego miejsca przemieszczenia, a więc nie można
tego świadectwa uznać za świadectwo na przemieszczenie wydane w trybie art. 9
ust. 2 lit. b rozp. Rady nr 338/97;
- w polu 9 zaznaczono, że okazy, dla których wystawiono to świadectwo, mają
pochodzenie „C”, a dla okazów o takim pochodzeniu, w związku z art. 7 ust. 1 lit. a,
artykuł 9 rozp. Rady nr 338/97 nie przewiduje możliwości wystawiania świadectw
na przemieszczanie;
- świadectwo jest wydane przez organ zarządzający mający taki sam adres, jak organ
zarządzający Łotwy zgłoszony w Sekretariacie CITES (i podany na stronie
Sekretariatu), jednak mający zupełnie inną nazwę.
W związku z powyższym warunkiem koniecznym do wydania opinii przez organ naukowy,
jest:
a) ustalenie z wnioskodawcą:
- ilu okazów dotyczy wniosek;
- czy okazy te są oznakowane;
- czy ma to być świadectwo (lub świadectwa) dla transakcji, czy dla okazu?
(odpowiednio do odpowiedzi należy poprawić wniosek, a poprawka powinna
uwzględniać także polską nazwę gatunku, a nie dosłowne tłumaczenie nazwy
angielskiej);
b) ustalenie z organem zarządzającym Łotwy:
- czy wydał przedstawione świadectwo dla założycieli stada hodowlanego;
- jeśli to świadectwo zostało wydane przez organ zarządzający (dlaczego inny niż
zgłoszony w Sekretariacie CITES?) – który z organów (polski czy łotewski) wyda
poprawne świadectwo (gdyby miał to być polski organ zarządzający, to polski organ
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naukowy powinien otrzymać informacje pozwalające na wydanie opinii w trybie art.
54 rozp. 865/2006, chyba że opinię wydałby lub już wydał organ naukowy Łotwy)?
Do czasu poczynienia tych ustaleń i usunięcia nieprawidłowości, proponujemy zawiesić
postępowanie w tej sprawie.
Do wydania opinii przez organ naukowy w tej sprawie nie jest konieczne wydanie
poprawionych świadectw dla okazów rodzicielskich. Wystarczające będzie złożenie
poprawnego wniosku oraz poczynienie ustaleń z organem zarządzającym Łotwy (przede
wszystkim potwierdzenie pochodzenia tych okazów rodzicielskich). Jednak w związku
z wystawianiem na widok publiczny w celach zarobkowych tych okazów, wydanie
właściwych świadectw do użytku komercyjnego dla rodziców jest także pilnie konieczne.
Należy jednocześnie zaznaczyć, że w przypadku wystawiania dla okazów przywiezionych
z Łotwy, lub ich potomstwa, świadectwa do użytku handlowego na podstawia art. 48 rozp.
Komisji nr 86/2006, jeśli okazy te nie zostaną wcześniej trwale oznakowane, zgodnie z art. 11
ust. 3 mogłoby to być jedynie świadectwo dla transakcji (w przypadku transakcji
międzynarodowej – może być to jedynie świadectwo dla transakcji jednorazowej).
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Sprawa nr 3-205-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX, o zwolnienie z zakazów określonych w art.
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla
dwóch żywych okazów (samców) ary żółtoskrzydłej Ara macao (Linnaeus, 1758),
oznakowanych obrączkami o numerach: 003/12PL (wyklutego 4 XII 2912) i 040/13PL
(wyklutego 4 V 2013).
Ara żółtoskrzydła umieszczona jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia
Rady (WE) 338/97.
Opinia PROP jako organu naukowego będzie wydana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz
uznania przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie kryteriami
podanymi w art. 54 tego rozporządzenia.
Do wniosków załączono następujące dokumenty:
•

zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii z 6 września 2013 r. o wykluciu się
przedmiotowych ptaków w niewoli oraz sposobie ich oznakowania,

• dwa świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” pary rodzicielskiej, tj. okazów
oznakowanych obrączkami o nr D BNA 14,0 NE G 06 074 oraz DBNA AZ
14227/06/037 14,0 (brak informacji o płci tych okazów),
• zaświadczenia o wpisie do rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe pary
rodzicielskiej.
Proponujemy zwrócić się do organu zarządzającego z wnioskiem o ustalenie:
1) z powiatowym lekarzem weterynarii:
a) Jaki jest powód wydania zaświadczenia dopiero 9 miesięcy po wykuciu
pierwszego i 4 miesiące po wykluciu drugiego okazu? Czy dopiero wówczas
przeprowadzono kontrolę? Jeśli tak – w jaki sposób sprawdzono, że rzeczywiście
okazy te pochodzą ze wskazanej pary rodzicielskiej?
b) W jaki sposób uzyskano od tej samej pary rodzicielskiej dwa lęgi w odstępie
zaledwie 5 miesięcy?
c) Dlaczego w zaświadczeniu zacytowano jedynie część art. 66 ust. 8. rozp.
865/2006, pomijając te fragmenty, które wydają się nie być spełnione –
oznakowanie powinno być unikatowe, a obrączki wykonane (komercyjnie)
specjalnie w tym celu?
2) z wnioskodawcą:
a) Którą z obrączek podanych w załączonym świadectwie oznakowany jest ojciec,
a którą matka okazów?
b) Jakie jest źródło obrączek, którymi oznakowane są okazy, których dotyczy
wniosek i materiał, z którego są wykonane? W jaki sposób jest (o ile jest)
zapewniona niepowtarzalność numeru na obrączkach?
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Można ew. również zadać wnioskodawcy dwa pierwsze z pytań, które proponujemy
zadać także powiatowemu lekarzowi weterynarii (o powód opóźnionego
zaświadczenia oraz krótki czas między wylęgami).
Ponieważ odpowiedzi na te pytania są m.in. istotne dla oceny wiarygodności
deklarowanego pochodzenia „C” przedmiotowych okazów, proponujemy zawiesić
postępowanie do czasu otrzymania na nie odpowiedzi.
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Sprawa nr 3-207-1

EKSPERTYZA POMOCNICZA
Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o wydanie świadectwa
potwierdzającego legalne pochodzenie dla dwóch żywych okazów koczkodana błotnego
Allenopithecus nigroviridis (Pocock, 1907), o pochodzeniu – urodzone i wyhodowane w
niewoli (kod „C”). Okazy zostały oznakowane mikroczipami o numeach: 00-0009-ABAA
(samiec urodzony 02.07.95) oraz 00-0009-A8F4 (samica urodzona 19.10.97).
Obowiązek wydania niniejszej opinii nie wynika z przepisów WTR i jest ona wydawana
w trybie art. 96 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody.
Koczkodan błotny ujęty jest w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady WE
nr 338/97.
Do wniosku załączono:
- karty indywidualne ISIS ZIMS przedmiotowych okazów,
- kopie zezwolenia eksportowego i importowego na import przedmiotowych okazów
z Niemiec do Polski w roku 2001.
Wniosek dotyczy wydania świadectwa na podstawie art. 5 rozp. Rady nr 338/97 i art. 47 rozp.
Komisji nr 865/2006 (w polu nr 19 wniosku zaznaczono pozycję a. Jednak wniosek, jak zwykle
w przypadku wniosków polskich ogrodów zoologicznych o wydanie tego rodzaju świadectw,
został źle wypełniony, co jest zrozumiałe w związku ze złożonością przepisów w tym zakresie.
Pochodzenie „C” tych okazów zostało potwierdzone w zezwoleniu eksportowym
i zaakceptowane przy wydawaniu zezwolenia importowego. Obecnie brak przesłanek, by
pochodzenie to miało być przedmiotem kolejnych analiz. Powinno być ono (i jest) zaznaczone
w polu 9 wniosku i świadectwa.
Rodzaje pochodzenia, które należy w tym wypadku poświadczyć w polu 18 świadectwa
(i zaznaczyć w polu o tym samym numerze wniosku), są wymienione w art. 47 rozp. Komisji
nr 865/2006. Ponieważ wyhodowanie w niewoli jest także „nabyciem” (ang.: acquire)
w znaczeniu tych przepisów, a okazy urodziły się w Niemczech w odniesieniu do samca ma
zastosowanie pkt 4 tego artykułu a w odniesieniu do samicy – jego punkt 3. W tym wypadku
można także uznać, że jest to także pochodzenie wymienione w pkt 6 tego artykułu (zostały
wprowadzone na terytorium państwa członkowskiego, zanim przepisy rozporządzeń WRT
zaczęły być stosowane w tym państwie członkowskim). Naszym zdaniem w polu 18 wniosku
i świadectw należy zaznaczyć pozycję e (w odniesieniu do samca) oraz d (w odniesieniu do
samicy). Ewentualnie dodatkowo można także zaznaczyć pozycję g dla obu tych okazów.
W przypadku uwzględnieniu tej poprawki, nie widzimy przeszkód do wydania wnioskowanych
świadectw dla obu okazów.
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