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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-128-12  
 
 Pani  

 Ewa Kopacz 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie zakresu obowiązywania 
Konwencji o międzynarodowym handlu 
dzikimi zwierzętami i roślinami 
gatunków zagrożonych wyginięciem, 
sporządzonej w Waszyngtonie dnia  
3 marca 1973 r., przez zgłoszenie 
zastrzeżeń do jej Załącznika III. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych i Minister Środowiska. 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

 
U S T AWA  

z dnia 

o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu  

dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem,  

sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.,  

przez zgłoszenie zastrzeżeń do jej Załącznika III 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami 

i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 

1973 r., przez złożenie zastrzeżeń do jej Załącznika III. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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P O S T A N O W I E N I E  

P R E Z Y D E N T A  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 

o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi 

zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej 

w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., przez zgłoszenie zastrzeżeń do jej Załącznika III 

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach 

międzynarodowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. 

Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676) postanawia się, co następuje: 

§ 1. Na podstawie artykułu XVI ustęp 2 Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi 

zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie 

dnia 3 marca 1973 r., zgłaszam niniejszym zastrzeżenia odnośnie do następujących gatunków 

i podgatunków wymienionych w Załączniku III przedmiotowej Konwencji: Vulpes vulpes 

griffithi (lis pospolity), Vulpes vulpes montana (lis pospolity), Vulpes vulpes pusilla (lis 

pospolity) oraz Mustela altaica (łasica górska), Mustela erminea ferghanae (gronostaj), 

Mustela sibirica (łasica syberyjska) i Mustela kathiah (łasica żółtobrzucha). 

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

P R E Z Y D E N T  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

 

B R O N I S Ł AW  K O M O R O W S K I            

 
 
P R E Z E S  R A D Y  M I N I S T R Ó W  

 

       D O N A L D  T U S K  
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UZASADNIENIE 

 

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków 

zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zwana 

dalej Konwencją Waszyngtońską lub CITES (Convention on International Trade  

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), reguluje zasady międzynarodowego 

obrotu zwierzętami i roślinami gatunków, które są zagrożone wyginięciem lub mogą 

takimi się stać. Przedmiotem CITES są również części takich zwierząt i roślin oraz 

produkty pochodne. 

Stronami Konwencji jest obecnie 175 państw. 

Potrzeba i cel zgłoszenia przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń do wybranych 

gatunków i podgatunków objętych Załącznikiem III CITES 

Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Konwencję Waszyngtońską dnia 3 listopada 1989 r. 

Weszła ona w życie dnia 12 marca 1990 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112, z 2000 r. 

Nr 66, poz. 802 oraz z 2004 r. Nr 112, poz. 1183). 

Zgodnie z art. XXIII Konwencji Waszyngtońskiej, może być ona przedmiotem jedynie 

zastrzeżeń szczegółowych. W przypadku gatunków objętych Załącznikiem III*  

– stosownie do postanowień art. XVI Konwencji Waszyngtońskiej, każda ze Stron 

może, w każdej chwili, w drodze pisemnego powiadomienia rządu będącego 

depozytariuszem, zgłosić zastrzeżenia w odniesieniu do jakiegokolwiek gatunku, jego 

części lub produktu pochodnego. Jednocześnie, dopóki takie zastrzeżenie nie zostanie 

wycofane, państwo to będzie traktowane – w zakresie handlu okazami tego gatunku, ich 

częściami lub produktami pochodnymi – tak jak państwo niebędące Stroną Konwencji 

Waszyngtońskiej. 

Trzy podgatunki lisa: Vulpes vulpes griffithi, Vulpes vulpes montana, Vulpes vulpes 

pusilla oraz jeden podgatunek z łasicowatych – Mustela erminea ferghanae zostały 

zgłoszone do Załącznika III Konwencji Waszyngtońskiej przez Republikę Indii 

w 1989 r. Komitet do spraw handlu dziką fauną i florą, składający się z przedstawicieli 

organów zarządzających CITES państw członkowskich oraz przedstawicieli Komisji 

Europejskiej, zadecydował o zgłoszeniu zastrzeżeń w odniesieniu do wyżej 

wymienionych gatunków.  



W 1999 r. Republika Indii wniosła o objęcie Załącznikiem III trzech gatunków 

z rodzaju Mustela: Mustela kathiah, Mustela sibirica, Mustela altaica. Komisja 

Europejska nie uzyskała jednak od organu zarządzającego CITES Republiki Indii 

racjonalnych przesłanek tej decyzji. Nie było wówczas i obecnie nie ma żadnych 

dowodów na to, aby istniało zagrożenie ochrony tychże gatunków w środowisku 

przyrodniczym. Na tej podstawie omawiane gatunki zostały przeniesione w 2000 r. 

z Dodatku C** do Dodatku D*** 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). 

Zgodnie z artykułami XVI i XXIII Konwencji Waszyngtońskiej oraz zgodnie z 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, państwa 

członkowskie Unii Europejskiej postanowiły w 1989 r. oraz 2000 r. wprowadzić 

zastrzeżenia do włączenia wyżej wymienionych gatunków i podgatunków do 

załączników CITES. 

Zgłoszenie formalnego zastrzeżenia rządowi Konfederacji Szwajcarskiej  

– depozytariuszowi Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami 

i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem w stosunku do gatunków, o których 

mowa, jest obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, ze 

względu na związanie państw członkowskich rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/97. 

Państwa Członkowskie, które nie wniosły do tej pory zastrzeżeń, w tym Rzeczpospolita 

Polska, są zobowiązane to uczynić, tak aby być w zgodzie ze stanowiskiem 

zatwierdzonym przez przedstawicieli wszystkich krajów Unii Europejskiej i Komisji 

Europejskiej dotyczącym tych gatunków. 

Obecnie przedmiotowe 4 gatunki i 3 podgatunki są wymienione w Dodatku D 

rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. b tego rozporządzenia, 

Dodatek D powinien zawierać „gatunki wymienione w dodatku III do Konwencji, 

w stosunku do których zgłoszono zastrzeżenie”. 

Różnice między dotychczasowym i projektowanym stanem prawnym 

Zgłoszenie przez Republikę Indii przedmiotowych gatunków i podgatunków zwierząt, 

zgodnie z artykułem XVI ustępem 1 Konwencji Waszyngtońskiej spowodowało ich 
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objęcie Załącznikiem III. W 1989 r. i w 2000 r. państwa członkowskie Unii 

Europejskiej zgłosiły zastrzeżenia do wskazanych gatunków i podgatunków zwierząt. 

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

nr 338/97, wystąpiła rozbieżność pomiędzy objęciem wskazanych gatunków 

i podgatunków zwierząt Dodatkiem C i D rozporządzenia, w odniesieniu do 

Rzeczypospolitej Polskiej i państw, które zgłosiły zastrzeżenia. Dla państw 

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

zawierającym gatunki wymienione w Załączniku III Konwencji Waszyngtońskiej, 

w stosunku do których zgłoszono zastrzeżenia, natomiast dla Rzeczypospolitej Polskiej 

znajdują się w Dodatku C, który zawiera gatunki wymienione w Załączniku III 

Konwencji Waszyngtońskiej, inne niż wymienione w Dodatku A i B, w stosunku do 

których państwa członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń. 

Zgłoszenie przedmiotowych zastrzeżeń przez Rzeczpospolitą Polską ma na celu 

ujednolicenie stanowiska ze stanowiskiem krajów Unii Europejskiej i Komisji 

Europejskiej, które zgodnie z artykułem XVI ustęp 2 Konwencji zgłosiły zastrzeżenia 

do przedmiotowych gatunków i podgatunków zwierząt. 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. 

Skutki zgłoszenia zastrzeżeń 

Skutkiem politycznym zgłoszenia przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń 

w odniesieniu do omawianych gatunków i podgatunków wyszczególnionych 

w Załączniku III Konwencji Waszyngtońskiej będzie ujednolicenie stanowiska 

Rzeczypospolitej Polskiej ze stanowiskiem zatwierdzonym przez przedstawicieli krajów 

Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Rzeczpospolita Polska, podobnie jak inne 

Państwa Członkowskie, zgodnie z artykułem XVI Konwencji, będzie traktowana – 

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. 

Zgłoszenie zastrzeżeń nie spowoduje skutków o charakterze finansowym, 

gospodarczym i społecznym, gdyż – zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii 
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Europejskiej – wprowadzenie na terytorium Unii Europejskiej gatunków z Dodatku D 

wymaga, podobnie jak w przypadku gatunków z Dodatku C, uprzedniego 

przedstawienia powiadomienia importowego w granicznym urzędzie celnym miejsca 

wprowadzenia.  

Ponadto zgłoszenie przedmiotowych zastrzeżeń nie będzie wywierało skutków 

prawnych w postaci konieczności wprowadzenia zmian w polskim ustawodawstwie, 

w szczególności nie będzie powodowało konieczności nowelizacji ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. 

zm.). 

Tryb zgłoszenia zastrzeżeń do gatunków i podgatunków objętych Załącznikiem III 

Konwencji 

W przypadku gatunków objętych Załącznikiem III* Rzeczpospolita Polska, będąc 

Stroną Konwencji, może zgodnie z artykułem XVI ustęp 2 Konwencji Waszyngtońskiej 

w każdej chwili, w drodze pisemnego powiadamiania rządu będącego depozytariuszem, 

zgłosić zastrzeżenia w odniesieniu do jakiegokolwiek gatunku, jego części lub produktu 

pochodnego.  

Zgłoszenie przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń w odniesieniu do omawianych 

gatunków wymienionych w Załączniku III Konwencji Waszyngtońskiej jest zmianą 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej, która nie polega na zawarciu nowej umowy 

międzynarodowej, dlatego w przedmiotowej sprawie zastosowano tryb określony 

w art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych 

(Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.). 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 

Rzeczpospolitą Polską dnia 3 listopada 1989 r., a zatem przed wejściem w życie 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 

483, z późn. zm.) 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 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – jako umowę ratyfikowaną za uprzednią zgodą 

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

Waszyngtońskiej podejmie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

*Załącznik III CITES – obejmuje wszystkie gatunki, co do których jedna ze Stron uzna swoją właściwość 

do objęcia ich reglamentacją mającą na celu zapobieżenie lub ograniczenie eksploatacji tych gatunków 

i wymagającą współpracy innych Stron w zakresie kontroli handlu. 

**Załącznik C 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 – obejmuje gatunki wymienione 

w Załączniku III Konwencji Waszyngtońskiej, inne niż wymienione w Załączniku A lub B, w stosunku 

do których państwa członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń oraz gatunki wymienione w Załączniku II 

Konwencji Waszyngtońskiej, w stosunku do których zgłoszono zastrzeżenie. 

*** Załącznik D 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 – obejmuje gatunki niewymienione 

w Załącznikach A do C, które są przywożone do Wspólnoty w ilościach uzasadniających monitorowanie 

oraz gatunki wymienione w Załączniku III Konwencji Waszyngtońskiej, w stosunku do których 

zgłoszono zastrzeżenie. 

 

12/03rch 























































































































Dziennik Ustaw Nr 66 — 4084 — Poz. 802

802

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 27 lipca 2000 r.

o sprostowaniu b∏´dów.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 grudnia
1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” (Dz. U. Nr 58, poz. 524,
z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) prostu-
je si´ w przek∏adzie Konwencji o mi´dzynarodowym
handlu dzikimi zwierz´tami i roÊlinami gatunków za-
gro˝onych wygini´ciem, sporzàdzonej w Waszyngto-
nie dnia 3 marca 1973 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112),
nast´pujàce b∏´dy:

1) w artykule III w ust´pie 3 zamiast wyrazów „zezwo-
lenia importowego lub zezwolenia eksportowego
albo Êwiadectwa reeksportu” powinny byç wyrazy

„zezwolenia importowego oraz zezwolenia ekspor-
towego albo Êwiadectwa reeksportu”,

2) w tytule artyku∏u VII zamiast wyrazu „Zezwolenia”
powinien byç wyraz „Zwolnienia”,

3) w artykule VII w ust´pie 3 w zdaniu drugim zamiast
wyrazów „zezwolenie nie b´dzie mia∏o zastosowa-
nia” powinny byç wyrazy „zwolnienie nie b´dzie
mia∏o zastosowania”.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski

Egzemplarze bie˝àce i z lat ubieg∏ych oraz za∏àczniki mo˝na nabywaç:
— na podstawie nades∏anego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
— w punktach sprzeda˝y Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie,

al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73 i ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96

Egzemplarze archiwalne — od 1918 r. — ul. Powsiƒska 69/71
od 1996 r. — al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

ul. Marsza∏kowska 3/5, 00-624 Warszawa, tel. 825-46-79
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; fax: 694-64-77, 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581

www.gpkprm.gov.pl
e-mail: dziust@gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 maja 2004 r. Nr 112

TREÂå:
Poz.:

UMOWY MI¢DZYNARODOWE:

1183 — Za∏àczniki I, II i III do Konwencji o mi´dzynarodowym handlu dzikimi zwierz´tami i roÊli-
nami gatunków zagro˝onych wygini´ciem, sporzàdzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 
1973 r. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7809

1184 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej
Polskiej za∏àcznikami I, II i III do Konwencji o mi´dzynarodowym handlu dzikimi zwierz´-
tami i roÊlinami gatunków zagro˝onych wygini´ciem, sporzàdzonej w Waszyngtonie 
dnia 3 marca 1973 r. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7889

1185 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Regula-
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ObjaÊnienia

1. Gatunki w∏àczone do niniejszych za∏àczników sà
przywo∏ane:

a) poprzez nazw´ gatunku lub

b) jako wszystkie gatunki zaliczone do wy˝szego ran-
gà taksonu lub wskazanej jego cz´Êci.

2. Skrót „spp.” jest u˝ywany do oznaczenia
wszystkich gatunków wy˝szego rangà taksonu.

3. Inne powo∏ania na taksony wy˝sze rangà ni˝ ga-
tunek uczyniono wy∏àcznie w celach informacyjnych
lub klasyfikacyjnych.1)

4. Nast´pujàce skróty sà u˝ywane dla taksonów
roÊlinnych poni˝ej poziomu gatunku:

a) „ssp.” jest u˝ywany do oznaczenia podgatunku,

b) „var(s).” jest u˝ywany do oznaczenia odmiany
(odmian).

5. Jako ˝e ˝aden gatunek lub wy˝szy rangà takson
FLORY w∏àczony do za∏àcznika I nie jest zaopatrzony
w przypis tej treÊci, ˝e jego mieszaƒce powinny byç
traktowane zgodnie z postanowieniami artyku∏u III
konwencji, oznacza to, ˝e sztucznie rozmna˝ane mie-
szaƒce wytworzone z jednego lub wi´cej z tych gatun-
ków lub taksonów mogà byç przedmiotem obrotu ze
Êwiadectwem sztucznego rozmna˝ania oraz ˝e nasio-
na i py∏ek (∏àcznie z pylnikami), ci´te kwiaty, siewki lub
kultury tkankowe tych mieszaƒców uzyskane in vitro,
na sta∏ych lub ciek∏ych po˝ywkach, przemieszczane
w sterylnych opakowaniach, nie sà przedmiotem po-
stanowieƒ konwencji.

6. Nazwy paƒstw (w nawiasach) umieszczone
obok nazw gatunków w za∏àczniku III sà nazwami tych
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ZA¸ÑCZNIKI I, II I III DO KONWENCJI

o mi´dzynarodowym handlu dzikimi zwierz´tami i roÊlinami gatunków zagro˝onych wygini´ciem,

sporzàdzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.

———————
1) W angielskiej wersji j´zykowej objaÊnieƒ do za∏àczników

nazwy zwyczajowe niektórych gatunków, umieszczone do-
datkowo po obowiàzujàcych nazwach naukowych (∏aciƒ-
skich) rodzin, wprowadzono wy∏àcznie w celu u∏atwienia
znalezienia szukanego gatunku w obr´bie danej rodziny.
W wi´kszoÊci przypadków nazwy zwyczajowe podano jedy-
nie dla przyk∏adowych gatunków w obr´bie danej rodziny.



Stron, które przed∏o˝y∏y dane gatunki do w∏àczenia ich
do niniejszego za∏àcznika.

7. Zgodnie z artyku∏em I ust´p (b) punkt (iii) kon-
wencji symbol (#) z nast´pujàcà po nim liczbà,
umieszczony obok nazwy gatunku lub wy˝szego tak-
sonu w∏àczonego do za∏àcznika II lub III, wskazuje cz´-
Êci lub produkty pochodne, które sà wyszczególnione
w odniesieniu do tego gatunku dla celów konwencji,
jak ni˝ej:

# 1 Wskazuje wszystkie cz´Êci i produkty pochodne,
z wyjàtkiem:

a) nasion, zarodników i py∏ku (∏àcznie z pylnikami),

b) siewek lub kultur tkankowych uzyskanych in vi-
tro, na sta∏ych lub ciek∏ych po˝ywkach, prze-
mieszczanych w sterylnych opakowaniach,
oraz

c) ci´tych kwiatów sztucznie rozmna˝anych roÊlin.

# 2 Wskazuje wszystkie cz´Êci i produkty pochodne,
z wyjàtkiem:

a) nasion i py∏ku,

b) siewek lub kultur tkankowych uzyskanych in vi-
tro, na sta∏ych lub ciek∏ych po˝ywkach, prze-
mieszczanych w sterylnych opakowaniach,

c) ci´tych kwiatów sztucznie rozmna˝anych roÊlin
oraz

d) chemicznych produktów pochodnych i koƒco-
wych produktów farmaceutycznych.

# 3 Wskazuje ca∏e i krajane korzenie oraz cz´Êci ko-
rzeni, z wyjàtkiem przetworzonych cz´Êci lub pro-
duktów pochodnych, jak proszki (pudry), pigu∏ki,
ekstrakty (wyciàgi), toniki, herbaty oraz wyroby
cukiernicze.

# 4 Wskazuje wszystkie cz´Êci i produkty pochodne,
z wyjàtkiem:

a) nasion, z wyjàtkiem nasion kaktusów meksy-
kaƒskich pochodzàcych z Meksyku, oraz py∏ku,

b) siewek lub kultur tkankowych uzyskanych in vi-
tro, na sta∏ych lub ciek∏ych po˝ywkach, prze-
mieszczanych w sterylnych opakowaniach,

c) ci´tych kwiatów sztucznie rozmna˝anych ro-
Êlin,

d) owoców i ich cz´Êci oraz produktów pochod-
nych roÊlin aklimatyzowanych lub sztucznie
rozmna˝anych oraz

e) oddzielnych odcinków ∏odyg (mi´dzyw´êli), ich
cz´Êci i produktów pochodnych aklimatyzowa-
nych lub sztucznie rozmna˝anych roÊlin z ro-
dzaju Opuntia podrodzaj Opuntia.

# 5 Wskazuje drewno okràg∏e, tarcic´ i p∏aty drewna
okleinowego.

# 6 Wskazuje drewno okràg∏e, p∏aty drewna okleino-
wego i sklejk´.

# 7 Wskazuje drewno okràg∏e, zr´bki drzewne i nie-
przetworzone kawa∏ki materia∏u.

# 8 Wskazuje wszystkie cz´Êci i produkty pochodne,
z wyjàtkiem:

a) nasion i py∏ku (∏àcznie z pylnikami),

b) siewek lub kultur tkankowych uzyskanych in vi-
tro, na sta∏ych lub ciek∏ych po˝ywkach, prze-
mieszczanych w sterylnych opakowaniach,

c) ci´tych kwiatów sztucznie rozmna˝anych roÊlin
oraz

d) owoców, ich cz´Êci i produktów pochodnych
sztucznie rozmna˝anych roÊlin z rodzaju Vanilla.

Dziennik Ustaw Nr 112 — 7810 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7811 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7812 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7813 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7814 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7815 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7816 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7817 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7818 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7819 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7820 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7821 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7822 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7823 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7824 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7825 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7826 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7827 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7828 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7829 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7830 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7831 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7832 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7833 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7834 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7835 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7836 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7837 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7838 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7839 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7840 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7841 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7842 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7843 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7844 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7845 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7846 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7847 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7848 — Poz. 1183



Interpretation

1. Species included in these Appendices are
referred to:

a) by the name of the species; or

b) as being all of the species included in a higher
taxon or designated part thereof.

2. The abbreviation ”spp.” is used to denote all
species of a higher taxon.

3. Other references to taxa higher than species are
for the purposes of information or classification only.
The common names included after the scientific names
of families are for reference only. They are intended to
indicate the species within the family concerned that
are included in the Appendices. In most cases this is not
all of the species within the family.

4. The following abbreviations are used for plant
taxa below the level of species:

a) ”ssp.” is used to denote subspecies; and

b) ”var(s).” is used to denote variety (varieties).

5. As none of the species or higher taxa of FLORA
included in Appendix I is annotated to the effect that its
hybrids shall be treated in accordance with the
provisions of Article III of the Convention, this means
that artificially propagated hybrids produced from one
or more of these species or taxa may be traded with a
certificate of artificial propagation, and that seeds and
pollen (including pollinia), cut flowers, seedling or
tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media,
transported in sterile containers of these hybrids are not
subject to the provisions of the Convention.

6. The names of the countries in parentheses
placed against the names of species in Appendix III
are those of the Parties submitting these species for
inclusion in this Appendix.

7. In accordance with Article I, paragraph (b), sub-
-paragraph (iii), of the Convention, the symbol (#)
followed by a number placed against the name of a
species or higher taxon included in Appendix II or III
designates parts or derivatives which are specified in
relation thereto for the purposes of the Convention as
follows:

# 1 Designates all parts and derivatives, except:

a) seeds, spores and pollen (including pollinia);

b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in
solid or liquid media, transported in sterile
containers; and

c) cut flowers of artificially propagated plants.

# 2 Designates all parts and derivatives, except:

a) seeds and pollen;

b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in
solid or liquid media, transported in sterile
containers;

c) cut flowers of artificially propagated plants; and

d) chemical derivatives and finished pharmaceu-
tical products.

# 3 Designates whole and sliced roots and parts of
roots, excluding manufactured parts or
derivatives such as powders, pills, extracts, tonics,
teas and confectionery.

# 4 Designates all parts and derivatives, except:

a) seeds, except those from Mexican cacti
originating in Mexico, and pollen;

b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in
solid or liquid media, transported in sterile
containers;

c) cut flowers of artificially propagated plants;

d) fruits and parts and derivatives thereof of
naturalized or artificially propagated plants;
and

e) separate stem joints (pads) and parts and
derivatives thereof of naturalized or artificially
propagated plants of the genus Opuntia

subgenus Opuntia.

# 5 Designates logs, sawn wood and veneer sheets.

# 6 Designates logs, sawn wood, veneer sheets and
plywood.

# 7 Designates logs, wood-chips und unprocessed
broken material.

# 8 Designates all parts and derivatives, except:

a) seeds and pollen (including pollinia);

b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in
solid or liquid media, transported in sterile
containers;

c) cut flowers of artificially propagated plants;
and

d) fruits and parts and derivatives thereof of
artificially propagated plants of the genus
Vanilla.

Dziennik Ustaw Nr 112 — 7849 — Poz. 1183

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

APPENDICES I, II AND III



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7850 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7851 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7852 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7853 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7854 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7855 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7856 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7857 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7858 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7859 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7860 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7861 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7862 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7863 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7864 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7865 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7866 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7867 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7868 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7869 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7870 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7871 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7872 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7873 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7874 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7875 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7876 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7877 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7878 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7879 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7880 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7881 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7882 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7883 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7884 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7885 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7886 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7887 — Poz. 1183



Dziennik Ustaw Nr 112 — 7888 — Poz. 1183


	Druk nr 1011
	Warszawa, 17 grudnia 2012 r.

	SEJM 
	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
	Prezes Rady Ministrów
	RM 10-128-12


	Pani 
	Ewa Kopacz
	Marszałek Sejmu
	Rzeczypospolitej Polskiej
	Z poważaniem


