
 

ul. 

 

Wiejska 6, 00

Opini

h

I. C

Ce

Rzeczyp

handlu 

w Wasz

Waszyn

Ko

i roślina

przedmi

Rz

Weszła,

Str

Zg

objętych

powiado

zastrzeż

Jednocz
             
1) Załącz

uzna 
eksplo

0-902 Warsza

ia do ustaw

handlu dzik

Cel i przed

elem ustawy

pospolitej P

dzikimi zw

zyngtonie d

ngtońską”, p

onwencja W

ami gatunk

iotem są rów

zeczpospolit

, a weszła o

ronami Kon

godnie z a

h Załączni

omienia rzą

żenia w odn

ześnie, dopó
                  

znik III do K
swoją właśc

oatacji tych ga

awa, tel. 22 69

wy o zmiani

kimi zwierz

sporządzo

dmiot ustaw

y jest wyra

Polskiej zm

wierzętami i

dnia 3 ma

poprzez zgło

Waszyngtoń

ków, które 

wnież częśc

ta Polska ra

ona w życie 

nwencji jest

art. XVI us

ikiem III1)

ądu będąceg

niesieniu do

óki takie za
                  

Konwencji Wa
ciwość do ob
atunków i wym

4-91-92, fax 2

ie zakresu o

zętami i roś

onej w Was

(d

wy 

ażenie prze

miany zakres

i roślinami 

arca 1973 

oszenie zast

ńska regulu

są zagroż

ci takich zw

atyfikowała

dnia 12 ma

t obecnie 17

stęp 2 Kon
), Strona 

go depozyta

 jakiegokol

strzeżenie n

aszyngtońskiej
bjęcia ich reg
magającą wsp

22 694-91-06,

obowiązyw

ślinami gatu

szyngtonie 

druk nr 297

ez Parlamen

su obowiąz

gatunków 

r., zwanej

trzeżeń do j

uje zasady 

żone wygin

wierząt i rośl

a Konwencję

arca 1990 r.

75 państw.

nwencji W

może, w 

ariuszem (r

lwiek gatun

nie zostanie

j – obejmuje 
glamentacją 

półpracy innyc

, e-mail: reszc

Warszaw

wania Konw

unków zag

dnia 3 mar

7) 

nt zgody na

zywania Ko

zagrożonyc

j w dalsze

jej Załączni

międzynar

nięciem lub

lin oraz pro

ę Waszyngt

Waszyngtońs

każdej ch

rząd Konfed

ku, jego czę

e wycofane, 

wszystkie ga
mającą na c
ch Stron w zak

czyn@nw.sena

wa, dnia 14 l

wencji o mi

rożonych w

rca 1973 r. 

a dokonanie

onwencji o 

ch wyginięc

ej części o

ika III. 

odowego o

b mogą ta

dukty poch

tońską dnia 

skiej w prz

hwili w d

deracji Szw

ęści lub pro

państwo to

atunki, co do k
celu zapobież
kresie kontrol

at.gov.pl 

lutego 2013

iędzynarod

wyginięciem

e przez Pre

międzynaro

ciem, sporz

opinii „Ko

obrotu zwie

akimi się s

hodne. 

a 3 listopada

zypadku ga

drodze pis

wajcarskiej),

oduktu poch

o będzie trak

których jedna
żenie lub ogr
li handlu. 

3 r. 

dowym 

m, 

ezydenta 

odowym 

ządzonej 

nwencją 

erzętami 

stać. Jej 

a 1989 r. 

atunków 

semnego 

, zgłosić 

hodnego. 

ktowane 

a ze Stron 
raniczenie 



– 2 – 

– w zakresie handlu okazami tego gatunku, ich częściami lub produktami pochodnymi – tak 

jak państwo niebędące Stroną Konwencji. 

W roku 1989 Republika Indii zgłosiła do Załącznika III Konwencji Waszyngtońskiej 

trzy podgatunki lisa pospolitego: Vulpes vulpes griffithi, Vulpes vulpes montana, Vulpes 

vulpes pusilla oraz podgatunek z rodziny łasicowatych: Mustela erminea ferghanae 

(gronostaj), natomiast w roku 1999 trzy gatunki łasic: Mustela altaica (łasica górska), Mustela 

sibirica (łasica syberyjska), Mustela kathiah (łasica żółtobrzucha). Zgodnie z art. XVI ustęp 1 

Konwencji, zgłoszenie to spowodowało objęcie Załącznikiem III przedstawionych gatunków 

i podgatunków zwierząt. 

Należy podkreślić, iż, jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, w opinii Komisji 

Europejskiej, ani w momencie zgłoszenia przez Republikę Indii wskazanych gatunków, ani 

w chwili obecnej nie ma żadnych dowodów na to, aby istniało zagrożenie ochrony tychże 

gatunków w środowisku przyrodniczym. Z uwagi na powyższe Komisja Europejska oraz 

państwa członkowskie Unii Europejskiej w roku 1989 oraz 2000 na podstawie art. XVI 

i XXII Konwencji Waszyngtońskiej oraz art. 3 ust. 4 lit. b rozporządzenia Rady (WE) 

nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory 

w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. WE L 61 z 03.03.1997, str. 1; Dz. Urz. Polskie 

wydanie specjalne roz. 15, t. 3, str. 136) wprowadziły zastrzeżenia do włączenia 

przedmiotowych gatunków do Załącznika III – a zatem, jak już była mowa powyżej, na mocy 

art. XVI ust. 2 Konwencji Waszyngtońskiej, są one traktowane w zakresie handlu okazami 

przedmiotowych gatunków i ich częściami lub produktami pochodnymi tak, jak państwo 

niebędące Stroną Konwencji Waszyngtońskiej. 

Zgłoszenie formalnego zastrzeżenia rządowi Konfederacji Szwajcarskiej w stosunku do 

gatunków, o których mowa powyżej, jest obowiązkowe dla wszystkich państw 

członkowskich Unii Europejskiej, ze względu na związanie państw członkowskich 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/97. 

Z uwagi na włączenie do polskiego porządku prawnego rozporządzenia Rady (WE) 

nr 338/97, wystąpiła rozbieżność pomiędzy objęciem wskazanych gatunków i podgatunków 

zwierząt Załącznikiem III Konwencji Waszyngtońskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej 

Polskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej, które zgłosiły zastrzeżenia. Dla państw 

członkowskich, które zgłosiły zastrzeżenia, zwierzęta te objęte są Dodatkiem D 

rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, zawierającym gatunki wymienione w Załączniku III, 
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w stosunku do których zgłoszono zastrzeżenia, natomiast dla Polski znajdują się one 

w Dodatku C tegoż rozporządzenia, który zawiera gatunki wymienione w Załączniku III, 

w stosunku do których nie zgłoszono zastrzeżeń. 

Zgłoszenie przedmiotowych zastrzeżeń ma na celu ujednolicenie stanowiska Polski ze 

stanowiskiem zatwierdzonym przez przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej 

i Komisję Europejską. W efekcie zgłoszenia zastrzeżeń Polska, tak jak inne państwa 

członkowskie Unii Europejskiej, w oparciu o art. XVI Konwencji Waszyngtońskiej, 

traktowana będzie – w zakresie handlu okazami przedmiotowych gatunków i ich częściami 

lub produktami pochodnymi – tak, jak państwo niebędące Stroną Konwencji 

Waszyngtońskiej, dopóki takie zastrzeżenia nie zostaną wycofane. 

W ślad za uzasadnieniem, należy podkreślić, że zgłoszenie zastrzeżeń nie powoduje 

zmniejszenia zakresu ochrony tych gatunków i podgatunków zwierząt, gdyż wobec gatunków 

z Dodatku C i D rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 wymagane jest uprzednie 

przedstawienie powiadomienia importowego w granicznym urzędzie celnym miejsca 

wprowadzenia. 

Zgłoszenie zastrzeżeń nie skutkuje również koniecznością wprowadzenia zmian 

w polskim prawodawstwie, w szczególności w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Zgłoszenie przez Rzeczpospolitą Polską przedmiotowych zastrzeżeń jest zmianą 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej, która nie polega na zawarciu nowej umowy 

międzynarodowej, dlatego zastosowano tryb określony w art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 

14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 tej ustawy 

decyzję w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji Waszyngtońskiej podejmuje 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów.  

W związku z tym, że Konwencja Waszyngtońska została ratyfikowana przez Polskę 

dnia 3 listopada 1989 r., a zatem przed wejściem w życie Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz, że wypełnia przesłankę z art. 89 ust. 1 pkt 5 

Konstytucji, tj. dotyczy spraw uregulowanych w ustawie, należy ją traktować – zgodnie 

z art. 241 ust. 1 ustawy zasadniczej – jako umowę ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną 

w ustawie. 
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Wobec powyższego, decyzję w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji 

Waszyngtońskiej podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2013 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1011).  

Projekt ustawy był przedmiotem prac Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje wprowadziły 

poprawkę o charakterze redakcyjnym w tytule projektu ustawy (druk sejmowy nr 1052). 

Ustawa została uchwalona w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Komisji. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Legislator 


