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Informacja na teamt liczby godzin poświęconych na realizację zadania 

 

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr DLP/10/2014 z dnia 11 czerwca 2014 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 286 ekspertyzy pomocnicze, w 242 odmiennych sprawach, na 
potrzeby opracowania opinii przez organ naukowy CITES. 200 spraw wymagało 
opracowania jednej ekspertyzy, 41 spraw wymagało dwóch ekspertyz, 1 sprawa – 
czterech ekspertyz pomocniczych. 

Średnio na jedną sprawę wymagającą jednaj ekspertyzy poświęcono 6 godzin pracy, 
wymagającej dwóch ekspertyz – 9 godzin, czterech ekspertyz – 12 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: 200 x 6 + 41 x 9 + 1 x 12 = 1581 
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: 1581 h 

przy zestawieniu i syntetycznym opisie: 24 h 

łącznie: 1605 h 
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Sprawa nr 1-195a-2 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 03/11/2010 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 jest wydawana 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 w niewoli, 

• 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-4201-03Sokol-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 nie uzyskano 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. 
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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  z dnia 03/11/2010 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 jest wydawana 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 nie 
uzyskano żadnych wyjaśnień w tej sprawie.  

Na podstawie przedstawionych dokumentów brak 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  z dnia 03/11/2010 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 jest wydawana 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  z dnia 03/11/2010 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 jest wydawana 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 
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odpowiedniego zezwolenia, ani wniosku o jego wydanie nie została załączona do 
przedmiotowych wniosków.  

Na podstawie przedstawionych dokumentów brak podstaw aby uznać, że przedmiotowe 
jastrzębie spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 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  z dnia 03/11/2010 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 jest wydawana 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 wnioskodawcy na 
przetrzymywanie rodziców przedmiotowych jastrzębi. 

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 brak 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).  
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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  z dnia 03/11/2010 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 jest wydawana 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 na 
przetrzymywanie jastrzębia oznakowanego obrączką PL KD 048C. 

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 
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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 3-038-2 

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, o długości karapaksu do 8 cm. 

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). 

Wg bazy WCMC od 2006 r. eksport tego typu okazów z Tanzanii przedstawiał się 
następująco: 

rok kwota 
eksportowa 

import 
wykazywany 
przez pańs-
twa importu  

eksport 
wykazany 
przez TZ 

eksport 
do UE 

wykazany 
przez TZ 

eksport do państw UE w 
rozbiciu na poszczególne 
państwa wykazany przez 

TZ 
2006 2300 1790 1719 1682 DE-405; ES-200; FR-100; 

HU-15; NL-742; PL-200; 
SL-20 

2007 3480 3264 0 0 - 
2008 4800 2561 1378 848 DE-100; NL-728; PL-20 
2009 5670 4649 3478 2066 CZ-50; DE-25; ES-792; NL-

1199 
2010 5670 4174 2920 1430 CZ-50; ES-300; NL-680; PL-

400 
2011 5990 4120 1620 1020 CZ-200; DE-320; NL-500 
2012 6000 350 0? brak 

danych? 
350 DE-300, PL-200 

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 
stwierdziliśmy pewne nieprawidłowości – z zestawienia raportów rocznych (dla lat 2006-
2011, gdyż zestawienie z roku 2012 jest wciąż niepełne) 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. Na podobne 
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niezgodności zwracano uwagę już wcześniej w opinii nr PROP/CITES/2011-114-1-bk. 
W związku z przedmiotową sprawą zwracano się do organu zarządzającego z prośbą o 
wyjaśnienie z organem zarządzającym CITES Tanzanii prawdopodobnych przyczyn tych 
niezgodności oraz potwierdzenie, że przedstawiona kopia zezwolenia dotyczy 
rzeczywiście wydanego dokumentu. Organ zarządzający CITES Tanzanii potwierdził 
wydanie zezwolenia eksportowego i obiecał przeanalizować niezgodności i przekazać 
wyjaśnienie. Jednak do dnia dzisiejszego żadne wyjaśnienia nie wpłynęły. Ponieważ 
jednak ilości importowanych żółwi tego gatunku raportowane przez kraje importu nie 
przekraczały kwot eksportowych, można uznać, że niedociągnięcia w raportowaniu 
eksportu przez organ Tanzanii nie mają wpływu na ocenę poziomu handlu tym 
gatunkiem. 

Wg informacji zawartych w zezwoleniu eksportowym, przedmiotowe żółwie pochodzą z 
firmy Buibui Investmets Ltd. Ponieważ ogólnodostępne dane na jej temat są bardzo 
ograniczone, zwrócono się do polskiego 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. Do czasu uzyskania 
tych informacji Komisja PROP ds. CITES w postanowieniu nr PROP/CITES/2013-038-
1-al zawiesiła postępowanie w przedmiotowej sprawie. W wyniku konsultacji organ 
zarządzający uzyskał informacje dotyczące hodowli z organu zarządzającego Tanzanii 
oraz od samej firmy (za pośrednictwem importera). Informacje te są bardzo skromne, ale 
spójne jeśli chodzi o liczby. Organ zarządzający wskazał, że stado hodowlane było 
pozyskane z wolności (w piśmie podano, że ze „świata”, co jest prawdopodobnie błędem 
językowym) w roku 1993 i obecnie wynosi 114 samic i 42 samce, przy, czym część z 
tych okazów to okazy F1 pochodzące z tej hodowli, których rozmiar przekroczył 8 cm, a 
więc nie mogę być już eksportowane. W zestawie informacji przekazanych przez 
hodowcę nie podano roku założenia stada hodowlanego, ale podano, że większość z tych 
156 osobników to okazy „porzucone lub pochodzące z konfiskat”. Wskazano, że okazów 
pochodzących z tej hodowli, które mają zwiększyć stado, jest dodatkowo 709. Średnia 
liczba potomstwa uzyskiwanego rocznie z tego stada to wg organu zarządzającego 1500 
osobników, a wg hodowcy w roku 2012 otrzymano 1596 młodych, co biorąc pod uwagę 
możliwą wielkość i częstość złożeń jaj przez samice tego gatunku, jest przy tej wielkości 
stada hodowlanego możliwe. 

Powyższe fakty świadczą, że okazy pochodzące z tej hodowli mogą być traktowane jako 
mające pochodzenie „F”, ale jeszcze nie „C”, co jest zgodne z wnioskiem. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w 
zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 

Opinia ta może mieć zastosowanie także do kolejnych wniosków o import z Tanzanii 
okazów tego gatunku, wyhodowanych w firmie Buibui Investments Ltd, mających 
pochodzenie F, mieszczących się w kwocie eksportowej z danego roku i o długości 
karapaksu do 8 cm. 

Jednocześnie ponownie zwracamy uwagę, że wnioskodawca w polu 13 pisał kod 
pochodzenia „F1”. W instrukcji wypełniania wniosku w rozporządzeniu 792/2012 nie 
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przewidziano takiego kodu. Naszym zdaniem w zezwoleniu należy wpisywać jedynie 
kod F nawet jeśli w zezwoleniu eksportowym też jest wpisane F1. 
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Sprawa nr 3-039-2 

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. Długość karapaksu tych okazów nie przekracza 
8 cm. 

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). 

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 
stwierdziliśmy pewne nieprawidłowości – z Informacji zawartych w bazie danych 
WCMC wynika, że około 40% żółwi zawiasowych importowana z tego kraju do różnych 
państw docelowych nie jest przez Tanzanię wykazywana w raportach o eksporcie 
okazów tego gatunku. W postanowieniu nr PROP/CITES/2013-039-1-bk Komisja 
zwróciła 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. Organ 
zarządzający CITES Tanzanii potwierdził wydanie zezwolenia eksportowego i obiecał 
przeanalizować niezgodności i przekazać wyjaśnienie. Jednak do dnia dzisiejszego żadne 
wyjaśnienia nie wpłynęły. Ponieważ jednak we wszystkich analizowanych latach 
eksportowano znacznie niższe liczby niż dozwolone w kwotach eksportowych, można 
przyjąć, że owe przekroczenia mogły być spowodowane przesunięciami między datą 
wydania zezwolenia a raportowanym eksportem, a niedociągnięcia w raportowaniu 
eksportu przez organ Tanzanii nie mają wpływu na ocenę poziomu handlu tym 
gatunkiem.  

Wg informacji zawartych w zezwoleniu eksportowym, przedmiotowe żółwie pochodzą z 
firmy Buibui Investmets Ltd. Ponieważ ogólnodostępne dane na jej temat są bardzo 
ograniczone, Komisja zwróciła się do polskiego 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 zawiasowych uzyskiwanych rocznie w firmie Buibui Investments Ltd. Do czasu 
uzyskania tych informacji Komisja PROP ds. CITES w postanowieniu nr 
PROP/CITES/2013-039-1-bk zawiesiła postępowanie w przedmiotowej sprawie. W 
wyniku konsultacji organ zarządzający uzyskał informacje dotyczące hodowli innych 
gatunków żółwi w tej hodowli, jednak informacji o żółwiach zawiasowych nie 
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przekazano. Z kolei w zestawie informacji przekazanych przez hodowcę podano, że stado 
hodowlane tego gatunku składa się z 7 samców i 23 samic. Dodatkowo podano, że w 
roku 2012 uzyskano w tej hodowli 15 młodych okazów z wylęgów, a w hodowli znajduje 
się jeszcze 55 okazów młodych żółwi z poprzednich lat. 

Ponieważ: 

- liczba okazów urodzonych w ciągu ostatniego roku w tej hodowli jest mniejsza od 
liczby okazów planowanych do importu; 

- brak informacji o rozmiarach żółwi urodzonych w poprzednich sezonach ale mogą 
być one także dłuższe niż 8 cm; 

- mimo pytań polskich organów CITES, organ Tanzanii nie przekazał żadnych 
informacji dotyczących hodowli tego gatunki przez dany podmiot; 

do czasu uzyskania od organu zarządzającego CITES Tanzanii informacji na temat 
hodowli tego gatunku przez eksportera, sugerujmy podtrzymanie postanowienia o 
zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie. 
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Sprawa nr 3-040-2 
 

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, o długości karapaksu do 8 cm. 

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).  

Wg bazy WCMC od 2006 r. eksport tego typu okazów z Tanzanii przedstawiał się 
następująco: 

rok kwota 
eksportowa 

import 
wykazywany 

przez państwa 
importu 

realny 
eksport 

wykazany 
przez TZ 

eksport do 
UE 

wykazany 
przez TZ 

eksport do państw UE w 
rozbiciu na poszczególne 
państwa wykazany przez 

TZ 
2006 390 130 86 0 - 
2007 342 155 0 0 - 
2008 400 101 96 0 - 
2009 404 545 296 25 CZ - 25 
2010 404 575 400 50 CZ - 50 
2011 500 170 170 0 - 

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 
stwierdziliśmy pewne nieprawidłowości – z zestawienia raportów rocznych (dla lat 2006-
2011, gdyż dla roku 2012 wciąż brak danych) 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 ustalona dla tego kraju kwota eksportowa dla tych gadów (w 2009 
r. o 141 osobników, zaś w 2010 r. o 174 osobniki). W związku z przedmiotową sprawą 
Komisja zwróciła się do organu zarządzającego z prośbą o wyjaśnienie z organem 
zarządzającym CITES Tanzanii prawdopodobnych przyczyn tych niezgodności oraz 
potwierdzenie, że przedstawiona kopia zezwolenia dotyczy rzeczywiście wydanego 
dokumentu. Organ zarządzający CITES Tanzanii potwierdził wydanie zezwolenia 
eksportowego i obiecał przeanalizować niezgodności   i przekazać wyjaśnienie. Jednak 
do dnia dzisiejszego żadne wyjaśnienia nie wpłynęły. Ponieważ jednak w roku 2011 
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ilości importowanych żółwi tego gatunku raportowane przez kraje importu i eksportu są 
zgodne, a w latach poprzedzającym (2008) i następującym po okresie przekroczeń (2011) 
eksportowano znacznie niższe liczby niż dozwolone w kwotach eksportowych (różnice te 
są znacząco większe niż wartość przekroczenia kwoty), można przyjąć, że owe 
przekroczenia mogły być spowodowane przesunięciami między datą wydania zezwolenia 
a raportowanym eksportem, a niedociągnięcia w raportowaniu eksportu przez organ 
Tanzanii nie mają wpływu na ocenę poziomu handlu tym gatunkiem. 

Wg informacji zawartych w zezwoleniu eksportowym, przedmiotowe żółwie pochodzą z 
firmy Buibui Investmets Ltd. Ponieważ ogólnodostępne dane na jej temat są bardzo 
ograniczone, Komisja zwróciła się do polskiego 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. Do czasu 
uzyskania tych informacji Komisja PROP ds. CITES w postanowieniu nr 
PROP/CITES/2013-038-1-al zawiesiła postępowanie w przedmiotowej sprawie. W 
wyniku konsultacji organ zarządzający uzyskał informacje dotyczące hodowli z organu 
zarządzającego Tanzanii oraz od samej firmy (za pośrednictwem importera). Informacje 
te są bardzo skromne, ale spójne jeśli chodzi o liczby. Organ zarządzający wskazał, że 
stado hodowlane było pozyskane z wolności (w piśmie podano, że ze „świata”, co jest 
prawdopodobnie błędem językowym) w roku 1993 i obecnie wynosi 42 samice i 14 
samców, przy, czym część z tych okazów to okazy F1 pochodzące z tej hodowli, których 
rozmiar przekroczył 8 cm, a więc nie mogę być już eksportowane. W zestawie informacji 
przekazanych przez hodowcę nie podano roku założenia stada hodowlanego, ale podano, że 
prawie połow z tych 56 osobników to okazy „porzucone lub pochodzące z konfiskat”. 
Wskazano, że jest jeszcze dodatkowo 64 okazów pochodzących z tej hodowli, które mają 
zwiększyć stado. Średnia liczba potomstwa uzyskiwanego rocznie z tego stada to wg 
organu zarządzającego 130 osobników, a wg hodowcy w roku 2012 otrzymano 138 
młodych, co biorąc pod uwagę możliwą wielkość i częstość złożeń jaj przez samice tego 
gatunku, jest przy tej wielkości stada hodowlanego możliwe. 

Naszym zdaniem, powyższe fakty świadczą, że okazy pochodzące z tej hodowli mogą 
być traktowane jako mające pochodzenie „F”, ale jeszcze nie „C”, co jest zgodne z 
wnioskiem. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w 
zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 

Wszystkie kolejne wnioski dotyczące importu tego gatunku z Tanzanii wymagają 
indywidualnych opinii organu naukowego. 

Jednocześnie ponownie zwracamy uwagę, że wnioskodawca w polu 13 pisał kod 
pochodzenia „F1”. W instrukcji wypełniania wniosku w rozporządzeniu 792/2012 nie 
przewidziano takiego kodu. Naszym zdaniem w zezwoleniu należy wpisywać jedynie 
kod F nawet jeśli w zezwoleniu eksportowym też jest wpisane F1. 
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Sprawa nr 3-061-2 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import z 
Sudanu 10 żywych okazów biczogona 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 - dot. Uromastyx dispar i http://www.cites.org/eng/com/ac/22/E22-10-2-
A6a.pdf - dot. Uromastyx acanthinura). 

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. 

27 maja 2013 w postanowieniu nr PROP/CITES/2013-061-1-ak Komisja PROP ds. 
CITES zwróciła się do polskiego organu zarządzającego CITES, aby ustalił z organem 
zarządzającym Sudanu, jakiego taksonu wniosek dotyczy. Komisja wskazała, że 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 byłaby dalsza analiza. 

Organ zarządzający CITES Sudanu odpowiedział dopiero 18 stycznia 2014 r., po 
interwencji Sekretariatu CITES. Odpowiedź brzmi: ”I assure you that Sulcata is fund in 
the Wild eastern part of Sudan. Its found in good numbers they are not in danger of 
human use, as people never eat meat or eggs generally in Sudan”. Po pierwsze – wygląda 
na to, że choć pytanie jednoznacznie dotyczyło Uromastyx acanthinura, odpowiedź 
dotyczy Geochelone sulcata. Nawet jednak jeśli powołanie na ”Sulcata” uznać jedynie za 
przejęzyczenie, odpowiedź tę trudno uznać za wystarczające udokumentowanie 
występowania gatunku Uromastyx acanthinura w Sudanie. Opierając się na dostępnych 
współczesnych danych literaturowych należy uznać, że chodzi o inny gatunek biczogona, 
najprawdopodobniej Uromastyx dispar, którego import z Sudanu (w odniesieniu do 
okazów pochodzących z wolności) jest wstrzymany – aktualnie na podstawie 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2013. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek 
negatywnie, w zakresie podlegającym opiniowaniu przez organ naukowy. 
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Sprawa nr 3-143-2 
 

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. 

W nocie do członków Management Committee on the Protection of Species of Wild 
Fauna and Flora (COM), podsumowującego konkluzje z posiedzenia SRG z 3 grudnia 
2010 i posiedzenie COM z 6 grudnia 2010, a także odwołującej się do decyzji z 48 
spotkania EU Wildlife Trade Committee z 21 września 2009 r., w odniesieniu do re-
importu na teren wspólnoty węgorzy europejskich, czytamy: 

“ In the case of eels re-imported into the EU, a positive opinion can be given if it 
can be proved that they are derived <…>from eels having being exported legally 
from the EU between 13 March 2009 and 3 December 2010. This requires close 
tracking, monitoring and reporting by the exporting countries by which the re-
exported (aquaculture) products are linked to export documents originally 
approved by the EU.” 

Ta konkluzja została przekazana organowi zarządzającemu CITES Ludowej Republiki 
Chin w piśmie Komisji Europejskiej z 4 lutego 2011 r. 

Po dyskusji internetowej z członkami Grupy ds. Przeglądu Naukowego (SRG), w 
postanowieniu nr PROP/CITES/2013-143-1-ak z 19 lipca 2013 r. Komisja PROP ds. 
CITES zwróciła się do Polskiego organu naukowego z wnioskiem o przeprowadzenie 
konsultacji z organami zarządzającymi CITES Chin i Francji, w celu uzyskania 
informacji pozwalających na potwierdzenie, że przedmiotową partię można z dużym 
prawdopodobieństwem połączyć z legalnym eksportem z roku 2010. 

W wyniku tych konsultacji, organ zarządzający CITES Francji poinformował, że 
zezwolenie eksportowe nr FR1001700113-E dotyczyło 450 kg "glass eel", co może być 
przeliczone na ok. 1 350 000 - 1 485 000 sztuk narybku szklistego.  

W piśmie z 26 sierpnia 2013 wnioskodawca poinformował, że średnia masa 
pojedynczego okazu będącego przedmiotem wniosku wynosi ok. 850 g, a więc w partii 
znajduje się około 29 410 sztuk węgorza. 

Jedyną informacją od chińskiego organu zarządzającego CITES, jaką w wyniku 
konsultacji Komisja PROP ds. CITES otrzymała odnośnie zapewnienia możliwości 
śledzenia pochodzenia przedmiotowej partii węgorzy z importu na podstawie zezwolenia 
na eksport z Francji z 2010 r., jest odpowiedź z sierpnia 2013 r. na pytania polskiego 
organu zarządzającego z lipca 2013 r., w której napisano: 
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„As a rationale of our European Eel re-export policies, since it is difficult to 
correspond each adult eel to its glass eel or fingerling, we are issuing every re-
export permit based on the export permits issued by the export states, which are 
mainly glass eels, and were issued before EU stopped export of European Eels. 
There is a rate calculating the weight of adult eels against glass eels, set by the our 
national fishery department. 
For this permit, before answering your questions fully, I will consult our branch 
office which is in charge of issuing the said permit you mentioned and then can I 
make more comments for you.” 

W skróconym sprawozdaniu z 64 spotkania COM z 13 września 2013 r. zapisano: 
“With regard to applications processed during the interim period (i.e. until the 20 
December 2013), it was agreed that the Management Authorities of the Member 
States that are processing / will process such applications should systematically 
inform the Commission and the Committee members with the quantity of eels 
corresponding to the applications they have been submitted and share the 
traceability information that has been provided by the re-exporting country, so that 
everyone knows the basis for decision. It was added that the sharing of this 
information should happen in real time, i.e. before issuing the import permit in the 
event that the traceability information is satisfactory.” 

W piśmie Komisji Europejskiej z 1 października 2013 r. do organu zarządzającego 
CITES Ludowej Republiki Chin, w którym przedstawiono decyzje z 64 spotkania COM z 
13 września 2013 r., dotyczące re-importu na teren Wspólnoty węgorzy europejskich, 
czytamy: 

“The only exemption to this prohibition in the re-import of European eels into the 
EU in the case where the specimens had initially been exported legally from the EU 
between 13 March 2009 and 3 December 2012. In such cases, a positive opinion 
could be given to the re-import of the specimens if the exporting country is able to 
demonstrate, via close tracking, monitoring and reporting, that the re-exported 
products are linked to export documents originally approved by the EU. 
Furthermore, it was decided that applications for re-import into the EU of such eels 
and eel products would not be accepted after 20 December 2013.” 

Oba te dokumenty mówią o warunkach wydawania pozytywnych opinii. Opinie w 
sprawie wniosków wydawane są przez organy naukowe. Podane w tych dokumentach 
warunki należy więc traktować także jako wskazówki dotyczące przesłanek 
uwzględnianych przy wydawaniu opinii przez organy naukowe krajów UE. 

Podczas 65 posiedzenia SRG 12 września 2013 r. przeprowadzono ponowną dyskusję na 
temat przedmiotowego wniosku, podczas której Grupa podzieliła opinię polskiego organu 
naukowego CITES, że ani dokumentacja załączona do wniosku, ani dodatkowe, cytowane 
wyżej wyjaśnienia organu zarządzającego Chin, nie pozwalają na ocenę, czy spełniony jest 
warunek pełnej kontroli tego, że przedmiotowe okazy pochodzą rzeczywiście ze 
wskazanego eksportu. 

Pomimo że od czasu postanowienia o zawieszeniu postępowania i przekazania pytań do 
organu zdarzającego CITES Chin upłynęły już 3 miesiące, a od czasu otrzymania 
cytowanego wyżej pisma z organu zarządzającego Chin, w którym zapowiedziano 
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dodatkowe wyjaśnienia, upłynęły już ponad 2 miesiące, do Komisji nie wpłynęły żadne 
dodatkowe informacje dotyczące możliwości prześledzenia drogi węgorzy od partii 
eksportowanej z Francji, do okazów będących przedmiotem wniosku. 

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych i 
rozważeniu opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, wyrażamy przekonanie, że z 
ochroną tego gatunku wiążą się czynniki, które przemawiają przeciwko wydaniu 
zezwolenia na przywóz (brak zapewnienia możliwości jednoznacznego powiązania 
przedmiotowych okazów z partią legalnie importowanych z Francji w 2010 r.).  

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek negatywnie, w 
zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 

Jednocześnie zaznaczamy, że w wypadku otrzymania przed 20 grudnia 2013 r. 
dodatkowych informacji dotyczących zasad i możliwości kontroli pochodzenia 
przedmiotowej partii węgorzy, sprawa może być ponownie rozpatrzona. Po tej dacie, w 
związku z decyzją COM, wydanie jakichkolwiek zezwoleń na ponowny import na 
terytorium UE węgorzy będzie niedopuszczalne. 
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Sprawa nr 3-166-2 

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: 2779 (pochodzenie „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. 

Samice żółwi gwiaździstych osiągają dojrzałość płciową w wieku 8-12 lat, ale w hodowli 
może to mieć miejsce wcześniej – w wieku 7 (a wyjątkowo – nawet 5-6) lat. Samce 
dojrzewają w nieco młodszym wieku. Dorosła samica składa jaja 1-4 razy rocznie 
(zwykle 2-3 krotnie), po 1-10 jaj (przeciętnie 3-5) w jednym złożeniu. Część jaj jest 
niezalężona lub zamiera. Oznacza to, że w wyjątkowo sprzyjających warunkach od 
jednej dorosłej samicy w hodowli można uzyskać przeciętnie do kilkunastu młodych 
rocznie. 

Jordania jest stroną CITES już od 14 marca 1979 r. Od tego czasu importowano do tego 
kraju legalnie 30 okazów tego gatunku, w tym 10 do hodowli w ogrodach zoologicznych 
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w 1988 r. ze Sri Lanki (źródła nie podano), a pierwszą partię do celów handlowych w 
roku 2007 (20 okazów o pochodzeniu „C” ze Słowenii). Nie ma możliwości, by z tych 
okazów uzyskano stado hodowlane mogące produkować po kilka tysięcy okazów żółwi 
gwiaździstych rocznie. 

Zgodnie z Dokumentem Komitetu Stałego CITES z lipca 2012 r. nr SC62 Doc. 261, 
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 20092). 

W dokumentacji przedstawionej wraz z wnioskiem brakowało szczegółowych informacji 
o miejscu pochodzenia okazów (nazwa hodowli). 

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja PROP ds. CITES w postanowieniu nr 
PROP/CITES/2013-166-1-al z 12 sierpnia 2013 r. zwróciła 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? 

W odpowiedzi otrzymano informację, że żółwie pochodzą z hodowli Al Ammori Reptile 
Breeding Facility (lokalizacji nie podano, nie udało się także znaleźć informacji o takiej 
firmie w Internecie). Stado hodowlane założono w 2003 r. poprzez „lokalny zakup” 12 
żółwi. Następnie w roku 2005 dokupiono 8 żółwi, a jeden zdechł. W skład tak 
utworzonego stada wchodziło 13 samic. Do tej pory (koniec 2013 r.) stado to miało 
zwiększyć się do 320 samic i 145 samców i miano z niego uzyskać 1956 młodych. 

Na pozostałe pytania nie odpowiedziano w ogóle. 

Biorąc pod uwagę dane o dynamice rozrodu tego gatunku, liczbę młodych otrzymanych 
do 2013 r. ze stada hodowlanego o wskazanym pochodzeniu i rozmiarze oceniamy jako 
mało prawdopodobną, lecz teoretycznie możliwą, jeśli wszystkie samice i część samców 
urodzonych w latach 2004-2006 pozostawiono w tej hodowli i uzyskały one dojrzałość 
płciową ok. 7 roku życia. Stwierdzamy jednak, że z przedstawionych wyjaśnień wynika, 

                                                 
1  http://www.cites.org/eng/com/sc/62/E62-26.pdf. 
2  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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iż stado hodowlane ma najprawdopodobniej nielegalne, a z pewnością nieznane 
pochodzenie. Nie można więc uznać, że okazy uzyskane w tym stadzie mają pochodzenie 
„urodzone i wyhodowane w niewoli” zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 865/2006 oraz Rezolucji CoP CITES nr 10.16. 

Ponadto, biorąc pod uwagę całkowitą wielkość eksportu z Jordanii okazów tego gatunku, 
w porównaniu z legalnie sprowadzanymi okazami, z których można było założyć stada 
hodowlane, przy braku wyjaśnień ze strony organu zarządzającego CITES tego kraju, 
zachodzi uzasadniona obawa, że import okazów żółwi gwiaździstych z tego kraju w 
rzeczywistości powoduje intensyfikację handlu nielegalnego. 

Uwzględniając przedstawione wyżej fakty, proponujemy zaopiniować przedmiotowe 
wnioski negatywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem 
naukowym CITES. 

W przypadku uzyskania nowych danych sprawa może podlegać ponownej analizie. 
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Sprawa nr 3-176-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX  z Warszawy, 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/2012-021). 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. We wcześniejszej korespondencji 
(PROP/CITES/2012-021) Komisja PROP ds. CITES informowała, że 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 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 jest wydawana 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 3-193-2 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

 
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 21/08/2013 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 – 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 dwóch samic oznakowanych obrączkami o numerach: 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 jest wydawana 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 (lub dostarczono w terminie późniejszym) 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 
wchodzących w skład stada hodowlanego, 

• 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 p. Adama Dopierałę, 

• oświadczenie wnioskodawcy, z którego wynika, które pary jastrzębi są 
rodzicami przedmiotowych okazów. 

Zgodnie z przedstawionym oświadczeniem, przedmiotowe jastrzębie są potomkami 
dwóch par rodzicielskich, tj. ptaków oznakowanych obrączkami o następujących 
numerach: BNA G 09 DFO 060 i PL SW 32 oraz PL NEKLA 10 003 i ING-2009-01-SK. 
Przyjmujemy, że pomimo braku w oświadczeniu wnioskodawcy klauzuli o jego 
świadomości konsekwencji karnych za składanie fałszywego oświadczenia, dokument 
ten można uznać jako potwierdzenie, że przedmiotowe ptaki pochodzą od wskazanych 
powyżej par jastrzębi. 
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W konsekwencji stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty 
potwierdzające wyklucie przedmiotowych jastrzębi w hodowli prowadzonej przez 
wnioskodawcę oraz dokumenty potwierdzające legalne pochodzenie par rodzicielskich, 
potwierdzają w sposób przekonujący, że okazy te 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 
(UE) nr 865/2006.  

Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy 
zaopiniować wnioski dotyczące 6 wskazanych powyżej okazów pozytywnie, w 
zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.  
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Sprawa nr 3-194-2 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 

Dotyczy powtórzonych, poprawionych czterech wniosków Śląskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Chorzowie, o wydanie świadectw do użytku komercyjnego 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. 

Puszczyk uralski umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozp. Rady (WE) 
338/97 (z późniejszymi zmianami). 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 poprawionych wniosków załączono następujące dokumenty:  

• kopie kart indywidualnych ISIS-ZIMS dla przedmiotowych okazów; 

• kopie kart indywidualnych ISIS-ARKS dla ich rodziców;  

• kopię unijnego świadectwa do użytku handlowego, wystawionego dla matki 
przedmiotowych okazów. 

W karcie matki przedmiotowych okazów – sprowadzonej z Chorwacji do Austrii (Zoo 
w Wiedniu), następnie przekazanej do Czech (Zoo w Ostrawie), a stamtąd do Śląskiego 
Zoo – podano jej właściwe pochodzenie („C”). Świadczy to o wprowadzeniu poprawek 
w bazie danych ISIS, które uwzględniają jej prawdziwe pochodzenie stosownie do 
zapisów w wymienionym wyżej świadectwie unijnym i są zgodne z materiałami 
uzyskanymi przez Komisję PROP ds. CITES, poświadczającymi, że samica ta wykluła 
się w Zoo w Zagrzebiu. Wcześniejsza niezgodność zapisów była podstawą postanowienia 
Komisji nr PROP/CITES/2013-194-1-rt, zawieszającego postępowanie w tej sprawie. 

Przedstawione wraz z powtórzonymi wnioskami dokumenty potwierdzają, że 
przedmiotowe okazy spełniają 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. c) i d) artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 
oraz w art. 48 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006. 

Załączone pierwotnie karty ISIS-ARKS przedmiotowych okazów, stanowiące 
dokumentację hodowlaną, nie zawierały informacji o trwałym oznakowaniu 
mikroczipami, chociaż obowiązek taki wynika z zapisów art. 69, ust. 2. pkt 7 ustawy o 
ochronie przyrody. Na załączonych do powtórzonych wniosków kartach ISIS-ZIMS 
numery mikroczipów są już uwzględnione.  

Uzupełnienie braków i wyjaśnienie niezgodności będących podstawą postanowienia 
nr PROP/CITES/2013-194-1-rt sprawia, że proponujemy zaopiniować wspomniane 
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wyżej cztery wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej 
konsultacji z organem naukowym. 
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Sprawa nr 3-201-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX  z Miłobądza, 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 jest wydawana 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  z dnia 20/09/2013 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 jest wydawana 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. 
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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. 
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Sprawa nr 3-203-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

 
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 20/09/2013 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 jest wydawana 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, spełnia 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; 
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- 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 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 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 3-204-2 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 

Dotyczy 3 wniosków Zoo Wrocław Sp. z o. o., o zwolnienie z zakazu wystawiania na widok 
publiczny do celów zarobkowych i wydanie potwierdzających to świadectw dla żywych 
okazów traszki zagrosańskiej Neurergus kaiseri Schmidt, 1952, znanej w ogrodach 
zoologicznych pod stosowaną wcześniej nazwą traszka cesarska. Wnioski zastępują 
wcześniej złożony, dla którego Komisja PROP ds. CITES wydała postanowienie nr: 
PROP/CITES/2013-204-1-ak. Obejmowało ono wyłącznie 10 okazów urodzonych w Zoo 
we Wrocławiu w 2013 roku i planowanych do wysyłki do Zoo a zamek Zlin-Lesna w 
Republice Czeskiej. Wnioski obejmują: 

Lp. Liczba okazów, 
płeć 

Data wyklucia Oznakowanie Uwagi 

1. 10 szt., 
płeć nieznana 

15.03.2013 r. brak do wysyłki do Zoo Zlin 
w Republice Czeskiej 

2. 2 szt. 
(samiec i samica) 

2010 r. brak Para rodzicielska dla ww. 10 
okazów; załączono zdjęcia 
pozwalające na 
identyfikację; sprowadzone 
do Poznania na podstawie 
łotewskiego świa-dectwa 
wewnątrzunijnego nr: 
10LV019 (dla 10 okazów). 

3. 7 szt.,  
płeć nieznana 

2010 r. brak Grupa niehodowlana; spro-
wadzone do Poznania na 
podstawie łotewskiego 
świa-dectwa 
wewnątrzunijnego nr: 
10LV019 (dla 10 okazów). 

Wszystkie okazy mają deklarowane pochodzenie – urodzone i wyhodowane w niewoli. 
Dwa z wniosków dotyczą 10 nieoznakowanych okazów sprowadzonych do Ogrodu 
Zoologicznego w Poznaniu na podstawie łotewskiego świadectwa wewnątrzunijnego nr: 
10LV019.  

Do poprawionego i dwóch dodatkowych wniosków załączono: 

1) raport dla gatunku z bazy ISIS-ARKS, poświadczający zmiany stanu od momentu 
sprowadzenia 10 okazów tego gatunku z Rygi w 2010 r. do 14 listopada 2013 r.; 

2) kopię łotewskiego świadectwa na przemieszczenie, które Komisja PROP ds. 
CITES w postanowieniu nr: PROP/CITES/2013-204-1-ak proponowała uznać za 
nieważne; 
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3) kopię korespondencji elektronicznej, w której łotewski organ zarządzający CITES 
potwierdził autentyczność ww. świadectwa na przemieszczenie oraz uzasadnił 
sposób jego wypełnienia; 

4) kopię korespondencji elektronicznej, w której pracownica Wrocławskiego Zoo 
uzasadnia brak możliwości właściwego znakowania okazów traszki 
zagrosańskiej; 

5) kopie zdjęć do identyfikacji jedynej rozmnażającej się pary – samca i samicy – 
spośród 10 okazów sprowadzonych z Łotwy. 

Przedstawione dokumenty wyjaśniają wcześniejsze wątpliwości Komisji PROP ds. 
CITES oraz dowodzą, że przeprowadzono proponowane ustalenia z wnioskodawcą i 
organem zarządzającym Łotwy. We wnioskach nie uwzględniono sugestii o użyciu 
stosowanej polskiej nazwy „traszka zagrosańska”. Uwzględniają one za to wniosek 
Komisji o potrzebie wydania świadectwa do użytku komercyjnego dla rodziców – nie 
indywidualnie – jak sugerowano, ale jako grupy (pary) identyfikowanej na podstawie 
zdjęć. Pozostałe okazy objęte wnioskami wymienionymi w powyższej tabeli w poz. 1 i 3, 
nie są trwale oznakowane w unikatowy sposób. 

Biorąc pod uwagę powyższe, proponujemy zaopiniować wnioski warunkowo 
pozytywnie w zakresie obowiązkowej konsultacji z organem naukowym. 

Warunkiem pozytywnej opinii jest stosowanie przy wydawaniu świadectw zasad 
wynikających z art. 11 ust. 3 (w związku z art. 1 pkt 7) rozporządzenia Komisji (UE) nr 
865/2006. Zatem świadectwo dla wniosku w poz. 1 (dotyczące osobników wysyłanych 
do innego kraju UE) może dotyczyć tylko jednej transakcji określonej we wniosku (w 
świadectwie trzeba by wskazać miejsce dopuszczonego wystawiania na widok 
publiczny). Świadectwo dla wniosków w poz. 3, dotyczące grupy 7 osobników, może 
zostać wydane dla większej liczby transakcji związanych z wystawianiem okazów na 
widok publiczny w ogrodach zoologicznych na terenie Polski (nawet w różnych 
ogrodach, a więc bez wskazywania jednego miejsca, a jedynie z ograniczeniem 
obowiązywania do terytorium RP). Jednak jeśli świadectwo zostanie wydane dla grupy, 
okazy tej grupy muszą być wystawiane razem. Ewentualne kolejne działania hodowlane 
lub transakcje związane z podziałem grupy wymagać będą odrębnych wniosków i 
wydanych na ich podstawie nowych świadectw (nie dotyczy to zmniejszania się liczby 
okazów na skutek ich śmierci, co powinno być odnotowane w dokumentacji hodowlanej 
prowadzonej stosownie do zapisów art. 69 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody). W 
przypadku pary okazów, których dotyczy wniosek z pozycji 2, jeśli dokumentacja 
fotograficzna zostanie uznana przez organ zarządzający za wystarczający sposób 
unikatowego oznakowania, można dla tych osobników wydać świadectwa 
(indywidualne) dla okazów. W przeciwnym wypadku zastosowanie mają warunki podane 
wyżej dla wniosku z poz. 3. 
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Sprawa nr 3-205-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX  z Rawicza, 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 2012) 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 jest wydawana 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? 



 55 

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? 

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 3-205-2 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX  z Rawicza, 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 2012) 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 jest wydawana 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. 

W odpowiedzi na pytania organu zarządzającego, zadane w związku z postanowieniem 
Komisji nr PROP/CITES/2013-205-1-ak, wnioskodawca uzupełnił wniosek o: 

• wyjaśnienie przyczyn późnego zgłoszenia wyklucia się piskląt do powiatowego 
lekarza weterynarii i sposobu uzyskania piskląt od tej samej pary w odstępie 5 
miesięcy; 

• informacje o rodzaju zastosowanych obrączek, 

• kopie zaświadczeń o płci poszczególnych okazów rodzicielskich. 

Dodatkowo powiatowy lekarz weterynarii przesłał wyjaśnienia, potwierdzające 
informacje przesłane przez wnioskodawcę, dotyczącego potwierdzanie urodzenia w 
niewoli oraz odchowu piskląt w inkubatorze. 

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ar 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. 
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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. 

Jednocześnie podkreślamy, że znakowania okazów obrączkami pochodzącymi od 
przypadkowego producenta, nie podlegającego żadnej kontroli, nie powinno się 
traktować jako spełniających wymagania art. 66 rozporządzenia Komisji nr 865/2006. W 
związku z brakiem odpowiednich przepisów krajowych obecna praktyka jest jednak taka, 
że wszystkie obrączki używane w Polsce do znakowania ptaków z Aneksu A mają takie 
przypadkowe pochodzenie. 
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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 WTR 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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Sprawa nr 3-208-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy FOCUS Cezary Skatulski z Warszawy, o wydanie zezwolenia na 
import z Indonezji 15 żywych okazów koralowców z gatunku Euphyllia glabrescens 
(Chamisso & Eysenhardt, 1821), pochodzących z wolności, z przeznaczeniem do celów 
handlowych. 

Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. Jest on rodzimy dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia 
eksportowego nr 12081/IV/SATS-LN/2013. 

Po raz ostatni opinia (pozytywna) SRG na temat importu z Indonezji okazów Euphyllia 
glabrescens o pochodzeniu „W” była wydana we wrześniu 2007. Komisja PROP ds. 
CITES w grudniu 2009 wydała pozytywną opinię dotyczącą importu z Indonezji okazów 
tego gatunku o pochodzeniu „F” (opinia nr PROP/CITES/2009-241-1 ak). 

Analiza danych z bazy WCMC dotyczące handlu w latach 2004-2012 okazami Euphyllia 
glabrescens pochodzącymi z Indonezji doprowadziła na następujących obserwacji: 

1. Kwota eksportowa dla okazów o pochodzeniu „W” jest szybko redukowana i w 
roku 2013 wynosiła 75% kwoty z roku 2011, 50% kwoty z roku 2009 i 42,86% z 
roku 2005. 

2. Eksport z Indonezji okazów tego gatunku o pochodzeniu „F” na początku 
poprzedniej dekady szybko wzrastał, jednak po roku 2009 nastąpiło załamanie i w 
roku 2011 liczba eksportowanych okazów była już o połowę mniejsza od tej z 
roku 2009. 

3. Co prawda raportowany przez Indonezję poziom eksportu okazów o pochodzeniu 
„W” mieści się każdego roku z kwocie eksportowej, jednak należy zauważyć, że 
niektóre kraje regularnie raportują wyższy import takich okazów z Indonezji, niż 
deklarowany przez Indonezję eksport. Różnica ta jest szczególnie duża w 
przypadku USA, które każdego analizowanego roku importowało po kilka tysięcy 
więcej okazów, niż wynosiła deklarowane liczna eksportowana. Dodając do 
eksportowanej kwoty „nadwyżkę” importu do samego USA, otrzymuje się 
znaczące przekroczenie kwoty eksportowej dla wszystkich lat od 2005 r. 

4. Jednym z krajów, który regularnie raportuje większy import z Indonezji okazów 
Euphyllia glabrescens o pochodzeniu „W”, niż deklarowany eksport, jest Polska. 
Różnica występuje w większości lat i jest na tyle duża, że nie może być wynikiem 
różnic w roku raportowania eksportu i importu. 

5. W przypadku Polski zauważono także, że w roku 2011 raportowany import z 
Indonezji okazów tego gatunku o pochodzeniu „F” jest po ponad 100% wyższy 
od deklarowanego eksportu do Polski. 

Zestawienie omawianych powyżej danych przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik 
do niniejszego postanowienia. 



 60 

W związku z powyższym proponujemy aby Komisja PROP ds. CITES zwróciła się do 
polskiego organu zarządzającego CITES, o uzyskanie od organu zarządzającego CITES 
informacji: 

A. Co jest powodem znaczącego zmniejszania kwot eksportowych dla okazów 
Euphyllia glabrescens o pochodzeniu „W” oraz eksportu okazów tego gatunku o 
pochodzeniu „F”? 

B. Jaki jest stan i tendencja wolno żyjącej populacji tego gatunku w wodach 
Indonezji?  

C. Jaka jest przyczyna tak istotnej różnicy między deklarowanym eksportem a 
raportowanym importem do USA okazów tego gatunku pochodzących z 
wolności? (To pytanie można dodatkowo przesłać także organowi 
zarządzającemu CTES USA). 

D. Jakie numery miały zezwolenia na eksport do Polski okazów Euphyllia 
glabrescens pochodzących z wolności w latach 2004-12, a w latach 2011-12 także 
o pochodzeniu „F”, i jakich liczby okazów tego gatunku zezwolenia te dotyczyły? 
(Zestawienie takie pozwoli na porównanie przesłanych danych z wystawionymi 
zezwoleniami importowymi i znalezienie przyczyn rozbieżności). 

Powyższe informacje są niezbędne dla prawidłowej oceny przedmiotowego wniosku 
przez organ zarządzający, w tym w szczególności wpływu, jaki handel tym gatunkiem 
może mieś ma populacje tego gatunku. 

Proponujemy zawiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie, do czasu 
otrzymania odpowiedzi na pytania A-D oraz wyników porównania danych 
odpowiedzi na pytanie D z wystawionymi zezwoleniami.  

Z omawianych danych wynika, że do Polski regularnie są importowane okazy tego 
gatunku zarówno o pochodzeniu „F” jak i „W”. W analizowanym okresie import ten 
wyniósł ponad 3000 okazów, z tego ponad 1/3 to okazy pochodzące z wolności. Wg bazy 
WCMC import okazów o pochodzeniu „W” miał miejsce także w roku 2012. 
Jednocześnie Komisja nie może w swoim archiwum znaleźć opinii dotyczących importu 
okazów tego gatunku o pochodzeniu „W” z Indonezji, co może być spowodowane np. 
tym, że pochodzi ona sprzed 2007 r. W związku z tym prosimy także o przekazanie 
nam kopii opinii, na podstawie której wydawano zezwolenia na te importy. 

 

Załącznik: 

Zestawienie wybranych danych dotyczących handlu Euphyllia glabrescens z Indonezji, 
na podstawie bazy danych WCMC 
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Sprawa nr 3-209-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy FOCUS Cezary Skatulski z Warszawy, o wydanie zezwolenia na 
import z Indonezji 26 żywych okazów koralowców z gatunku Turbinaria peltasta (Esper, 
1790), pochodzących z wolności, z przeznaczeniem do celów handlowych. 

Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. Jest on rodzimy dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia 
eksportowego nr 12081/IV/SATS-LN/2013. 

Po raz ostatni opinia (pozytywna) SRG na temat importu z Indonezji okazów o 
pochodzeniu „W” była wydana we wrześniu 2007. Komisja PROP ds. CITES w 
listopadzie 2008 wydała pozytywną opinię dotyczącą importu z Indonezji okazów tego 
gatunku o pochodzeniu „W” (opinia nr PROP/CITES/2008-079-2 ak). 

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 gatunki 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z 
Indonezji okazów tego gatunku o pochodzeniu „W”, pod warunkiem, że import mieści 
się w aktualnej kwocie importowej. 
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Sprawa nr 3-210-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy FOCUS Cezary Skatulski z Warszawy, o wydanie zezwolenia na 
import z Indonezji 30 żywych okazów koralowców z gatunku Goniopora lobata Milne 
Edwards & Haime, 1851, pochodzących z wolności, z przeznaczeniem do celów 
handlowych. 

Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. Jest on rodzimy dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia 
eksportowego nr 12081/IV/SATS-LN/2013. 

Po raz ostatni opinia (pozytywna) SRG na temat importu z Indonezji okazów o 
pochodzeniu „W” była wydana w styczniu 2004. Komisja PROP ds. CITES w listopadzie 
2008 wydała pozytywną opinię dotyczącą importu z Indonezji okazów tego gatunku o 
pochodzeniu „W” (opinia nr PROP/CITES/2008-064-4 ak). 

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 gatunki 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z 
Indonezji okazów tego gatunku o pochodzeniu „W”, pod warunkiem, że import mieści 
się w aktualnej kwocie importowej. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w roku 2010 raportowany przez Polskę import tego 
gatunku z Indonezji (90) przekroczył o 350% deklarowany przez ten kraj eksport (20). 
Różnica jest zbyt duża, by mogła być wynikiem importu w 2010 r. okazów na podstawie 
zezwoleń eksportowych z 2009 r. Biorąc pod uwagę wzrost importu tego gatunku do 
Polski w roku 2012 oraz niezgodności zauważone w przypadku innego gatunku, 
proponujemy, aby przy okazji konsultacji prowadzonych w związku z Postanowieniem nr 
PROP/CITES/2013-208-1-ak, zwrócić się do Indonezji także o spis zezwoleń na eksport 
z Indonezji do Polski okazów Goniopora lobata w latach 2009-10, w celu znalezienia 
powodu niezgodności. 
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Sprawa nr 3-211-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Indonezji 4 żywych okazów koralowców z gatunku Blastomussa wellsi Wijsman-
Best, 1973, pochodzących z wolności, z przeznaczeniem do celów handlowych. 

Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. Jest on rodzimy dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia 
eksportowego nr 10389/IV/SATS-LN/2013. 

W styczniu 2003 r. SRG wydała negatywną opinię na temat importu z Indonezji okazów 
o pochodzeniu „W” tego gatunku. Od roku 2005 wolnościowe populacje Blastomussa 
wellsi pochodzące z Indonezji są umieszczone w kolejnych wersjach rozporządzenia 
Komisji (UE) zawieszającego wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków 
dzikiej fauny i flory. Taka kombinacja kraj/gatunek/źródło znajduje się także w obecnie 
obowiązującym rozporządzeniu nr 578/2013. 

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych i 
rozważeniu opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod uwagę aktualny i 
przewidywany poziom handlu, nie widzimy powodów merytorycznych, by podważać 
negatywną opinię SRG. Poza tym wydanie zezwolenia importowego na taki import 
byłoby dopuszczone dopiero po usunięciu odpowiedniego zakazu z rozporządzenia 
Komisji Europejskiej. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek negatywnie, w 
zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 

Zaznaczamy, że decyzja o odmowie wydania zezwolenia powinna być wydane na 
podstawie cytowanego rozporządzenia Komisji, a niniejszą opinię można traktować co 
najwyżej pomocniczo. 
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Sprawa nr 3-212-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Indonezji 13 żywych okazów koralowców z rodzaju Cycloseris Milne-Edwards & 
Haime, 1849, pochodzących z wolności, z przeznaczeniem do celów handlowych. 

Wszystkie gatunki tego rodzaju są zamieszczone w Załączniku II CITES i Aneksie B 
Rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Niektóre z nich są rodzime dla Indonezji. Do wniosku 
dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 10389/IV/SATS-LN/2013. 

Zgodnie z Notyfikacją Stron nr 2013/035 z 16 sierpnia 2013 r., rodzaj ten nie jest już 
dopuszczony do obrotu (i wystawiania dopuszczających go dokumentów CITES) jedynie 
przy oznaczeniu do poziomu rodzaju. 

Oznacza to, że analiza dopuszczalności importu przez organ naukowy musi być 
przeprowadzana na poziomie gatunku. 

Ponieważ w tym wypadku zezwolenie eksportowe zostało wydane na poziomie rodzaju, 
co jest niedopuszczalne, nie wystarczy uzupełnienie wniosku o informację o gatunku 
sprowadzonych okazów. 

W związku z tym, że wniosek w odniesieniu do tych okazów nie spełnia warunków 
formalnych i import okazów tego rodzaju nieoznaczonych do gatunku jest 
niedopuszczony, proponujemy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia, gdyż opinia w 
tej sprawie byłaby bezprzedmiotowa. 
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Sprawa nr 3-213-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Indonezji 4 żywych okazów koralowców z rodzaju „Distlcopora”, pochodzących z 
wolności, z przeznaczeniem do celów handlowych. 

Do wniosku załączono zezwolenie eksportowe nr 10389/IV/SATS-LN/2013, w którym w 
pozycji 5 wpisano 4 okazu Disticopora, podając obok także nazwę Disthicopora. 

Nie istnieje rodzaj porostów o nazwie Distlcopora, Disticopora ani Disthicopora. Zapewne 
chodzi o rodzaj Distichopora Lamarck, 1816. Naszym zdaniem organy CITES nie są 
upoważnione do kierowania się domysłami przy wydawaniu zezwoleń. Ewentualne wydanie 
zezwolenia powinno więc być poprzedzone: 

- korektą wniosku (lub przekazaniem nowego wniosku); 
- przekazaniem skorygowanego (przez organ Indonezji) lub nowego zezwolenia 

importowego. 

Wszystkie gatunki tego rodzaju są zamieszczone w Załączniku II CITES i Aneksie B 
Rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Niektóre z nich są rodzime dla Indonezji. SRG nie 
wydawała do tej pory opinii w sprawie importu okazów tego gatunku z Indonezji. 
Indonezja określa regularnie dość zachowawczą kwotę eksportową (w roku 2013 – 
1500), która jest co roku nieco modyfikowana. 

Zgodnie z Notyfikacją Stron nr 2013/035 z 16 sierpnia 2013 r., rodzaj ten jest 
dopuszczony do obrotu (i wystawiania dopuszczających go dokumentów CITES) przy 
oznaczeniu okazów jedynie do poziomu 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 koralowców z 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 warunkowo 
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem 
naukowym CITES. 

Warunkiem pozytywnej opinii jest potwierdzenie (korekta), że wniosek i zezwolenie 
eksportowe dotyczą Distichopora spp. 

Opinia ta ma 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 3-214-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie 
zezwolenia na import z Palau 100 żywych okazów przydaczni Tridacna maxima 
(Röding, 1798), pochodzących z hodowli, ale nie spełniających warunków określonych w 
art. 54 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006, z przeznaczeniem do celów 
handlowych. Okazy te mają rozmiar 3-4 cm. 

Gatunek ten jest rodzimy dla Palau. Wszystkie gatunki tego rodzaju są zamieszczone w 
Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Do wniosku załączono 
zezwolenie eksportowe nr PW13-168. 11/09/2012 SRG wycofała w odniesieniu do Palau 
pozytywną w sprawie importu okazów tego gatunku pochodzących z wolności, nie 
wydając jednak opinii negatywnej. 

Informacje o hodowli przydaczni prowadzonej przez eksportera (Indigo Seafood Palau) można 
znaleźć w Internecie, pod adresem http://www.indigoseafood.com. 

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 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 ma zastosowanie także do kolejnych wniosków dotyczących importu z Indonezji 
okazów tego rodzaju o pochodzeniu „F”. 

Naszym zdaniem należy upewnić się, którego rozmiaru dotyczy rozmiar 2-4 cm (zapewne 
długości muszli) i wpisać w zezwoleniu importowym 



 68 

Sprawa nr 3-215-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia 
na import z Palau 100 żywych okazów przydaczni Tridacna derasa (Röding, 1798), 
pochodzących z hodowli, ale nie spełniających warunków określonych w art. 54 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006, z przeznaczeniem do celów handlowych. Okazy te 
mają rozmiary 2-11 cali. 

Gatunek ten jest rodzimy dla Palau. Wszystkie gatunki tego rodzaju są zamieszczone w 
Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Do wniosku załączono 
zezwolenie eksportowe nr PW13-168. SRG w roku 2002 wydała negatywną opinię dot. 
importu okazów tego gatunku pochodzących z wolności, która do dziś jest potwierdzana 
w kolejnych rozporządzeniach zawieszających import niektórych gatunków. 

Informacje o hodowli przydaczni prowadzonej przez eksportera (Indigo Seafood Palau) można 
znaleźć w Internecie, pod adresem http://www.indigoseafood.com. 

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 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 ma charakter jednorazowy i nie może być stosowana do kolejnych wniosków 
dotyczących importu z Indonezji okazów tego rodzaju o pochodzeniu „F”. 

Naszym zdaniem należy upewnić się, którego rozmiaru dotyczy rozmiar 2-11 cali 
(zapewne długości muszli) i wpisać tę informację do w zezwoleniu importowym, podając 
także rozmiar w centymetrach. 
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Sprawa nr 3-216-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Zoo Wrocław Sp. z o.o., o wydanie świadectwa potwierdzającego 
legalne pochodzenie 1 żywego okazu zebry górskiej Equus zebra hartmannae 
Matschie, 1898, tam urodzonego 25 czerwca 2012 r. i oznaczonego mikroczipem o 
numerze: 616098100037642 (imię własne okazu: Horacy). 

W nagłówku wniosku błędnie zaznaczono, że chodzi o świadectwo na przemieszczenie, 
ale w polu 19 wniosku zaznaczono pozycję a, wskazując jednoznacznie, że chodzi o 
świadectwo potwierdzające pochodzenie okazu. 

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 jest wydawana w trybie art. 54 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów określonych w 
tym artykule. 

Do wniosków załączono indywidualne wydruki kart ISIS dla przedmiotowego okazu 
zebry i jego rodziców, a także jej drzewo genealogiczne. Załączone drzewa geologiczne 
wystarczająco uprawdopodabnia, że wszyscy przodkowie tego okazu byli sprowadzeni do 
Europy przez objęciem tego taksonu w 1979 r. ochroną CITES. 

Płeć wnioskowanego okazu zaznaczona we wniosku jest inna (samiec), niż w 
załączonym raporcie ISIS-ARKS (samica!). W wyniku kontaktu z wnioskodawcą 
Komisja PROP d. CITES uzyskała kopię raportu ISIS-ZIMS wnioskowanego okazu, 
w którym podano właściwą płeć okazu: samiec. 

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. 

Jednocześnie uważamy, że organ zarządzający powinien zwrócić uwagę wnioskodawcy 
na błąd w nagłówki wniosku i otrzymać od niego oficjalną korektę lub informację, że 
chodzi o świadectwo potwierdzające pochodzenie. 
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Sprawa nr 3-217-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Katedry Genetyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, o 
wydanie zezwolenia na import z Izraela (z The Tisch Family Zoological Gardens w 
Jerozolimie) 20 okazów (próbek naukowych) z tapira anta Tapirus terrestris 
(Linnaeus, 1758) o deklarowanym pochodzeniu – zwierzęta urodzone i wyhodowane w 
niewoli (kod pochodzenia „C”) w Izraelu, o numerach inwentarzowych („rodowodu”) 
V703 oraz V844. 

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 2822. 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. 

Niniejsza opinia ma zastosowanie także w odniesieniu do kolejnych wniosków 
dotyczących importu z Izraela próbek naukowych z tapira anta, uzyskanych z okazów o 
pochodzeniu „C”. 
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Sprawa nr 3-220-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Instytutu Ochrony Przyrody PAN, o wydanie zezwolenia na 
odłowienie z wolności na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego nieokreślonej 
liczby pijawek lekarskich Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758, w celu oznaczenia do 
gatunku, dokonania pomiarów oraz niezwłocznego wypuszczenia. 

Opis planowanych działań obejmuje także możliwość uśmiercania, konserwacji i 
przechowywania okazów obcych polskiej faunie gatunków pijawek z rodzaju Hirudo, w 
tym Hirudo verbana.  

Wniosek został skierowany do zaopiniowania przez Komisję PROP ds. CITES na prośbę 
Ministerstwa Środowiska, w związku z tym, że Hirudo medicinalis i Hirudo verbana 
zamieszczone są w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 
Niniejsza opinia jest wystawiana w trybie art. 96 ust. 3 pkt 5 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody. 

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że żadna z opisanych we wniosku czynności nie 
narusza któregokolwiek z zakazów określonych w CITES czy WTR. 

W przypadku odłowienia i zakonserwowania okazów Hirudo verbana, należy uznać, że okazy 
najprawdopodobniej zostały celowo wypuszczone (porzucone) lub ew. są potomstwem takich 
celowo uwolnionych okazów. Źródłem osobników tego gatunku na wolności w Polsce mogą 
być bowiem praktycznie wyłącznie pijawki wykorzystane w hirudoterapii, które następnie 
zamiast poddania utylizacji zostały nielegalne wprowadzone do środowiska. Wejścia w ich 
posiadanie przez Instytut nie dotyczą więc przepisy dotyczącego znalezienia mienia 
zgubionego. Niezależnie do tego, w przypadku tych okazów nie można stwierdzić, czy 
pochodzą one z legalnych hodowli lub importów, czy też z przemytu (np. z Ukrainy). Trzeba 
by więc uznać je za mające nieudokumentowane pochodzenie w znaczeniu przepisów EU 
WTR. Oznacza to, że zgodnie z art. 8 ust. 1, 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, 
wszelkie ewentualne zarobkowe wykorzystanie tych okazów (w tym nie tylko sprzedaż, ale np. 
wykorzystanie do odpłatnych badań naukowych albo odpłatnego nauczania) wymagałoby 
wcześniejszego wydania przez odpowiedni organ zarządzający (w Polsce – Ministra 
Środowiska) decyzji w trybie art. 8 ust. 6 cytowanego wyżej rozporządzenia. Aby to było 
możliwe, należy uznać, że ewentualnie odłowione w ramach badań H. verbana należą do 
Skarbu Państwa. Po zakończeniu odłowów, Instytut może zwrócić się do Ministra Środowiska 
z wnioskiem o decyzję na wprowadzenie odłowionych okazów H. verbana do obrotu w trybie 
przytoczonego art. 8 ust. 6 i przekazanie ich na własność IOP PAN, wraz ze stosownym 
zaświadczeniem. Procedury tej nie trzeba przeprowadzać, jeśli okazy nigdy nie będą 
wykorzystywane do jakichkolwiek celów zarobkowych. 
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Sprawa nr 3-222-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy trzech wniosków Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 
29/10/2013 o zwolnienie z określonego w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
338/97 zakazu wystawiania na widok publiczny w celach zarobkowych i wydanie 
potwierdzających to świadectw dla trzech żywych okazów tygrysa sumatrzańskiego 
Panthera tigris sumatrae (Pocock, 1929), dwóch samców oznakowanych mikroczipami 
o nr 941000012396899 i 941000013048588 oraz jednej samicy oznakowanej 
mikroczipem o nr 941000013048593, urodzonych 18/02/2012. 

Tygrys sumatrzański umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 przedmiotowych okazów oraz ich 
rodziców, 

• świadectwa potwierdzające pochodzenie „C” rodziców przedmiotowych 
tygrysów. 

Stwierdzamy, że 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. 
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Sprawa nr 3-223-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 

Dotyczy wniosku Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie o zwolnienie z 
zakazu wystawiania na widok publiczny do celów komercyjnych, obowiązującego na 
podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego 
to świadectwa: dla jednej samicy lemura białogłowego Eulemur albifrons (É. Geoffroy, 
1796), urodzonej 8.06.1989 r. w ogrodzie zoologicznym w Wuppertal (Niemcy) – źródło 
„F” – i oznaczonej mikroczipem nr 956000008646873 umiejscowionym na szyi.  

Lemur białogłowy jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A 
do rozporządzenia Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest w tej sprawie wydawana w trybie art. 59 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. 

W polu 18 wniosku zaznaczono pozycję e. Okaz został sprowadzony do Polski w 
oparciu o czeskie zezwolenie re-eksportowe nr 1803/95 i polskie zezwolenie importowe 
nr OP.CITES.4072/118/95, które załączono do wniosku. Urodził się on jednak w Zoo w 
Wuppertal (RFN) w roku 1989 r., a więc na terenie Unii Europejskiej. W chwili jego 
urodzenia gatunek ten znajdował się w załączniku C1 rozporządzenia (EWG) nr 3626/82. 
Z zezwoleń CITES wynika, że organy Niemiec potwierdziły, że ma on pochodzenie „F” 
(urodzony w warunkach kontrolowanych, ale nie spełnia kryteriów okazu urodzonego i 
wyhodowane w niewoli). Skoro wydano zezwolenie eksportowe, zgodnie z zasadami 
CITES potwierdzono, że ma on legalne pochodzenie, a więc spełniony jest art. 53 ust. 1a 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Oznacza to także, że nie mają do niego 
zastosowania warunki, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. a-d oraz h rozporządzenia Rady 
(WE) nr 338/97. Zezwolenie może być więc co najwyżej wydane na podstawie lit. e, f 
lub g tego ustępu. Zastosowanie ma więc art. 59 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
865/2006, i art. 48 ust. 1 lit. d. Oznacza to, że organ naukowy powinien potwierdzić, że 
istnieje upoważnienie do ich wykorzystania do jednego z celów, o których mowa w art. 8 
ust. 3 lit. e–g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Przedmiotem opinii organu naukowego jest więc w tym wypadku nie pochodzenie (to 
zostało potwierdzone podczas importu), ale spełnienia warunków stawianych celowi 
zwolnienia okazu z zakazu wystawiania na widok publiczny. Tymczasem we wniosku nie 
podano jakiejkolwiek informacji o celu transakcji. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy zawiesić postępowanie w tej sprawie 
do czasu uzupełnienia wniosku o informacje, które mają być przedmiotem oceny 
organu naukowego, a więc celu transakcji. 

W uzupełnieniu należy wykazać, który z celów określonych w art. 8 ust. 3 lit. e–g 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 będzie miał w tym wypadku zastosowanie. 
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Sprawa nr 3-223-2 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 

Dotyczy wniosku Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie o zwolnienie z 
zakazu wystawiania na widok publiczny do celów komercyjnych, obowiązującego na 
podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego 
to świadectwa: dla jednej samicy lemura białogłowego Eulemur albifrons (É. Geoffroy, 
1796), urodzonej 8.06.1989 r. w ogrodzie zoologicznym w Wuppertal (Niemcy) – źródło 
„F” – i oznaczonej mikroczipem nr 956000008646873 umiejscowionym na szyi.  

Lemur białogłowy jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A 
do rozporządzenia Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest w tej sprawie wydawana w trybie art. 59 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. 

W polu 18 wniosku zaznaczono pozycję e. Okaz został sprowadzony do Polski w 
oparciu o czeskie świadectwo re-eksportowe nr 1803/95 i polskie zezwolenie importowe 
nr OP.CITES.4072/118/95, które załączono do wniosku. Urodził się on jednak w Zoo w 
Wuppertal (RFN) w roku 1989 r., a więc na terenie Unii Europejskiej. W chwili jego 
urodzenia gatunek ten znajdował się w załączniku C1 rozporządzenia (EWG) nr 3626/82. 
Z zezwoleń CITES wynika, że organy Niemiec potwierdziły, że ma on pochodzenie „F” 
(urodzony w warunkach kontrolowanych, ale nie spełnia kryteriów okazu urodzonego i 
wyhodowane w niewoli). Skoro wydano zezwolenie eksportowe, zgodnie z zasadami 
CITES potwierdzono, że ma on legalne pochodzenie, a więc spełniony jest art. 53 ust. 1a 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Oznacza to także, że nie mają do niego 
zastosowania warunki, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. a-d oraz h rozporządzenia Rady 
(WE) nr 338/97. Zezwolenie może być więc co najwyżej wydane na podstawie lit. e, f 
lub g tego ustępu. Zastosowanie ma więc art. 59 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
865/2006, i art. 48 ust. 1 lit. d. Oznacza to, że organ naukowy powinien potwierdzić, że 
istnieje upoważnienie do ich wykorzystania do jednego z celów, o których mowa w art. 8 
ust. 3 lit. e–g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Przedmiotem opinii organu naukowego jest więc w tym wypadku nie pochodzenie (to 
zostało potwierdzone podczas importu), ale spełnienia warunków stawianych celowi 
zwolnienia okazu z zakazu wystawiania na widok publiczny. W związku z tym w 
postanowieniu nr PROP/CITES/2013-223-1-rt,ak Komisja PROP ds. CITES zwróciła się 
o informacje dotyczące celu transakcji. W piśmie z dnia 5 grudnia 2013 (przekazanego 
Komisji 11 grudnia) wnioskodawca poinformował, że zwierzę będzie przekazane do 
Wales Ape and Monkey Sanctuary w Wielkiej Brytanii w celu zapewnienia mu 
odpowiedniego dalszego utrzymania i opieki, z jednoczesnym wykorzystaniem okazu do 
celów edukacyjnych, naukowych i „innych nieszkodliwych”. Ośrodek ten rzeczywiście 
zajmuje się opieką m.in. nad niechcianymi, starymi i porzuconymi naczelnymi. Poza 
zapewnieniem im dożywotniej opieki, wykorzystuje je do działań edukacyjnych, nie 
promujących domowej hodowli takich zwierząt, lecz propagującej poszanowanie dla nich 
i przestrzeganie praw zwierząt i dobra przyrody. W ośrodku tym przestrzegana jest 
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zasada, że naczelnie nie są w nim rozmnażane. Działania te mogą więc przyczynić się do 
ochrony przyrody, w tym naczelnych. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy uznać, że cel transakcji spełnia 
warunki okre ślone w art. 8 ust. 3 lit. g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i można 
dla tego okazy wydać świadectwo dla transakcji, potwierdzające zwolnienie go z 
zakazu wystawiania na widok publiczny do celów komercyjnych we wskazanym 
ośrodku. 

Jednocześnie podkreślamy, że niniejsza ekspertyza nie dotyczy warunków 
przetrzymywania zapewnianych w miejscu docelowym. Podtrzymujemy stanowisko 
wyrażone w postanowieniu nr PROP/CITES/2013-224-1-ak, że w związku z 
koniecznością przemieszczenia tego okazu, niezbędne jest wydanie świadectwa na 
podstawie art. 9 rozporządzenia 338/97, po zasięgnięciu opinii właściwego organu 
naukowego Wielkiej Brytanii.  
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Sprawa nr 3-224-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 

Dotyczy wniosku Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie o wydanie 
zezwolenia na przemieszczenie i potwierdzającego to świadectwa: dla jednej samicy 
lemura białogłowego Eulemur albifrons (É. Geoffroy, 1796), urodzonej 8.06.1989 r. w 
ogrodzie zoologicznym w Wuppertal (Niemcy) – źródło „F” – i oznaczonej mikroczipem 
nr 956000008646873 umiejscowionym na szyi.  

Lemur białogłowy jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A 
do rozporządzenia Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami. 

Planowanym miejscem przemieszczenia tego okazu jest Wales Ape and Money 
Sanctuary w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit a rozporządzenia Rady (WE) nr 
338/97, do wydania opinii w takim przypadku właściwy jest organ naukowy kraju, do 
którego okaz ma być przemieszczony. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy pozostawić tę sprawę bez 
rozpatrzenia, gdyż nie jest organem właściwym w tej sprawie. 
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Sprawa nr 3-229-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Piano Parts International Marcin Goździewicz z Kalisza, o wydanie 
świadectwa re-eksportu do Szwajcarii jednego kompletu (50) klawiszy do fortepianu z kości 
nieokreślonego gatunku słonia Elephantidae sp., Gray, 1841, o nieznanym pochodzeniu. 
Celem re-eksportu jest zwrot fortepianu po renowacji, obejmującej także czyszczenie 
klawiszy. 

Z załączonej do wcześniejszego wniosku o zezwolenie importowe dla tego okazu 
dokumentacji wynikało, że fortepian wyprodukowany przez firmę Pleyel o nr 136345 ma 
pochodzenie przedkonwencyjne (ok. 1905 r.).  

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 załączono kopię dla wystawcy zezwolenia importowego nr 13PL000250/KW, 
dotyczącą importu 52 klawiszy, na której brak potwierdzenia, że dokonano właściwej 
odprawy tego fortepianu podczas importu. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem i załączoną dokumentacją oraz informacjami dostępnymi 
z innych źródeł stwierdzamy, że z ochroną gatunku nie wiążą się żadne czynniki, które 
przemawiają przeciwko wydaniu świadectwa re-eksportu, o ile okaz został legalnie 
importowany na teren wspólnoty, czego nie wykazano. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek warunkowo 
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem 
naukowym. 

Warunkiem pozytywnej opinii jest potwierdzenie przez organ zarządzający, że dokonano 
odprawy celnej zgodnej z zasadami CITES i EU WTR, przy imporcie tego okazu, a więc 
okaz trafił legalnie na teren UE, a zezwolenie importowe nie może być ponownie użyte. 

Zaznaczamy dodatkowo, że niezgodność liczby klawiszy re-eksportowanych z liczbą, której 
dotyczy zezwolenie importowe jest dopuszczalna, gdyż liczba re-eksportowana jest mniejsza. 
Jednak w związku z brakiem potwierdzenia odprawy nie wiadomo, czy importowano mniej 
klawiszy, czy też liczba uległa zmniejszeniu w wyniku renowacji. 
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Sprawa nr 3-230-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA 
Dotyczy wniosku firmy Piano Parts International Marcin Goździewicz z Kalisza, o wydanie 
zezwolenia na eksport do Szwajcarii jednego kompletu (50) 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. 

Wniosek dotyczy fortepianu wyprodukowanego przez firmę Pleyel o numerze 136345. 

Do wniosku załączono kopię szwajcarskiego świadectwa re-eksportowego nr 13CH086044 
dotyczącą fortepianu wyprodukowanego przez firmę Blüthner o nr 115 298, który ma 
pochodzenie przedkonwencyjne (rok produkcji: 1930 r.). 

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, stwierdzamy, że: 
1) dla tego typu transakcji nie można wydać wnioskowanego zezwolenia eksportowego, 

a jedynie świadectwo re-eksportu; 
2) wniosek i dołączony do niego dokument, mający potwierdzać jego legalne 

pochodzenie, dotyczą różnych fortepianów (inny producent i inny numer seryjny); 
3) W przypadku okazów z taksonów z Załącznika I CITES, zgodnie z art. 5 ust. 3, w 

związku z ust. 2 lit c ii) tiret drugi rozporządzenia Rady nr 338/97, dokumentem, 
który wnioskodawca powinien dostarczyć, jest szwajcarskie zezwolenie importowe, a 
nie świadectwo re-eksportu. 

4) zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady nr 338/97, świadectwo re-eksportu 
może być wydane jedynie dla okazu, który został już wprowadzony do Wspólnoty 
zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. Tymczasem z dokumentów wynika, że 
okaz ten jeszcze nie opuścił Szwajcarii (brak odprawy celnej). 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek negatywnie, w zakresie 
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że wymienione wyżej cztery przyczyny wydania opinii 
negatywnej mają charakter formalny (najważniejsza – niezgodność opisu fortepianów, jest 
zapewne wynikiem omyłki). Po spełnieniu warunków formalnych wniosek może być 
zaopiniowany ponownie, przy czym Komisja może wydać także opinię warunkową przed 
dokonaniem importu okazu, zastrzegając, że wydanie świadectwa re-eksportu może nastąpić 
dopiero po potwierdzeniu dokonania legalnego importu. 
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Sprawa nr 3-231-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Piano Parts International Marcin Goździewicz z Kalisza, o wydanie 
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 nr 13CH086044 
wynika, że fortepian wyprodukowany przez firmę Blüthner o nr 115 298 ma pochodzenie 
przedkonwencyjne (prawdopodobnie ok. 1880 r., jednak ta informacja na świadectwie jest 
słabo czytelna, ze względu na złą jakość przekazanej kopii).  

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), który powinien być zamieszczony także we wniosku. Brak ten pojawia się u 
tego wnioskodawcy już po raz kolejny. 
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Sprawa nr 3-232-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy trzynastu wniosków Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu o zwolnienie 
z określonego w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 zakazu wystawiania 
na widok publiczny w celach zarobkowych i wydanie potwierdzających to świadectw dla 
trzynastu żywych okazów pelikana kędzierzawego Pelecanus crispus Bruch, 1832, 
sześciu samców i siedmiu samic oznakowanych mikroczipami lub obrączką – stosownie 
do danych zawartych w tabeli poniżej. 

Lp. Nr ID. Płeć Data 
wyklucia 

Oznakowanie Uwagi 

1. B00377 samiec 13.06.1995 m-czip 00-01BA-DA85  
2. B00655 samica 24.06.1997 m-czip 00-01BA-C873  
3. B00745 samica 10.10.1998 m-czip 00-0133-12FC  
4. B00771 samiec 16.06.1998 m-czip 00-01BB-8A9E  
5. B00809 samica 13.10.1998 m-czip 00-01BB-185F  
6. B01958 samica 1.02.2002 obrączka CZ 042506 CZ świadectwo nr 

CZ/PHA/000773/2004 
7. B02042 samiec 6.08.2007 m-czip 968000004739991  
8. B02055 samiec 27.02.2007 m-czip 968000000315254 DE świadectwo nr 

1378/2007 
9. B02056 samiec 25.03.2007 m-czip 968000000324679 DE świadectwo nr 

1379/2007 
10. B02393 samica 1971 m-czip 00-01BE-5BCE FR świadectwo nr 

FR11001022 37-K 
11. B02400 samiec 24.06.2012 m-czip 956000002756437 zły nr mikroczipa we 

wniosku 
12. B02401 samica 13.06.2012 m-czip 956000002793784  
13. B02403 samica 20.06.2012 m-czip 956000002756202  

Pelikan kędzierzawy jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A 
do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana w trybie art. 59 ust. 2 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego 
rozporządzenia oraz uznania pozostałych 9 przedmiotowych okazów za urodzone i 
wyhodowane w niewoli zgodnie z kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia. 

Wszystkie wnioski złożono na drukach niezgodnych z wzorem zawartym 
w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) nr 792/2012 ustanawiającym reguły 
dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w 
drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 
865/2006. 

Do wniosków załączono następujące dokumenty: 
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• indywidualne raporty ISIS/ZIMS dla przedmiotowych okazów oraz ich 
przodków; 

• raporty ISIS/ZIMS zawierające drzewa rodowe – dla okazów wyklutych w 
Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu; 

• unijne świadectwa do użytku komercyjnego (1 czeskie i 2 niemieckie) dla okazów 
sprowadzonych do Zoo w Poznaniu, potwierdzające wyklucie i wyhodowanie 
tych okazów w niewoli; 

• unijne świadectwo do użytku komercyjnego, wystawione przez organ francuski 
dla okazu sprowadzony do Zoo w Poznaniu, potwierdzające, że do wejścia w jego 
posiadanie na terytorium Francji doszło zanim przepisy rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97 lub 3626/1982, lub CITES zaczęły tam obowiązywać; 

• unijne świadectwo holenderskie nr 2004BE2043/CA oraz niemieckie zezwolenie 
eksportowe (3/1992) i polskie zezwolenie importowe CITES (4072/61/92) dla 
nieżyjących już okazów sprowadzonych wcześniej do Zoo w Poznaniu. 

Proponujemy pozostawić bez rozpatrzenia cztery wnioski, dotyczących okazów: 
B01985, B02055, B02056 i B02393 (pozycje 6, 8, 9 i 10 w tabeli), gdyż opinie do nich 
byłyby bezprzedmiotowe, ze względu na to, że dla okazów tych wystawiono już 
unijne świadectwa do użytku handlowego, które nadal obowiązują. 

Dla okazów pelikana kędzierzawego wywodzących się ze stada w Poznańskim Zoo 
Komisja wydawała już pozytywne opinie, np.: nr 125 z 2010 roku i nr 185 i 187 z 2012 
roku. Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją oraz sprawdzeniu 
danych historycznych w bazie ISIS/ZIMS, stwierdzamy, że potwierdzają one w sposób 
przekonujący spełnienie przez przedmiotowe okazy wszystkich warunków określonych w 
art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. 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. 

Proponujemy zaopiniować pozytywnie wnioski dla dziewięciu okazów o numerach: 
B00377, B00655, B00745, B00771, B00809, B02042, B02400, B02401, B02403, w 
zakresie obowiązkowej konsultacji z organem naukowym. 

Uważamy, że wniosek dotyczący okazu B02400 (pozycja 11 w tabeli powyżej) powinien 
zostać przez wnioskodawcę poprawiony, gdyż zapisany w nim numer mikroczipa jest 
nieprawidłowy (ma 16 zamiast 15 cyfr i zupełnie inne 3 pierwsze cyfry – będące kodem 
producenta) i inny niż w indywidualnym raporcie ISIS/ZIMS dla tego okazu. 

Sposób oznakowania jest przedmiotem oceny organy zarządzającego. Zwracamy uwagę, 
że właściwym, standardowym sposobem znakowania ptaków z Aneksu A, zgodnie z art. 
66 ust. 2 i 8 rozporządzenia Komisji nr 865/2006, jest obrączka, a inne metody, w tym 
mikroczipy można stosować jedynie jako wyjątek – w uzasadnionych przypadkach. 
Tymczasem obrączkę ma tylko jeden okaz pochodzących z Czech, a w dokumentacji 
brak informacji o przyczynach zastosowania rozwiązania alternatywnego. Naszym 
zdaniem – takie wyjaśnienie powinno być przedstawione organowi zarządzającemu, w 
celu akceptacji zastosowania wyjątku, zgodnie z art. 66 ust. 2 cytowanego 
rozporządzenia. 
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Należy także zwrócić uwagę wnioskodawcy, aby w przyszłości posługiwał się właściwym, 
obowiązującym formularzem wniosku. 
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Sprawa nr 3-233-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 06/05/2013 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 sowy płomykówki Tyto alba 
Scopoli, 1769 – oznakowanych obrączkami o numerach: PL MB 21 wyklutego 
06/09/2013, PL MB 22 wyklutego 08/09/2013, PL MB 23 wyklutego 10/09/2013, PL 
MB 24 wyklutego 12/09/2013 oraz PL MB 25 wyklutego 14/09/2013. 

Sowa płomykówka umieszczona jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 5 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. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w ostatnich czasie wydała już opinie dla 20 okazów 
płomykówek, wyhodowanych przez tego wnioskodawcę. Należałoby rozważyć, czy 
hodowla ta nie ma zdecydowanie charakteru komercyjnego. Oznaczałoby to, że zgodnie 
z zasadami CITES, trzeba przeprowadzić jej odpowiednią kontrolę (co nie powinno 
stanowić problemu, bo wygląda na to, że podmiot ten posiada stado hodowlane z 
potwierdzonych źródeł) i zgłosić do rejestru prowadzonego przez Sekretariat CITES, a 
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ptaki te powinny otrzymywać kod pochodzenia D. W przeciwnym wypadku nie będą 
mogły, zgodnie z zasadami CITES, być eksportowane poza Unię w celach komercyjnych. 
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Sprawa nr 3-234-1 

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 – samicy wyklutej 03/05/2013, oznakowanej obrączką o numerze PLSEJNY PG03 
oraz samicy wyklutej 04/05/2013, oznakowanej obrączką o numerze PLSEJNY PG 04. 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 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 3-235-1 
XXXXXXXXXXXXXXXX  Autorité 
scientifique CITES France Service du 
Patrimoine Naturel Muséum National 
d'Histoire Naturelle CP41, 36 rue Geoffroy 
Saint-Hilaire 75005 Paris E.mail: 
XXXXXXXXXXXXXXXX  
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
SUBJECT: Transfer of live Leopard (Panthera pardus x Panthera pardus saxicolor) 
male from Le Parc des Fèlins (France) to the Plock Zoo (Poland) 
 
Referring to e-mail regarding the proposed transfer of live male leopard, born May 12th 
2012, Regional (EAZA) Studbook number T693, microchip 250228700000725, to the 
Plock Zoo in Poland, we would like hereby to confirm that the intended accommodation 
at the place of destination is adequately equipped to conserve and care properly for live 
specimen mentioned above. According to our information, the proposed transfer is 
recommended by the Persian Leopard EEP Program Coordinator. In the Plock Zoo there 
is already one specimen of this subspecies: a female T607, and there are plans to pair 
these animals.  
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Sprawa nr 3-236-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX  z Jedlni Letnisko, o wydanie zezwolenia 
na import z Tajlandii jednej torebki z bokami wykonanymi ze skóry krokodyla 
syjamskiego Crocodylus siamensis (Schneider, 1801), o deklarowanym pochodzeniu: 
urodzony i wyhodowany w niewoli do celów komercyjnych (kod „D”). 

Gatunek ten jest rodzimy dla Tajlandii i został umieszczony w Załączniku I CITES i 
Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

SRG nie wydawała opinii w sprawie importu tego gatunku z Tajlandii. UE nie 
wprowadziła ograniczeń dotyczących importu z tego kraju okazów tego gatunku, 
pochodzących z hodowli. 

Tajlandia nie wprowadziła kwot eksportowych dla okazów tego gatunku pochodzących z 
hodowli. W sekretariacie CITES zarejestrowanych jest wiele hodowli tego gatunku do 
celów komercyjnych – w tym eksporter tej torebki. 

Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr AC.0510.2/23493. 

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 tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na 
stan ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego populację; 

- cele importu nie są szkodliwe dla przeżycia tego gatunku; 

- 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. 

Ponieważ z zezwolenia eksportowego wynika, iż okaz ten został już w Tajlandii 
odprawiony celnie, zaznaczamy, że ponieważ wniosek nie dotyczy wydania zezwolenia 
w trybie retrospektywnym, opinia odnosi się do wydania zezwolenia w trybie zwykłym. 
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Sprawa nr 3-237-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Mido Kucharski sp. k., o wydanie zezwolenia importowego w 
trybie retrospektywnym na przywóz 350 desek wykonanych z drewna palisandru 
honduraskiego Dalbergia stevensonii pochodzących z roślin dziko rosnących w 
Gwatemali, zakupionych w USA, a przeznaczonych do celów komercyjnych (kod celu 
„T”). 

Dalbergia stevensonii (nazwa zwyczajowa – ang. honduras rosewood), znajduje się w 
Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.  

Wniosek podpisała pani Dorota Szulc (zgodnie z wpisem KRS – jest to osoba 
upoważniona do reprezentowana tego podmiotu). 

Handel drewnem pozyskanym z Dalbergia stevensonii jest dość częsty. Drewno 
pozyskuje się głównie z dziko rosnących drzew w Belize i Gwatemali. Żaden kraj nie 
wyznaczył kwot eksportowych dla tego gatunku. 

Deski są importowane z USA na podstawie świadectwa re-exportowego o numerze 
13US13260B/9, który wystawiono na 0,82 m3 drewna. We wniosku wpisano jednak 
zupełnie inne jednostki, niż podane w załączonym zezwoleniu eksportowym. Według 
wniosku przedmiotem importu jest 350 desek o wymiarach „1 3/16 cala”, o łącznej 
wadze 2340 funtów. Zastosowano jednostki niemetryczne, co jest dozwolone, jednak 
dziwi, zwłaszcza że nawet amerykański eksporter użył jednostki metrycznej. Zgodnie z 
art. 5 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006, drewno będące przedmiotem 
wniosku kwalifikujące się wg opisu na świadectwie re-eksportu jak tarcica (SAW), a 
więc wielkość importowanej partii powinna być podawana w jednostkach objętości – np. 
w m3.  

Tarcica ta jest sprzedawana przez tego eksportera w formie wysuszonej (zawartość wody 5-
6%). Powietrznie sucha Dalbergia stevensonii ma wg danych z dokumentu CITES CoP14 
Prop. 323 (za Titmuss and Patterson 19884) przeciętną masę własną ok. 960 kg/m3. 
Jednak wg innych źródeł5 może być ono jeszcze cięższe – np. 1025 kg/m3, a drewno do 
budowy ksylofonów, które produkuje importer, może mieć nawet masę własną ok. 1040 
kg/m3 (Babiak i in. 20096). Przyjmując tę ostatnią, największą masę własną, deklarowane 
w świadectwie eksportowym 0,82 m3, miałoby maksymalnie 852,8 kg. Tymczasem 
wnioskodawca w polu 9 wniosku podał jako masę importowanego drewna 2340 funtów, 
czyli ok. 1061,2 kg. Różnica 208,4 jest duża, nawet jeśli wnioskodawca uwzględnił w 

                                                 
3 CITES CoP14 Prop. 32. Consideration of proposals for amendment of appendices I and II. Proposal - 
Dalbergia stevensonii. http://www.cites.org/eng/cop/14/prop/E14-P32.pdf. 
4 Titmuss, F.H. and Patterson, D. 1988. Commercial timbers of the world. Fifth Edition. Gower Technical, 
Aldershot. 339pp. 
5 Np.: The Wood Database. http://www.wood-database.com/lumber-identification/hardwoods/honduran-
rosewood. 
6 Babiak I. Danihelová A. Čulík M. 2009. Excitation frequency by impulse method and tuning the 
xylophone bars. Proceedings of the ACOUSTICS High Tatras “34th International Acoustical Conference - 
EAA Symposium”. http://34iac.acoustics.sk/proceedings/Babiak-Danihelova-Culik.pdf. 
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niej także masę palety i opakowania, co byłby sprzeczne z zasadami CITES (o ile paleta 
nie jest wykonana z przedmiotowego gatunku, co jednak musiałby by być zaznaczone w 
opisie okazów). 

Tarcica o grubości 1 i 3/16 cala jest sprzedawana przez tego eksportera w odcinkach o 
długości przeciętnie 3-4 stopy (ok. 90-120 cm) i nierównej szerokości, nie mniejszej niż 
3 cale. 350 takich desek mogłoby mieć deklarowaną objętość 0,82 m3. Bardziej 
prawdopodobnie jest jednak, że w rzeczywistości przedmiotem zamówienia jest 
standardowa minimalna partia hurtowa – 350 „stóp deskowych” (board feet), która może 
składać się z różnej liczby desek. Jedna stopa deskowa to jednostka handlowa tarcicy 
odpowiadająca przeliczeniowej desce o rozmiarze 1 x 1 stopa o grubości 1 cala (2360 
cm3). 350 stóp deskowych daje więc 0,826 m3 – czyli wielkość zbliżoną do deklarowanej 
w świadectwie re-eksportowym. Jednak według naszych informacji, rzeczywisty rozmiar 
tej przesyłki to ok. 1 m x 1,1 m x 1,4 m, czyli ponad 1,5 m3 – prawie dwa razy więcej niż 
deklarowana objętość drewna. 

Nie można z góry całkowicie wykluczyć możliwości, że drewno to spakowano w taki 
sposób, że opakowanie waży ok. 25% masy drewna (jednak nie powinno być ono 
deklarowane w opisie masy importowanego drewna), a przesyłka ma o prawie 90% 
więcej objętości, niż przesyłane drewno, jednak tak duże przekroczenia tych wartości 
budzą poważne wątpliwości. 

Biorąc pod uwagę powyższe niezgodności, a także fakt, że jest to wniosek w trybie 
retrospektywnym, dla rozpatrzenia wniosku proponujemy, żeby organ zarządzający 
uzyskał i przekazał informację od organu celnego, który zatrzymał ten transport, czy 
deklarowane we wniosku wielkości (netto) są zgodne ze stanem faktycznym, a przede 
wszystkim – czy objętość importowanego drewna (nie opakowania) jest zgodna z 
wartością podaną w świadectwie, a masa i liczba zgodne z podanymi we wniosku. 

Proponujemy zawiesić postępowanie w tej sprawie, do czasu uzyskania tych 
informacji, niezbędnych do poprawnej analizy przedmiotowego wniosku. 

Sugerujamy, żeby organ zarządzający potwierdził, że w wyniku konsultacji z organem 
celnym i analizy wyjaśnień wnioskodawcy uznał on, że spełnione są w tym wypadku 
kryteria pozwalające na wydanie zezwolenia w trybie retrospektywnym, określone w art. 
15 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji nr 865/2006. W przeciwnym wypadku opinia byłaby 
bezprzedmiotowa. 
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Sprawa nr 3-237-2 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Mido Kucharski sp. k., o wydanie zezwolenia importowego w 
trybie retrospektywnym na przywóz 350 desek wykonanych z drewna palisandru 
honduraskiego Dalbergia stevensonii pochodzących z roślin dziko rosnących w 
Gwatemali, zakupionych w USA, a przeznaczonych do celów komercyjnych (kod celu 
„T”). 

Dalbergia stevensonii (nazwa zwyczajowa – ang. honduras rosewood), znajduje się w 
Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.  

Wniosek podpisała pani Dorota Szulc (zgodnie z wpisem KRS – jest to osoba 
upoważniona do reprezentowana tego podmiotu). 

Handel drewnem pozyskanym z Dalbergia stevensonii jest dość częsty. Drewno 
pozyskuje się głównie z dziko rosnących drzew w Belize i Gwatemali. Żaden kraj nie 
wyznaczył kwot eksportowych dla tego gatunku. 

Deski są importowane z USA na podstawie świadectwa re-exportowego o numerze 
13US13260B/9, który wystawiono na 0,82 m3 drewna. W pierwszej wersji wniosku 
wpisano jednak zupełnie inne jednostki, niż podane w załączonym zezwoleniu 
eksportowym. Według tego wniosku przedmiotem importu miało być 350 desek o 
wymiarach „1 3/16 cala”, o łącznej wadze 2340 funtów. Zastosowano jednostki 
niemetryczne, co jest dozwolone, jednak dziwiło, zwłaszcza że nawet amerykański 
eksporter użył jednostki metrycznej. Zgodnie z art. 5 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 865/2006, drewno będące przedmiotem wniosku kwalifikujące się wg opisu na 
świadectwie re-eksportu jak tarcica (SAW), a więc wielkość importowanej partii 
powinna być podawana w jednostkach objętości – np. w m3.  

Tarcica ta jest sprzedawana przez tego eksportera w formie wysuszonej (zawartość wody 5-
6%). Powietrznie sucha Dalbergia stevensonii ma wg danych z dokumentu CITES CoP14 
Prop. 327 (za Titmuss and Patterson 19888) przeciętną masę własną ok. 960 kg/m3. 
Jednak wg innych źródeł9 może być ono jeszcze cięższe – np. 1025 kg/m3, a drewno do 
budowy ksylofonów, które produkuje importer, może mieć nawet masę własną ok. 1040 
kg/m3 (Babiak i in. 200910). Przyjmując tę ostatnią, największą masę własną, 
deklarowane w świadectwie eksportowym 0,82 m3, miałoby maksymalnie 852,8 kg. 
Tymczasem wnioskodawca w polu 9 wniosku podał jako masę importowanego drewna 
2340 funtów, czyli ok. 1061,2 kg. Różnica 208,4 jest duża, nawet jeśli wnioskodawca 

                                                 
7 CITES CoP14 Prop. 32. Consideration of proposals for amendment of appendices I and II. Proposal - 
Dalbergia stevensonii. http://www.cites.org/eng/cop/14/prop/E14-P32.pdf. 
8 Titmuss, F.H. and Patterson, D. 1988. Commercial timbers of the world. Fifth Edition. Gower Technical, 
Aldershot. 339pp. 
9 Np.: The Wood Database. http://www.wood-database.com/lumber-identification/hardwoods/honduran-
rosewood. 
10 Babiak I. Danihelová A. Čulík M. 2009. Excitation frequency by impulse method and tuning the 
xylophone bars. Proceedings of the ACOUSTICS High Tatras “34th International Acoustical Conference - 
EAA Symposium”. http://34iac.acoustics.sk/proceedings/Babiak-Danihelova-Culik.pdf. 
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uwzględnił w niej także masę palety i opakowania, co byłby sprzeczne z zasadami CITES 
(o ile paleta nie jest wykonana z przedmiotowego gatunku, co jednak musiałby by być 
zaznaczone w opisie okazów). 

Tarcica o grubości 1 i 3/16 cala jest sprzedawana przez tego eksportera w odcinkach o 
długości przeciętnie 3-4 stopy (ok. 90-120 cm) i nierównej szerokości, nie mniejszej niż 
3 cale. 350 takich desek mogłoby mieć deklarowaną objętość 0,82 m3. Bardziej 
prawdopodobnie jest jednak, że w rzeczywistości przedmiotem zamówienia jest 
standardowa minimalna partia hurtowa – 350 „stóp deskowych” (board feet), która może 
składać się z różnej liczby desek. Jedna stopa deskowa to jednostka handlowa tarcicy 
odpowiadająca przeliczeniowej desce o rozmiarze 1 x 1 stopa o grubości 1 cala (2360 
cm3). 350 stóp deskowych daje więc 0,826 m3 – czyli wielkość zbliżoną do deklarowanej 
w świadectwie re-eksportowym. Jednak według naszych informacji, rzeczywisty rozmiar 
tej przesyłki to ok. 1 m x 1,1 m x 1,4 m, czyli ponad 1,5 m3 – prawie dwa razy więcej niż 
deklarowana objętość drewna. 

Nie można z góry wykluczyć możliwości, że drewno to spakowano w taki sposób, że 
opakowanie waży ok. 25% masy drewna (jednak nie powinno być ono deklarowane w 
opisie masy importowanego drewna), a przesyłka ma o prawie 90% więcej objętości, niż 
przesyłane drewno, jednak tak duże przekroczenia tych wartości budziło poważne 
wątpliwości. 

Biorąc pod uwagę powyższe niezgodności, a także fakt, że jest to wniosek w trybie 
retrospektywnym, Komisja PROP ds. CITES wydała postanowienie w którym zwróciła 
się do organu zarządzającego o informację od organu celnego, który zatrzymał ten 
transport, czy deklarowane we wniosku wielkości (netto) są zgodne ze stanem 
faktycznym, a przede wszystkim – czy objętość importowanego drewna (nie 
opakowania) jest zgodna z wartością podaną w świadectwie, a masa i liczba zgodne z 
podanymi we wniosku. 

W dniu 3 grudnia Komisja PROP ds. CITES otrzymała z Ministerstwa Środowiska 
informację, że wniosek spełnia warunki pozwalające na wydanie świadectwa w trybie 
retrospektywnym, a właściwa Izba Celna nie stwierdziła rozbieżności między 
deklarowaną a rzeczywistą objętością importowanego drewna. Wniosek uzupełniono 
także do dodatkowe dokumenty (w tym fakturę zakupu) praz przesłano poprawiony 
wiosek o zezwolenie na. import 0,82 m3 drewna. 

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, w deklarowanej ilości 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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Projekt opinii ta ma charakter jednorazowy i nie dotyczy kolejnych podobnych 
wniosków. 

Zaznaczamy, że: 

- projekt opinii dotyczy 0,82 m3 palisandru honduraskiego, czyli nie więcej 853 kg tego 
drewna; 

- poprawiony wniosek wygląda jak kopia poprzedniego wniosku, na której ktoś naniósł 
nie autoryzowane w żaden sposób zmiany – jego ważność budzi więc wątpliwości. 
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Sprawa nr 3-238-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

 
Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 02/12/2013 o zwolnienie z 
zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie 
potwierdzających to świadectw dla żywego samca tragopana plamistego Tragopan 
caboti Gould, 1857, oznakowanego obrączką o numerze JK 027 PL, wyklutego 01/06-
30/07 2013 r. 

Tragopan plamisty umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 urodzone i wyhodowany w 
niewoli zgodnie z kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia. 

Do wniosków załączono następujące dokumenty:  

• kopia zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się w 
hodowli przedmiotowego bażanta (zaświadczenie 10/2013); 

• kopia zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się w 
hodowli ojca (obrączka JK 08 PL 104) i dziadka od strony matki (obrączka JK 
08 PL 102) przedmiotowego okazu (tj. zaświadczenie 12/08); 

• kopia zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się w 
hodowli matki (obrączka JK 010 PL) przedmiotowego okazu (tj. 
zaświadczenie 06/2010); 

• kopię zaświadczenia o wpisie przedmiotowego bażanta do rejestru 
prowadzonego przez Starostę Częstochowskiego. 

Przedstawione do analizy dokumenty nie zawierają wszystkich niezbędnych informacji, 
które wykazywałyby legalne pochodzenie stada hodowlanego. Z zaświadczenia nr 12/08 
(dot. ojca przedmiotowego bażanta) wynika, że jego rodzice pochodzą z belgijskiej 
hodowli i wystawiono dla nich dokumenty CITES (brak informacji jakiego rodzaju są to 
dokumenty). Do wniosku nie załączono jednak kopii samych dokumentów. Z kolei w 
przypadku matki przedmiotowego okazu wiadomo, że pochodzi od okazów wyklutych w 
środowisku kontrolowanym, jednak w dokumentacji znajduje się jedynie potwierdzenie 
urodzenia w hodowli jej ojca, a w przypadku jej matki jest jedynie podany numer 
zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o jej urodzeniu w hodowli (08/08 z 
08.07.08). W konsekwencji, na podstawie przedstawionych dokumentów nie można 
potwierdzić, że przedmiotowy tragopan plamisty jest okazem urodzonym i 
wyhodowanym w niewoli zgodnie z kryteriami podanymi w art. 54 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 865/2006 (w szczególności z ust. 2 tego artykułu). Z załączonych 
dokumentów jedynie wynika, że ptak ten posiada pochodzenie „F”.  
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Ponadto zwracamy uwagę na sprzeczności w zaświadczeniach o urodzeniu w niewoli 
wystawionych przez powiatowego lekarza weterynarii - w zaświadczeniu nr 12/08 
podano, że w hodowli p. Kicińskiego do lipca 2008 r. (data wydania zaświadczenia) 
uzyskano 1 pokolenie przedmiotowego gatunku. Z kolei z zaświadczenia z lipca 2010 r. 
(nr 06/2010) dot. matki przedmiotowego okazu wynika, że w hodowli p. Kicińskiego do 
dnia wydania zaświadczenia uzyskano minimum 6 pokoleń tragopanów plamistych. 
Informację taką podano również w zaświadczeniu nr 10/2013 z września 2013 r., dot. 
przedmiotowego okazu. Wynikałoby z tego, że od lipca 2008 do lipca 2010 w hodowli p. 
Kicińskiego otrzymano aż 5 pokoleń tragopana plamistego. Sytuacja taka jest w praktyce 
niemożliwa – gatunek ten osiąga dojrzałość płciową w drugim roku życia, a więc jeśli 
przyjąć, że w 2008 r. uzyskano pokolenie F1, to w 2010 możliwe było uzyskanie co 
najwyżej pokolenia F2, jednak z całą pewnością nie F6. 

Wniosek nie precyzuje również, jakiego rodzaju obrączką oznakowany jest 
przedmiotowy okaz. 

Dla właściwej oceny przedmiotowego wniosku, konieczne są następujące uzupełnienia 
lub wyjaśnienia: 

1) kopie dokumentów potwierdzających pochodzenie rodziców ojca 
przedmiotowego bażanta – tj. dokumentów „CITES 203BE175/CA” oraz „CITES 
205BE3496/CA”; 

2) dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie przodków babki od strony 
matki przedmiotowego okazu, o numerze obrączki JK 08 PL 086; 

3) wyjaśnienie dotyczące liczby pokoleń tragopana plamistego otrzymanych w 
prowadzonej przez wnioskodawcę hodowli 

Proponujemy zawiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie, do czasu 
otrzymania wymienionych wyżej uzupełnień.  

Naszym zdaniem, wniosek powinien też być uzupełniony o szczegółowe informacje na 
temat obrączek stosowanych przez wnioskodawcę do znakowania wyhodowanych 
ptaków, gdyż na podstawie przedstawionych dokumentów organ zarządzający nie jest w 
stanie ocenić, czy spełnione są warunki art. 66 rozporządzenia Komisji nr 865/2006. 
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Sprawa nr 3-239-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy dwóch wniosków Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o 
zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i 
wydanie potwierdzających to świadectw dla dwóch martwych okazów (czaszki i skóry) 
niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos Linnaeus, 1758, pochodzących – samicy 
urodzonej w Zoo w Warszawie 31/12/1088 r. 

Niedźwiedź brunatny został włączony do załączników I i II CITES (różne populacje do 
różnych załączników) 11/06/1992 r. Wcześniej, od 28/06/1979, ochroną CITES objęty 
był jedynie podgatunek U. a. isabellinus. Gatunek tez jest zamieszczony w Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 

We wnioskach zaznaczono, że okazy te mają pochodzenie przedkonwencyjne (kod „O”). 
Zgodnie z Aneksem 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 792/2012, wraz z koden „O” 
należy zawsze podać także inny kod, wskazujący na źródło pochodzenia. Ponieważ tym 
razem jest to urodzenie i wyhodowanie w niewoli, opinia PROP jako organu naukowego 
jest wydawana 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:  
• kartę ISIS niedźwiedzia, z którego pochodzą przedmiotowe okazy; 
• kartę ISIS niedźwiedzi, które było rodzicami tego okazu. 

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają, że niedźwiedź ten urodził się 
zanim takson, do którego należy, został włączony do CITES. Jeden z rodziców (matka) 
urodził w ZOO w Warszawie w roku 1966, a drugi (ojciec) ma pochodzenie nieznane, a 
przez Zoo został zakupiony w roku 1977 – prawdopodobnie od Państwowego Studium 
Cyrkowego w Julinku. Dokumenty te naszym zdaniem wystarczająco 
uprawdopodabniają zgodne z ówczesnym prawem pochodzenie pary rodzicielskiej i 
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. a 
i d artykułu 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. a i 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: 

- w ewentualnych świadectwach należy wpisać kod pochodzenia „O/A” 

- ponieważ we wnioskach i dokumentacji brak informacji, że okazy te są trwale 
oznakowane w unikatowy sposób lub – jeśli nie mogą być oznakowane – są 
zidentyfikowane za pomocą innych środków (np. fotograficznie), zgodnie z art. 11 ust. 3 
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rozporządzenia Rady (EU) nr 865/2006 świadectwa te mogą być jedynie świadectwami 
dotyczącymi określonej transakcji (nie mogą to być świadectwa dla okazu, o ile nie 
zostaną trwale oznakowane lub inaczej zidentyfikowane). 
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Sprawa nr 3-240-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy 40 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 40 żywych okazów żółwi szczelinowych 
Malacochersus tornieri Siebenrock, 1903, o pochodzeniu – zwierzęta urodzone w 
niewoli, lecz dla których kryteria rozdziału XIII rozp. Komisji 865/2006 nie są spełnione, 
o długości karapaksu do 8 cm, które zostały sprowadzone do Polski na podstawie 
zezwolenia importowego CITES, które było przedmiotem opinii PROP/CITES/2013-
040-1-ak. Okazy zostały oznakowane mikroczipami firmy Freevision Technologies, o 
rozmiarach 1,4 x 8 mm, zgodnych z ISO11784, wszczepionymi w okolice mięśni 
piersiowych. 

Niniejsza opinia jest wydawana na prośbę Ministerstwa, na podstawie art. 96 ust. 3 pkt 5 
ustawy o ochronie przyrody, gdyż nie jest wymagana na podstawie przepisów 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i rozporządzeń wykonawczych do niego. 

Gatunek znajduje się w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
nr 338/97.Okazy te zostały sprowadzone do Polski zgodnie z przepisami prawa. Nie są to 
okazy urodzone i wyhodowane w niewoli, w rozumieniu przepisów CITES i EU WTR. 
Oznacza to, że zgodnie z art. 59 ust. 1 i 1a rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006, w 
powiązaniu z art. 48 ust. 1 lit. d, przy wydawaniu zezwolenia na działalność komercyjną 
organ zarządzający musi ocenić, czy spełnione są warunku określone w art. 8 ust. 3 lit. c 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, czyli że: 

1) mają być i wykorzystywane w celach, które w negatywny sposób nie wpłyną na 
możliwość przeżycia takiego gatunku. 

2) okazy zostały wprowadzone do Wspólnoty zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia, oraz 

Naszym zdaniem, skoro import do celów komercyjnych był już opiniowany i wydano 
zezwolenie importowe, oceniono już, że warunek nr 1 został spełniony. A skoro okazy 
importowano na podstawie tego zezwolenia, spełniony jest także warunek nr 2. 

Zwracamy uwagę, że import z Tanzanii okazów tego gatunku o pochodzeniu „F” (także 
do celów komercyjnych) został dopuszczony na podstawie rekomendacji Komitetu ds. 
Zwierząt CITES, pod warunkiem że mieści się w ustalonej z Sekretariatem CITES 
kwocie eksportowej (na rok 2013 – 510 okazów), co zostało potwierdzone w aktualnej 
Notyfikacji nr 2013/013. 

Ponieważ w przypadku wydawania świadectw na podstawie art. 8 ust. 3 lit. c 
indywidualna opinia organu naukowego nie jest wymagana, zaznaczamy, że niniejsza 
opinia dotyczy także pozostałych 27 okazów importowanych na podstawie tego samego 
zezwolenia importowego, a których nie dotyczą przedmiotowe wnioski. 

Jednocześnie 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 
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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, a na niezgodność takiego samego oświadczenia tego samego 
wnioskodawcy z faktami zwracano już uwagę w opinii nr PROP/CITES/2013-197-1-ak. 
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 Sprawa nr 3-242-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 11/10/2013 (przekazanego 
Komisji 05/12/13) o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla trzech żywych samic 
sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771 –oznakowanych obrączkami o 
numerach: PL TJ HZ 03 (wyklutej 16/05/2013), PL TJ HZ 02 (wyklutej 16/05/2013) oraz 
PL TJ HZ 04 (wyklutej 17/05/2013). 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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:  
• pismo przewodnie, 
• 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: CZPragueA2026 i 41575 V. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem 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.  

Jednocześnie zwracamy uwagę, że we wszystkich trzech wnioskach wnioskodawca 
błędnie podaje w polu nr 7, że sokół wędrowny ujęty jest w Załączniku II CITES, 
podczas gdy w rzeczywistości gatunek ten ujęty jest w Załączniku I.  
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Sprawa nr 3-243-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy T-Aqua Tomasz Niewiadomski z Zabrza, o wydanie zezwolenia na 
import z Indonezji 50 żywych okazów koralowców z gatunku Euphyllia glabrescens 
(Chamisso & Eysenhardt, 1821), pochodzących z akwakultury (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 on rodzimy dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia 
eksportowego nr 16536/IV/SA TS-LN/2013. 

Po raz ostatni opinia (pozytywna) SRG na temat importu z Indonezji okazów Euphyllia 
glabrescens o pochodzeniu „W” była wydana we wrześniu 2007. Komisja PROP ds. 
CITES w grudniu 2009 wydała pozytywną opinię dotyczącą importu z Indonezji okazów 
tego gatunku o pochodzeniu „F” (opinia nr PROP/CITES/2009-241-1 ak). 

Analiza danych z bazy WCMC dotyczące handlu w latach 2004-2012 okazami Euphyllia 
glabrescens pochodzącymi z Indonezji doprowadziła na następujących obserwacji: 

6. Kwota eksportowa dla okazów o pochodzeniu „W” jest szybko redukowana i w 
roku 2013 wynosiła 75% kwoty z roku 2011, 50% kwoty z roku 2009 i 42,86% z 
2005 r. 

7. Eksport z Indonezji okazów tego gatunku o pochodzeniu „F” na początku 
poprzedniej dekady szybko wzrastał, jednak po roku 2009 nastąpiło załamanie i w 
roku 2011 liczba eksportowanych okazów była już o połowę mniejsza od tej z 
roku 2009. 

8. Co prawda raportowany przez Indonezję poziom eksportu okazów o pochodzeniu 
„W” mieści się każdego roku z kwocie eksportowej, jednak należy zauważyć, że 
niektóre kraje regularnie raportują wyższy import takich okazów z Indonezji, niż 
deklarowany przez Indonezję eksport. Różnica ta jest szczególnie duża w 
przypadku USA, które każdego analizowanego roku importowało po kilka tysięcy 
więcej okazów, niż wynosiły liczby okazów eksportowanych, wg deklaracji 
Indonezji. Dodając do eksportowanej kwoty „nadwyżkę” importu do samego 
USA, otrzymuje się znaczące przekroczenie kwoty eksportowej dla wszystkich lat 
od 2005 r. 

9. Jednym z krajów, który regularnie raportuje większy import z Indonezji okazów 
Euphyllia glabrescens o pochodzeniu „W”, niż deklarowany eksport, jest Polska. 
Różnica występuje w większości lat i jest na tyle duża, że nie może być wynikiem 
różnic w roku raportowania eksportu i importu. 

10. W przypadku Polski zauważono także, że w roku 2011 raportowany import z 
Indonezji okazów tego gatunku o pochodzeniu „F” jest po ponad 100% wyższy 
od deklarowanego eksportu do Polski. 

Zestawienie omawianych powyżej danych przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik 
do niniejszego postanowienia. 
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W związku z powyższym sugerujemy, aby Komisja PROP ds. CITES zwróciła się do 
polskiego organu zarządzającego CITES, o uzyskanie od organu zarządzającego CITES 
Indonezji informacji: 

A. Co jest powodem znaczącego zmniejszania kwot eksportowych dla okazów 
Euphyllia glabrescens o pochodzeniu „W” oraz eksportu okazów tego gatunku o 
pochodzeniu „F”? 

B. Jaki jest stan i tendencja wolno żyjącej populacji tego gatunku w wodach 
Indonezji?  

C. Jaka jest przyczyna tak istotnej różnicy między deklarowanym eksportem a 
raportowanym importem do USA okazów tego gatunku pochodzących z 
wolności? (to pytanie warto dodatkowo przesłać także organowi zarządzającemu 
CTES USA). 

D. Jakie numery miały zezwolenia na eksport do Polski okazów Euphyllia 
glabrescens pochodzących z wolności w latach 2004-12, a w latach 2011-12 także 
o pochodzeniu „F”, i jakich liczby okazów tego gatunku zezwolenia te dotyczyły? 
(zestawienie takie pozwoli na porównanie przesłanych danych z wystawionymi 
zezwoleniami importowymi i znalezienie przyczyn rozbieżności). 

Powyższe informacje są niezbędne dla prawidłowej oceny przedmiotowego wniosku 
przez organ zarządzający, w tym w szczególności wpływu, jaki handel tym gatunkiem 
może mieć dla populacje tego gatunku. 

Proponujemy zawiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie, do czasu 
otrzymania odpowiedzi na pytania A-D oraz wyników porównania danych 
odpowiedzi na pytanie D z wystawionymi zezwoleniami.  

Z omawianych danych wynika, że do Polski regularnie są importowane okazy tego 
gatunku zarówno o pochodzeniu „F” jak i „W”. W analizowanym okresie import ten 
wyniósł ponad 3000 okazów, z tego ponad 1/3 to okazy pochodzące z wolności. Wg bazy 
WCMC import okazów o pochodzeniu „W” miał miejsce także w roku 2012. 
Jednocześnie Komisja nie może w swoim archiwum znaleźć opinii dotyczących importu 
okazów tego gatunku o pochodzeniu „W” z Indonezji, co może być spowodowane np. 
tym, że pochodzi ona sprzed 2007 r. W związku z tym prosimy także o przekazanie 
nam kopii opinii, na podstawie której wydawano zezwolenia na te importy. 
 
Pragniemy zaznaczyć, że na te same nieprawidłowości Komisja PROP ds. CITES 
zwróciła uwagę także w swoim postanowieniu nr PROP/CITES/2013-208-1-ak z 15 
października 2013 r. Zadaliśmy te same pytania, na które nie dostaliśmy do tej pory 
żadnej odpowiedzi. 

Załącznik: 

Zestawienie wybranych danych dotyczących handlu Euphyllia glabrescens z Indonezji, 
na podstawie bazy danych WCMC (uzupełnione w stosunku do poprzedniej wersji) 
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Sprawa nr 3-244-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy T-Aqua Tomasz Niewiadomski z Zabrza, o wydanie zezwolenia na 
import z Indonezji 10 żywych okazów koralowców z rodzaju Pectinia 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 
kopię zezwolenia eksportowego nr 16536/IV/SA TS-LN/2013.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Indonezji niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju.  

Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT Dinar Darum 
Lestari 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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z 
Indonezji nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju 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 3-245-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy FOKUS Cezary Skatulski z Warszawy, o wydanie zezwolenia na 
import z Indonezji 20 żywych okazów koralowców z gatunku Euphyllia glabrescens 
(Chamisso & Eysenhardt, 1821), pochodzących z akwakultury (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 on rodzimy dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia 
eksportowego nr 15499/IV/SATS-LN/2013. 

Po raz ostatni opinia (pozytywna) SRG na temat importu z Indonezji okazów Euphyllia 
glabrescens o pochodzeniu „W” była wydana we wrześniu 2007. Komisja PROP ds. 
CITES w grudniu 2009 wydała pozytywną opinię dotyczącą importu z Indonezji okazów 
tego gatunku o pochodzeniu „F” (opinia nr PROP/CITES/2009-241-1 ak). 

Analiza danych z bazy WCMC dotyczące handlu w latach 2004-2012 okazami Euphyllia 
glabrescens pochodzącymi z Indonezji doprowadziła na następujących obserwacji: 

11. Kwota eksportowa dla okazów o pochodzeniu „W” jest szybko redukowana i w 
roku 2013 wynosiła 75% kwoty z roku 2011, 50% kwoty z roku 2009 i 42,86% z 
2005 r. 

12. Eksport z Indonezji okazów tego gatunku o pochodzeniu „F” na początku 
poprzedniej dekady szybko wzrastał, jednak po roku 2009 nastąpiło załamanie i w 
roku 2011 liczba eksportowanych okazów była już o połowę mniejsza od tej z 
roku 2009. 

13. Co prawda raportowany przez Indonezję poziom eksportu okazów o pochodzeniu 
„W” mieści się każdego roku z kwocie eksportowej, jednak należy zauważyć, że 
niektóre kraje regularnie raportują wyższy import takich okazów z Indonezji, niż 
deklarowany przez Indonezję eksport. Różnica ta jest szczególnie duża w 
przypadku USA, które każdego analizowanego roku importowało po kilka tysięcy 
więcej okazów, niż wynosiły liczby okazów eksportowanych, wg deklaracji 
Indonezji. Dodając do eksportowanej kwoty „nadwyżkę” importu do samego 
USA, otrzymuje się znaczące przekroczenie kwoty eksportowej dla wszystkich lat 
od 2005 r. 

14. Jednym z krajów, który regularnie raportuje większy import z Indonezji okazów 
Euphyllia glabrescens o pochodzeniu „W”, niż deklarowany eksport, jest Polska. 
Różnica występuje w większości lat i jest na tyle duża, że nie może być wynikiem 
różnic w roku raportowania eksportu i importu. 

15. W przypadku Polski zauważono także, że w roku 2011 raportowany import z 
Indonezji okazów tego gatunku o pochodzeniu „F” jest po ponad 100% wyższy 
od deklarowanego eksportu do Polski. 

Zestawienie omawianych powyżej danych przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik 
do niniejszego postanowienia. 
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W związku z powyższym sugerujemy, abz Komisja PROP ds. CITES zwróciła się do 
polskiego organu zarządzającego CITES, o uzyskanie od organu zarządzającego CITES 
Indonezji informacji: 

A. Co jest powodem znaczącego zmniejszania kwot eksportowych dla okazów 
Euphyllia glabrescens o pochodzeniu „W” oraz eksportu okazów tego gatunku o 
pochodzeniu „F”? 

B. Jaki jest stan i tendencja wolno żyjącej populacji tego gatunku w wodach 
Indonezji?  

C. Jaka jest przyczyna tak istotnej różnicy między deklarowanym eksportem a 
raportowanym importem do USA okazów tego gatunku pochodzących z 
wolności? (to pytanie warto dodatkowo przesłać także organowi zarządzającemu 
CTES USA). 

D. Jakie numery miały zezwolenia na eksport do Polski okazów Euphyllia 
glabrescens pochodzących z wolności w latach 2004-12, a w latach 2011-12 także 
o pochodzeniu „F”, i jakich liczby okazów tego gatunku zezwolenia te dotyczyły? 
(zestawienie takie pozwoli na porównanie przesłanych danych z wystawionymi 
zezwoleniami importowymi i znalezienie przyczyn rozbieżności). 

Powyższe informacje są niezbędne dla prawidłowej oceny przedmiotowego wniosku 
przez organ zarządzający, w tym w szczególności wpływu, jaki handel tym gatunkiem 
może mieć dla populacje tego gatunku. 

Proponujemy zawiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie, do czasu 
otrzymania odpowiedzi na pytania A-D oraz wyników porównania danych 
odpowiedzi na pytanie D z wystawionymi zezwoleniami.  

Z omawianych danych wynika, że do Polski regularnie są importowane okazy tego 
gatunku zarówno o pochodzeniu „F” jak i „W”. W analizowanym okresie import ten 
wyniósł ponad 3000 okazów, z tego ponad 1/3 to okazy pochodzące z wolności. Wg bazy 
WCMC import okazów o pochodzeniu „W” miał miejsce także w roku 2012. 
Jednocześnie Komisja wykazała, że nie może w swoim archiwum znaleźć opinii 
dotyczących importu okazów tego gatunku o pochodzeniu „W” z Indonezji, co może być 
spowodowane np. tym, że pochodzi ona sprzed 2007 r. W związku z tym prosimy także 
o przekazanie nam kopii opinii, na podstawie której wydawano zezwolenia na te 
importy. 
 
Zaznaczamy, że na te same nieprawidłowości Komisja PROP ds. CITES zwróciła 
uwagę także w swoim postanowieniu nr PROP/CITES/2013-208-1-ak z 15 
października 2013 r. Zadano w nim te same pytania, na które nie otrzymano do tej 
pory żadnej odpowiedzi. 

Załącznik: 

Zestawienie wybranych danych dotyczących handlu Euphyllia glabrescens z Indonezji, 
na podstawie bazy danych WCMC (uzupełnione w stosunku do poprzedniej wersji) 
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Sprawa nr 3-246-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy FOKUS Cezary Skatulski z Warszawy, o wydanie zezwolenia na import z 
Indonezji 10 żywych okazów koralowców z rodzaju Oxypora Kent, 1871, 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 15499/IV/SATS-LN/2013.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Indonezji niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju.  

Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT Golden Marindo 
Persada) 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Indonezji 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju 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 3-247-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy FOKUS Cezary Skatulski z Warszawy, o wydanie zezwolenia na import z 
Indonezji 5 żywych okazów koralowców z rodzaju Acanthastrea Milne-Edwards and 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. Do wniosku dołączono kopię 
zezwolenia eksportowego nr 15499/IV/SATS-LN/2013.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Indonezji niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju.  

Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT Golden Marindo 
Persada) 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Indonezji 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju 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 3-248-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy FOKUS Cezary Skatulski z Warszawy, o wydanie zezwolenia na import z 
Indonezji 15 żywych okazów koralowców z rodzaju Echinophyllia Klunzinger, 1879, 
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 15499/IV/SATS-LN/2013.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Indonezji niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju.  

Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT Golden Marindo 
Persada) 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Indonezji 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju 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 3-249-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy FOKUS Cezary Skatulski z Warszawy, o wydanie zezwolenia na import z 
Indonezji 10 żywych okazów koralowców z rodzaju Favia 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 kopię 
zezwolenia eksportowego nr 15499/IV/SATS-LN/2013.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Indonezji niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju.  

Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT Golden Marindo 
Persada) 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Indonezji 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju 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 3-250-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy FOKUS Cezary Skatulski z Warszawy, o wydanie zezwolenia na import z 
Indonezji 10 żywych okazów koralowców z rodzaju Favites Link, 1807, 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 15499/IV/SATS-LN/2013.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Indonezji niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju.  

Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT Golden Marindo 
Persada) 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Indonezji 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju 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 3-251-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o wydanie zezwolenia na 
eksport do Turcji (Bursa ZOO) jednego żywego samca papugi (lory) wielkiej Eclectus roratus 
polychloros (P. L. S. Müller, 1776), wyklutego w Warszawie 22/06/2011 r. i oznakowanego 
obrączką o nr ZOO PL 163 oraz mikroczipem o nr 941000013048810, wszczepionym po 
prawej stronie między łopatkami. 

Lora wielka 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 Turcji. 

Do wniosku załączono następujące dokumenty: 

• Wydruki kartoteki ISIS ZIMS przedmiotowego osobnika oraz jego rodziców, 

• Kopie oświadczeń weterynarza z ogrodu zoologicznego Jardim w Portugalii, 
dotyczące pochodzenia rodziców przedmiotowej papugi. 

W formularzu wniosku, w polu nr 13 wpisano kod „C” – sugerując, że przedmiotowa papuga 
jest zwierzęciem urodzonym i wyhodowanym w niewoli zgodnie z art. 54 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 865/2006. Po przeanalizowaniu dostarczonych dokumentów, stwierdzono 
jednak, iż pochodzenie rodziców tego zwierzęcia nie zostało należycie udokumentowane 
(brak informacji pozwalających na ocenę rodzaju pochodzenia). W dniu 26 listopada 
zwróciliśmy się do polskiego organu zarządzającego z prośbą o uzyskanie od organu 
zarządzającego Portugalii potwierdzenia, że można pochodzące z tego kraju okazy uznać za 
mające pochodzenie „C”. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Oznacza 
to, że pochodzenie to musimy na podstawie posiadanej dokumentacji uznać jako 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, stwierdzono, 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 warunkowo pozytywnie wniosek 
dotyczący wydania zezwolenia eksportowego. 

Warunkiem pozytywnej opinii jest podanie w zezwoleniu eksportowym kodu pochodzenia „F”. 

W przypadku uzyskania dodatkowych informacji dotyczących pochodzenia rodziców 
przedmiotowego okazu, sprawa dotycząca oceny tego pochodzenia może być ponownie 
rozważona.  
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Sprawa nr 3-252-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX  z Warszawy, 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 
129526. Pełnomocnik wnioskodawców (pan Sebastian Jędrzejewski 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. 

Z załączonej dokumentacji wynika, że zezwolenie eksportowe nr 129526 zastępuje 
zezwolenie nr 0131840 (którego ważność wygasła), które z kolei zastępuje zezwolenie nr 
1261?? (dwie ostatnie liczby są nieczytelne – być może 23), Występujący z upoważnienia 
wnioskodawcy p. Sebastian Jędrzejewski oświadczył, że nie składał wniosku w związku z 
zezwoleniem eksportowym nr 0131840. Brak jednak informacji, czy nie składał wcześniej 
wniosków w związku z tymi samymi okazami (poza zawartym we wniosku oświadczeniem, 
że takich wniosków nie odrzucono). Wcześniej komisja opiniowała (sprawa 12-069) wniosek 
tego samego wnioskodawcy, dotyczący takich samych okazów, dla których wydano 
zezwolenie eksportowe nr 120606, zastępujące wygasłe zezwolenie eksportowe nr 116706. 
Sprawa została wówczas pozostawiona przez Komisję PROP ds. CITES bez rozpatrzenia, w 
związku z wygaśnięciem ważności zezwolenia nr 120606 (postanowienie nr 
PROP/CITES/2012-069-2-ak). 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 związku z poprzednim podobnym wnioskiem Komisja PROP wydała także postanowienie 
nr PROP/CITES/2012-069-70-1-ak, w którym zwróciła się do polskiego organu 
zarządzającego z wnioskiem o uzyskanie kilku informacji od organu zarządzającego CITES 
RPA. Wg wyjaśnień organu RPA, skóra i czaszka, których dotyczył poprzedni wniosek 
pochodziły z okazów lwów, które wg dokumentacji padły z przyczyn naturalnych, jednak 
organ ten miał wątpliwości dotyczące prawdziwości tej informacji. Kości tych lwów były 
wysyłane do Laosu, zapewne z przeznaczeniem na rynek tradycyjnej medycyny chińskiej. W 
procederze tym uczestniczył zapewne także wnioskodawca (zezwolenia eksportowe 
otrzymała osoba o tym samym imieniu i nazwisku). Osoba o tam samym imieniu i nazwisku 
pojawiła się także w sprawie związanej z handlem okazami nosorożców z innego 
afrykańskiego kraju. 

Niniejszy wniosek, w połączeniu z poprzednią sprawą, nasuwa nam kilka wątpliwości. M.in. 
– czy chodzi o te same okazy co w poprzedniej sprawie? Dlaczego najnowsze zezwolenie 
eksportowe ma niższy numer od zezwolenia, które zastępuje? Czy okazy te pochodzą z lwa 
zabitego w związku z handlem częściami kotów na potrzeby tradycyjnej medycyny 
chińskiej? 

W związku z powyższym proponujemy zwrócić się do organu zarządzającego o: 

1) informacje: 
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a) czy w związku z wnioskiem, którego dotyczyło postanowienie nr 
PROP/CITES/2012-069-2-ak, odmówiono wydania zezwolenia importowego, czy 
pozostawiono sprawę bez rozpatrzenia? 

b) czy wnioskodawca osobiście importował do Polski inne okazy CITES – w tym np. 
nosorożce (czy był importerem, na którego wydano zezwolenie eksportowe)? 

2) zwrócenie się od organu zarządzającego CITES RPA z prośbą o następujące informacje: 

a) czy potwierdzają wydanie zezwolenia nr 129526, dla p. J. Rączki, na okazy lwa? 

b) czy zezwolenie to dotyczy tych samych okazów, których dotyczyły wcześniejsze 
zezwolenia nr 120606 i 116706, pochodzących z lwa, którego kości zostały zapewne 
eksportowane do Laosu (jaki jest nr zezwolenia, które zastępuje zezwolenie nr 
0131840, i czy ono z kolei zastępuje zezwolenie nr 120606)? 

c) jeśli zezwolenie to dotyczy innych okazów niż poprzednio – czy lew, z którego 
pochodzą, pochodzi z tak zwanego canned hunting i czy jego części, np. kości, były 
eksportowane do Azji? 

d) czy wnioskodawca był zaangażowany (jako eksporter lub importer) w handel dużymi 
kotami, nosorożcami lub słoniami z innymi niż Polska krajami – jeśli tak, jakich 
gatunków, krajów, rodzajów, liczby okazów i celów eksportu to dotyczyło? 

3) zwrócenie się do wnioskodawcy o następujące informacje: 

a) czy wniosek dotyczy tych samych okazów, których dotyczył wcześniejszy wniosek, 
do którego dołączono zezwolenie nr 120606? 

b) jakie jest źródło pochodzenia (sposób pozyskania) tego okazu (czy skoro zgodnie z 
oświadczeniem okazy mają stanowić „część kolekcji łowieckiej”, pochodzą z 
polowania na farmie)? 

c) czy wnioskodawca eksportował gdzieś z RPA inne części tego okazu (np. kości) – 
jeśli tak, to gdzie i z jakim przeznaczeniem? 

Do czasu uzyskania odpowiedzi na te pytania proponujemy postanawia zawiesić 
postępowanie w tej sprawie. 



 115 

Sprawa nr 3-253-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 

Dotyczy wniosku firmy Jarosław Szeps „Remedium Natura” z Murzynowa Leśnego, 
przekazanego Komisji do zaopiniowania w dniu 4 grudnia 2013r., o wydanie zezwolenia na 
import z Ukrainy 15050 opakowań trzech rodzajów kremów, zawierających 0,684 kg ekstraktu 
(kod „EXT”) z pijawki lekarskiej Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758, której pochodzenie 
ma być: urodzone i wyhodowane w niewoli (kod pochodzenia „C”).  

Gatunek ten znajduje się w Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE) nr 
338/97. Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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. 

Z wniosku, kopii zezwolenia eksportowego oraz dodatkowych wyjaśnień wynika, że import 
ma dotyczyć: 
– 13020 opakowań (0,667 kg ekstraktu lub liofilizatu z pijawki) z serii nr 63 i 64 – 

„krem balsam z ekstraktem z medycznej pijawki”, 
– 1015 opakowań (0,007 kg ekstraktu lub liofilizatu z pijawki) z serii nr 02 – „krem 

balsam żywokost z medyczną pijawką”, 
– 1015 opakowań (0,01 kg ekstraktu lub liofilizatu z pijawki) z serii nr 01 – „krem 

balsam złoty wąs z ekstraktem z pijawki medycznej”, 
przy czym wszystkie opakowania zawierają po 75 ml kremu. 

Do wniosku dołączono: 
1. zezwolenie eksportowe nr 13UA003520, które dotyczy wymienionych we wniosku 

liczb opakowań z poszczególnymi rodzajami kremów; 
2. pismo wnioskodawcy z dnia 26 listopada, zawierające dodatkowe wyjaśnienia, w 

odpowiedzi na pytania Ministerstwa Środowiska. 

Dla sprawy znaczenie mają także kopie dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę do 
poprzednich wniosków, których dotyczyła opinia nr PROP/CITES/2013-075-3-ak z 2 lipca 
2013 r., w tym w szczególności:  

3. list Dyrektor firmy „Elixir” do Dyrektora firmy „Remedium Natura (z 03.06.2013, 
zawierający informację o zawartości ekstraktu z pijawki lekarskiej w kremie-balsamie 
z ekstraktem pijawki lekarskiej); 

4. list Dyrektor firmy „Elixir” do Dyrektora firmy „Remedium Natura (z 06.06.2013, 
zawierający informację o rodzajach kremów, numerach ich serii i zawartości 
ekstraktu); 

5. wynik Państwowej ekspertyzy sanitarno-epidemiologicznej (z 16.01.2012 dla p. 
Rusłana Umińskiego, dot. produkcji ekstraktu roślinnego na potrzeby przetwórstwa 
przemysłowego na rynek krajowy). 

Po przeanalizowaniu wniosku i dostępnej dokumentacji, poczyniono następujące ustalenia: 

1. Uznajemy za wystarczająco uprawdopodobnione (w dokumentacji przedstawionej w 
załączeniu do poprzednich wniosków tego podmiotu), że pijawki, z których mają być 
wykonane te kremy, pochodzą z legalnej hodowli w Ukrainie. 

2. Zgodnie z rekomendacją (j) w punkcie I Rezolucji CITES 12.3, w związku z punktem 3.d 
Guidelines for the preparation and submission of CITES annual reports ustalonego na 
podstawie Rezolucji CITES 11.17 (a także w art. 5 pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
865/2006), zezwolenia i świadectwa CITES powinny dotyczyć ilości ekstraktu w 
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importowanych kremach (kg lub litry ekstraktu), albo ew. ilości liofilizatu (kg), a nie 
liczby opakowań kremu. Komisja PROP ds. CITES zwracała na to uwagę w przeszłości, 
w tym w opinii nr PROP/CITES/2013-075-3-ak, w której napisano: „Komisja 
podtrzymuje też stanowisko podane we wcześniejszym postanowieniu, że dla zapewnienia 
spójności zezwoleń eksportowych i importowych wskazane byłoby uzyskanie z organu 
zarządzającego CITES Ukrainy zezwoleń eksportowych zgodnych z cytowanymi wyżej 
rezolucjami Konwencji”. Podobne konkluzje znajdowały się także w opinii nr 
PROP/CITES/2013-074-1-ak z 3 czerwca 2013 r., dotyczącej wniosku tego samego 
podmiotu. Tymczasem błąd ten został powtórzony i nie ma możliwości wydania 
zezwolenia importowego zgodnego z zezwoleniem eksportowym pod względem 
jednostek importu (stanowiących przedmiot sprawozdania do Sekretariatu CITES). 

3. We wniosku wpisano, że przedmiotem eksportu ma być 0,684 kg ekstraktu z pijawki (kod 
EXT). W piśmie z 26 listopada 2013 r. w dwóch miejscach wyjaśniono, że masa ta dotyczy 
liofilizatu z pijawki (zależnie od rodzaju – kod DER, ewentualnie POW). Ekstrakt to roztwór 
związków chemicznych w rozpuszczalniku, uzyskany w procesie ekstrakcji. Liofilizat to 
sucha substancja otrzymana w wyniku usunięcia rozpuszczalnika poprzez sublimację 
zamrożonego roztworu pod zmniejszonym ciśnieniem. Są to więc zupełnie inne pojęcia, 
różniące się znacząco pod względem zawartości produktu z chronionego gatunku. W 
piśmie z 6 czerwca 2013 przedstawiciel eksportera wyjaśnia, że w 1 kg ekstraktu 
dodawanego do kremów znajduje się 0,005 kg liofilizatu. Oznacza to, że pod względem 
ilości produktu z pijawki ekstrakt od liofilizatu różni się w proporcji 200/1. Jak 
zaznaczono w punkcie 1, w zezwoleniu eksportowym nie ma informacji, która by 
rozstrzygała między tymi dwoma sprzecznymi informacjami, gdyż nie zastosowano 
żadnego kodu i użyto jednostek niedopuszczalnych przez CITES. Zaznaczamy, że opinia 
nr PROP/CITES/2013-075-3-ak dotycząca podobnych wniosków tego samego 
wnioskodawcy miała charakter warunkowy – Komisja zwracała uwagę na sprzeczności w 
podawanych jednostkach i warunkowała pozytywną opinię wyjaśnieniem tych 
niezgodności. Mimo to kolejny wniosek, będący przedmiotem niniejszej opinii, zawiera tę 
samą sprzeczność. 

4. Podawane w zezwoleniu eksportowym i wyjaśnieniach nazwy kremów nie wyjaśniają 
tych wątpliwości, gdyż informacja, iż kremy zawierają ekstrakt z pijawki, nie rozstrzygają 
ilości tego ekstraktu, nie można też jednoznacznie wykluczyć, że wykorzystano liofilizat. 
Ponadto Komisja PROP ds. CITES zwracała uwagę w opiniach dotyczących poprzednich 
wniosków tego samego podmiotu, że konieczne jest podane poprawnych, pełnych nazw 
kremów, aby można było sprawdzać, czy kremy posiadane czy wprowadzane do obrotu 
przez ten podmiot są tymi, których dotyczyły zezwolenia eksportowe. Kremy, które 
oferuje obecnie do sprzedaży ten wnioskodawca, mają odmienne nazwy od podanych w 
poprzednich i obecnych wnioskach – np. „KALISIA SILVER krem – balsam ze złotym 
wąsem i pijawką lekarską”, „FLEBOSTAR krem – balsam do masażu z żywokostem i 
pijawką lekarską”, „WIROVIT krem - balsam do masażu z wyciągiem z gruczołów 
pijawki lekarskiej”. Tymczasem poprzednie wnioski o zezwolenia importowe dotyczyły 
produktów o nazwach: 

- krem balsam do masażu, 
- krem balsam z pijawką lekarską, 
- krem balsam Żywokost z pijawką lekarską, 
- krem balsam Złoty Wąs z ekstraktem z pijawki lekarskiej. 

Czy to są te same produkty, które importowano na podstawie tych zezwoleń? Jeśli tak – 
które nazwy odpowiadają którym kremom? mamy poważne wątpliwości, czy także tym 
razem podane nazwy są rzeczywistymi nazwami produktów importowanych. Kremy o 
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podanych we wniosku nazwach nie występowały do tej pory w obrocie, a poza tym 
zawierają oczywiste błędy. Np. ukraińskie określenie медична п'явка czy angielskie 
medicinal leach, użyte w zezwoleniu eksportowym w opisie nazw kramów, oznacza 
pijawkę lekarską, a nie „medyczną”, jak podano w wyjaśnieniach do wniosku. Oznacza 
to, że podane w wyjaśnieniach nazwy nie są ani prawidłowym tłumaczeniem nazw 
ukraińskich, ani nazwami polskimi, pod którymi kremy będą wprowadzane na rynek. Nie 
podano także daty produkcji, o co postulowano przy okazji poprzednich wniosków tego 
samego wnioskodawcy. Biorąc pod uwagę podane krótkie numery serii, mamy poważne 
wątpliwości, czy umożliwi ą one odróżnienie tych produktów od innych partii (ta 
wątpliwość nie ma jednak charakteru rozstrzygającego). 

5. Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w 
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2011, nr 237, poz. 1419) pijawka lekarska 
(Hirudo medicinalis) jest w Polsce objęta ochroną gatunkową ścisłą. Zgodnie z § 7 pkt 4, 
12 i 13 tego rozporządzenia, w stosunku do wszystkich okazów gatunków zwierząt 
objętych ochroną gatunkową (także kremów zawierających produkty pochodne) 
obowiązują m.in. zakazy: przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do 
sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków, wwożenia z zagranicy i wywożenia 
poza granicę państwa. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 56 ust. 7k pkt 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zezwolenie importowe wydane w oparciu o 
rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 zwalnia jednocześnie z zakazów: posiadania, 
darowizny, transportu, wwożenia lub wywożenia przez wewnątrzwspólnotową granicę 
państwa oraz czynności, które zostały w tym zezwoleniu dopuszczone w stosunku do 
danych okazów gatunków (w tym wypadku – przywóz z Ukrainy). Zezwolenie to nie 
zwalnia więc z zakazów oferowania do sprzedaży oraz zbywania innego niż darowizna, a 
także wywozu poza Unię Europejską. Na czynności tę trzeba uzyskać osobne zezwolenie 
właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska (lub Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, jeżeli zezwolenie miałoby dotyczyć obszaru wykraczającego poza 
granice dwóch województw. Komisja zwracała uwagę na te przepisy, szczegółowo je 
omawiając, w opinii nr PROP/CITES/2013-074-1-ak z 3 czerwca 2013 r., która była 
między innymi przekazana wnioskodawcy. Oznacza to, że wnioskodawca został o tym 
poinformowany, choć oczywiście i bez tego spoczywa na nim obowiązek przestrzegania 
tych przepisów. Tymczasem w chwili sporządzania niniejszej opinii wnioskodawca 
oferuje na swojej stronie internetowej do sprzedaży wszystkie trzy kremy, wymienione w 
punkcie 4 niniejszej opinii. Są one także oferowane do sprzedaży na licznych serwisach 
internetowych, a wnioskodawca jest podawany jako ich jedyny dystrybutor. Wg 
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie, ani RDOŚ w Poznaniu (właściwy ze względu na siedzibę 
wnioskodawcy), ani GDOŚ nie wydawali temu podmiotowi zezwolenia na tę czynność 
zakazaną. Oznacza to, że importowane kremy z pijawką lekarską są wykorzystywane do 
celów sprzecznych z aktualnie obowiązującymi zasadami ochrony gatunkowej (podmiot 
ten oferuje także do sprzedaży bez odpowiednich zezwoleń sprowadzone z Ukrainy kremy 
z objętego ochroną częściową włóknouszka ukośnego Inonotus obliquus, sprzedawanego 
pod nazwą czarnej huby brzozowej, a także z kawioru czarnego). 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, a także wysoki poziom nielegalnego handlu okazami tego 
gatunku w Polsce, stwierdzono, że: 

I. Braki i błędy w zezwoleniu eksportowym i wniosku (i sprzeczności między informacjami 
we wniosku i późniejszych wyjaśnieniach) uniemożliwiają m.in. jednoznaczne 
stwierdzenie, jaka ilość produktu z pijawek ma zostać sprowadzona. 
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II. Brak informacji (dat produkcji, być może także pełnych numerów serii, ale przede 
wszystkim poprawnych pełnych nazw kremów) pozwalających na jednoznaczną 
identyfikację importowanych okazów i ich odróżnienie od okazów importowanych 
nielegalnie (co może przyczyniać się do utrudniania walki z nielegalnym importem 
produktami z pijawki lekarskiej z Ukrainy. 

III. Produkty z tego gatunku importowane przez tego wnioskodawcę są obecnie przedmiotem 
sprzecznego z prawem oferowania do sprzedaży i zapewne sprzedaży przez ten podmiot, a 
więc służą do celów sprzecznych z aktualnymi zasadami ochrony gatunkowej, mimo że 
wnioskodawca był informowany o obowiązujących w tym zakresie przepisach. Wszystko 
wskazuje na to, że w ten sam sposób byłyby także wykorzystywane okazy sprowadzone 
na podstawie wnioskowanego zezwolenia. 

Powyżej wymienione czynniki przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz, a 
więc nie został spełniony warunek określony w art. 4 ust. 2 lit. c, w związku z art. 4 ust. 1 lit. 
e rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek negatywnie, w zakresie 
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 
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Sprawa nr 3-253-2 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 

Dotyczy wniosku firmy Jarosław Szeps „Remedium Natura” z Murzynowa Leśnego, 
przekazanego Komisji do zaopiniowania w dniu 4 grudnia 2013r., o wydanie zezwolenia na 
import z Ukrainy 15050 opakowań trzech rodzajów kremów, zawierających 0,684 kg ekstraktu 
(kod „EXT”) z pijawki lekarskiej Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758, której pochodzenie 
ma być: urodzone i wyhodowane w niewoli (kod pochodzenia „C”).  

Gatunek ten znajduje się w Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE) nr 
338/97. Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 wniosku dołączono: 
6. zezwolenie eksportowe nr 13UA003520, które dotyczy wymienionych we wniosku 

liczb opakowań z poszczególnymi rodzajami kremów; 
7. pismo wnioskodawcy z dnia 26 listopada, zawierające dodatkowe wyjaśnienia, w 

odpowiedzi na pytania Ministerstwa Środowiska. 

Dla sprawy znaczenie mają także kopie dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę do 
poprzednich wniosków, których dotyczyła opinia nr PROP/CITES/2013-075-3-ak z 2 lipca 
2013 r., w tym w szczególności:  

8. list Dyrektor firmy „Elixir” do Dyrektora firmy „Remedium Natura (z 03.06.2013, 
zawierający informację o zawartości ekstraktu z pijawki lekarskiej w kremie-balsamie 
z ekstraktem pijawki lekarskiej); 

9. list Dyrektor firmy „Elixir” do Dyrektora firmy „Remedium Natura (z 06.06.2013, 
zawierający informację o rodzajach kremów, numerach ich serii i zawartości 
ekstraktu); 

10. wynik Państwowej ekspertyzy sanitarno-epidemiologicznej (z 16.01.2012 dla p. 
Rusłana Umińskiego, dot. produkcji ekstraktu roślinnego na potrzeby przetwórstwa 
przemysłowego na rynek krajowy). 

Na podstawie tych dokumentów i informacji Komisja PROP ds. CITES wydała 3 stycznia 
2014 r. negatywną opinię nr PROP/CITES/2013-253-2-ak. 

W odpowiedzi wnioskodawca przesłał dodatkowe wyjaśnienia, tłumaczenie informacji od 
producenta dotyczące zawartości ekstraktu i liofilizatu w eksportowanych produktach oraz 
kopię dwóch zezwoleń RDOŚ w Poznaniu na oferowanie do sprzedaży i zbywanie łącznie do 
22215 kremów z ekstraktem z pijawki lekarskiej. 

W wyjaśnieniach tych wnioskodawca nadal używa nieprawidłowej polskiej nazwy 
gatunkowej „pijawka medyczna” oraz oksymoronu „suchy ekstrakt” (co odpowiada 
określeniu „suchy płyn”). Jednak pomijając te oczywiste błędy, te dodatkowe wyjaśnienia i 
dokumenty usuwają przeszkody, które były podstawą wydania opinii negatywnej. 

Można uznać, że import ma dotyczyć:  
1) 13020 opakowań (0,667 kg liofilizatu z pijawki) z serii nr 63 i 64 – krem balsam z 

ekstraktem z pijawki lekarskiej, 
2) 1015 opakowań (0,007 kg liofilizatu z pijawki) z serii nr 02 – krem balsam żywokost z 

pijawką lekarską, 
3) 1015 opakowań (0,01 kg liofilizatu z pijawki) z serii nr 01 – krem balsam złoty wąs z 

ekstraktem z pijawki lekarskiej, 
przy czym wszystkie opakowania zawierają po 75 ml kremu. 
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Informacje podane w tłumaczeniu wyjaśnień eksportera zawierają błąd obliczeniowy. Podano 
w nich, że 1 kg ekstraktu, z którego wyrabiane są te kosmetyki, zawiera 0,005 kg liofilizatu. 
Tymczasem taką ilość może zawierać jedynie ekstrakt w produkcie nr 1. W przypadku produktu 
nr 2 podane ilości ekstraktu i liofilizatu wskazują na stężenie ekstraktu 0,0033 kg liofilizatu 
na 1 kg ekstraktu, a w przypadku produktu nr 3 – 0,0069 kg liofilizatu na 1 kg ekstraktu. 

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjeliśmy jako jednostkę, której dotyczy ekspertyza, masę 
liofilizatu, jako wartość bardziej jednoznaczną niż masa ekstraktu, który może mieć różne 
stężenie. Uważamy, że w zezwoleniu importowym należy także podawać masę liofilizatu, a w 
polu opisującym okazy – liczbę, numery seryjne i objętość opakowań oraz nazwy kremów. 

Liczba importowanych kremów mieści się w zakresie zezwoleń wydanych przez RDOŚ. Nie 
wiadomo jednak, które z zezwoleń dotyczy tych kramów (lub ich części). 

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 gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko 
wydaniu zezwolenia na przywóz, o ile obrót tymi okazami będzie odbywał się w ramach 
wydanych zezwoleń wynikających z zasad krajowej ochrony gatunkowej. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek warunkowo 
pozytywnie,w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym 
CITES. 

Naszym zdaniem warunkiem wydania zezwoleń na import powinno być ustalenie, które 
zezwolenie RDOŚ dotyczy tej partii kremów (ew. które zezwolenia dotyczą których rodzajów 
kramów), a ponieważ w związku z ar. 56 ust. 7k zezwolenie importowe podczas obrotu na 
terenie Polski będzie współdziałać z zezwoleniami RDOŚ, uważamy za wskazane wpisanie w 
polu 23 zezwolenia warunku i pouczenia, zmniejszających ryzyko nieświadomego 
nielegalnego obrotu tymi okazami: 

„W przypadku sprzedaży hurtowej tych okazów na terenie Polski należy przekazać nabywcy 
poświadczoną przez sprzedawcę za zgodność z oryginałem kopię niniejszego zezwolenia, 
jako dokumentu wskazującego na ich legalne pochodzenie oraz uprawniającego do ich 
posiadania na podstawie art. 56 ust. 7k ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody. Oferowanie do sprzedaży i zbywanie tych okazów na terenie województwa 
wielkopolskiego może się odbywać na podstawie zezwolenia nr …. wydanego przez RDOŚ 
w Poznaniu. Oferowanie do sprzedaży i zbywanie na terenie innych województw oraz 
wywóz poza granicę Polski wymaga odrębnego zezwolenia wydanego przez właściwy 
terytorialnie organ na podstawie art. 56 ust. 1-2b ustawy o ochronie przyrody.” 

Ze względu na kontrowersje dotyczące importu i obrotu okazami z pijawek lekarskich na 
terenie Polski i masową skalą handlu nielegalnego, niniejsza opinia ma charakter 
jednorazowy i nie dotyczy kolejnych przypadków importu okazów tego gatunku z Ukrainy. 

Jak zaznaczono w opinii nr PROP/CITES/2013-253-1-ak, zgodnie z rekomendacją (j) w 
punkcie I Rezolucji CITES 12.3, w związku z punktem 3.d Guidelines for the preparation 
and submission of CITES annual reports ustalonego na podstawie Rezolucji CITES 11.17 (a 
także w art. 5 pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006), zezwolenia i świadectwa 
CITES powinny dotyczyć ilości ekstraktu w importowanych kremach (kg lub litry ekstraktu), 
albo ilości liofilizatu (kg), a nie liczby opakowań kremu. Proponujemy podtrzymać 
stanowisko podane w cytowanej wyżej i wcześniejszych opiniach nr PROP/CITES/2013-074-
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1-ak i PROP/CITES/2013-075-3-ak, że dla zapewnienia spójności zezwoleń eksportowych i 
importowych wskazane byłoby uzgodnienie z organem zarządzającym CITES Ukrainy, by 
zezwolenia eksportowe były także zgodne z cytowanymi wyżej rezolucjami Konwencji. 
Jednak pod warunkiem że ilości sprowadzanego liofilizatu są znane i będą zaznaczone w 
zezwoleniu importowym, zagadnienie to nie stanowi podstawy rozstrzygnięcia opinii organu 
naukowego i pozostaje jedynie niewiążącą rekomendacją dla polskiego organu zarządzającego. 
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Sprawa nr 3-254-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosować Biotechnologicznych i 
Inżynierii Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o. z Namysłowa, o wydanie zezwolenia na eksport do 
Mongolii do celów komercyjnych łącznie 1000 żywych pijawek lekarskich Hirudo medicinalis 
Linnaeus, 1758, o pochodzeniu „C”. 

Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE) nr 
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. 

W polu 23 wniosku zaznaczono, że pijawki są eksportowane do celów medycznych, jednak z 
dokumentacji wynika, że eksport ma charakter komercyjny i w polu 14 wniosku wpisano kod 
„T”. 

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych, 
wyrażamy przekonanie, że: 

- deklarowane pochodzenie przedmiotowych okazów jako urodzonych i 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. 
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Sprawa nr 4-001-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Mido Kucharski sp. k. z Warszawy, o wydanie zezwolenia 
importowego na przywóz 1,67 m3 tarcicy palisandru honduraskiego Dalbergia stevensonii 
pochodzących z roślin dziko rosnących w Gwatemali, zakupionych w USA, a przeznaczonych 
do celów komercyjnych (kod celu „T”). 

Palisander honduraski Dalbergia stevensonii (nazwa angelska: honduras rosewood), znajduje 
się w Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.  

Handel drewnem pozyskanym z Dalbergia stevensonii jest dość częsty. Drewno pozyskuje się 
głównie z dziko rosnących drzew w Belize i Gwatemali. Żaden kraj nie wyznaczył kwot 
eksportowych dla tego gatunku. 

Deski są importowane z USA na podstawie świadectwa re-exportowego o numerze 
13US21401B/9. Z załączonych dokumentów wynika, że przesyłka waży brutto 4982 funty, 
czyli ok. 2259,34 kg.  

Tarcica ta jest sprzedawana przez tego eksportera w formie wysuszonej (zawartość wody 5-6%). 
Powietrznie sucha Dalbergia stevensonii, wg danych z dokumentu CITES CoP14 Prop. 3211 (za 
Titmuss and Patterson 198812), ma przeciętny ciężar właściwy ok. 960 kg/m3. Jednak według 
innych źródeł13 może być on jeszcze wyższy – np. 1025 kg/m3, a drewno do budowy 
ksylofonów, które produkuje importer, może mieć nawet ciężar właściwy ok. 1040 kg/m3 
(Babiak i in. 200914). Przyjmując tę ostatnią, największą wartość, deklarowane w świadectwie 
eksportowym 1,67 m3, miałoby maksymalnie 1736,8 kg. 

Różnica ponad 522,5 kg między masą brutto a masą netto, wyliczoną z deklarowanej 
objętości i maksymalnej masy właściwej, jest bardzo duża. Na podobną, bardzo dużą różnicę 
między masą netto i brutto zwracaliśmy uwagę w przypadku poprzedniego wniosku tego 
importera, w opinii nr PROP/CITES/20113-237-1. Nie można wykluczyć możliwości, że 
drewno to spakowano w taki sposób, że opakowanie waży ponad 30% masy drewna (w 
przypadku poprzedniego importu – ok. 25%), jednak tak duża różnica budzi poważne 
wątpliwości. 

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, w deklarowanej ilości 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. 

                                                 
11 CITES CoP14 Prop. 32. Consideration of proposals for amendment of appendices I and II. Proposal - 
Dalbergia stevensonii. http://www.cites.org/eng/cop/14/prop/E14-P32.pdf. 
12 Titmuss, F.H. and Patterson, D. 1988. Commercial timbers of the world. Fifth Edition. Gower Technical, 
Aldershot. 339pp. 
13 Np.: The Wood Database. http://www.wood-database.com/lumber-identification/hardwoods/honduran-rosewood. 
14 Babiak I. Danihelová A. Čulík M. 2009. Excitation frequency by impulse method and tuning the xylophone 
bars. Proceedings of the ACOUSTICS High Tatras “34th International Acoustical Conference - EAA 
Symposium”. http://34iac.acoustics.sk/proceedings/Babiak-Danihelova-Culik.pdf. 
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W związku z powyższym proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek warunkowo 
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym 
CITES. 

Warunkiem pozytywnej opinii jest zaznaczenie w zezwoleniu (np. w polu 8 lub 23), że 
dotyczy to ilości do ok. 1737 kg drewna netto. 

Opinia ta może dotyczyć kolejnych podobnych wniosków, dotyczących re-eksportu z USA 
pochodzącego z wolności z Gwatemali tarcicy tego gatunku drewna o pochodzeniu „W”, pod 
warunkiem przekazania wniosku wraz z dokumentacją do wiadomości organu naukowego i 
niezgłoszenia przez Komisję uwag w ciągu 5 dni roboczych. 
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Sprawa nr 4-001-2 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA   

Dotyczy wniosku firmy Mido Kucharski sp. k. z Warszawy, o wydanie zezwolenia 
importowego na przywóz 1,67 m3 tarcicy palisandru honduraskiego Dalbergia stevensonii, 
pochodzących z roślin dziko rosnących w Gwatemali, zakupionych w USA, a przeznaczonych 
do celów komercyjnych (kod celu „T”). 

Niniejsza opinia jest wystawiana w związku z dodatkowymi wyjaśnieniami eksportera, 
przedstawionymi organom CITES przez importera.  

Eksporter przesłał wyjaśnienia, że drewno może różnić się gęstością. Wyliczył, że w 
poprzedniej partii miał gęstość 6,514 lbs/bdft, a w obecnej partii – 6,7729 lbs/bdft, co wg 
niego stanowi zaledwie różnicę 3.82% (oczywiście większej wartości). Wskazuje, że taka 
względna różnica gęstości może występować w naturze, co jest prawdą. 

Nie tylko różne gatunki drzew mają drewno o różnej gęstości, ale także w ramach jednego 
gatunku mogą występować różnice, a także w ramach jednego pnia – zależnie od lokalizacji. 
Także ten sam kawałek drewna może wykazywać różną gęstość zależnie od wilgotności. 
Jednak wahania nie są nieograniczone. Najlżejsze jest takie drewno, które zawiera wiele 
przestrzeni powietrznych między ścianami komórkowymi. Rekordowa pod tym względem 
jest balsa – której drewno może nieć gęstość nawet zaledwie 0,04 g/cm3 (do 0,18 g/cm3, 
średnio 0,11 g/cm3). Dla porównania – sosna ma ok. 0,55 g/cm3. Drewnem o największej 
gęstości jest gwajakowiec Guaiacum sanctum – wynosi ona dla tego gatunku od 1,23 g/cm3 

do 1,37 g/cm3 (ma większą gęstość niż woda destylowana, która ma maksymalnie 1,0 g/m3 
przy temperaturze 3,98 °C, a więc w niej tonie). Każde drewno, nawet gwajakowca, musi 
mieć puste przestrzenie między ścianami komórkowymi. Gdyby jednak drewno maksymalnie 
sprasować, tak, aby nie było żadnych wolnych przestrzeni, otrzymamy gęstość około 1,54 
g/cm3 – to jest „gęstość substancji drzewnej”, czyli głównie celulozy. Jak widać, jest ona o 
ok. 50% większa niż wody. Więc maksymalnie nasączona wodą balsa będzie miała mniejszą 
gęstość niż gwajakowiec, bo im więcej celulozy, tym drewno cięższe. 

Jak zaznaczyliśmy w opiniach PROP/CITES/20113-237-1-ak (dotyczącej pierwszej partii) i 
Sprawa nr 4-001-1-ak (dotyczącej drugiej partii), przeciętna gęstość powietrznie suchego 
palisandru honduraskiego Dalbergia stevensonii to ok. 0,96 g/cm3 (Titmuss and Patterson 
198815). Zasadniczo palisander nie tonie, ale wrzucony do wody jest w niej niemal cały 
zanurzony i utrzymuje się tuż przy powierzchni. Jednak według innych źródeł16 gęstość ta 
może być nieco wyższa – np. 1,025 g/cm3, a drewno do budowy ksylofonów, które produkuje 
importer, może mieć nawet ciężar właściwy do ok. 1,04 g/cm3 (Babiak i in. 200917). Może 
więc być odrobinę cięższy od wody destylowanej (wartość zbliżona do gęstości wody 
morskiej). 

Ponieważ 1 lbs = 453,5 g, a 1 bdft = 1 ft × 1 ft × 1 in = 2360 cm3, to po przeliczeniu wartości 
podanych przez eksportera, otrzymamy następujące wyniki w g/cm3: 
                                                 
15 Titmuss, F.H. and Patterson, D. 1988. Commercial timbers of the world. Fifth Edition. Gower Technical, 
Aldershot. 339pp. 
16 Np.: The Wood Database. http://www.wood-database.com/lumber-identification/hardwoods/honduran-rosewood. 
17 Babiak I. Danihelová A. Čulík M. 2009. Excitation frequency by impulse method and tuning the xylophone 
bars. Proceedings of the ACOUSTICS High Tatras “34th International Acoustical Conference - EAA 
Symposium”. http://34iac.acoustics.sk/proceedings/Babiak-Danihelova-Culik.pdf. 
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- pierwsza partia: 6,514 lbs/bdft = 6,514 x 453,5 g / 2360 cm3 = 1,25174 g/cm3 

- druga partia: 6,7729 lbs/bdft = 6,7729 x 453,5 g / 2360 cm3 = 1,30149 g/cm3 

Są to wartości, odpowiadające gęstości gwajakowca, czyli najcięższego drewna świata. 

Przekroczenie jest znaczące. W przypadku pierwszej partii – jej deklarowana gęstość miałaby 
być o ponad 30% większa od wartości średniej o ponad 20% od gęstości maksymalnej 
podawanej dla tego gatunku w literaturze, a w przypadku drugim – o ponad 35% większa od 
gęstości średniej i o ponad 25% od gęstości maksymalnej. 

W naszym odczuciu niemożliwe jest, by aż taka różnica wynikała z wyjątkowo dużej 
gęstości eksportowanego palisandru. W naszej ocenie najbardziej prawdopodobną 
przyczyną takich rozbieżności jest to, że w przypadku pierwszej partii eksportowano o 
ponad 20% więcej drewna niż deklarowano, a w przypadku drugiej partii – jej objętość 
jest o ponad 30% większa niż deklarowana. Tak dużej różnicy nie można naszym 
zdaniem uznać za nieistotny błąd pomiarowy. 
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Sprawa nr 4-002-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Gospodarstwa Rybackiego Olsztyn II Sp. z o.o., o wydanie zezwolenia na 
eksport do Białorusi 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, Komisja PROP ds. CITES dysponuje 
dokumentacją z wcześniejszych wniosków innych podmiotów, wskazujących na źródła stada 
hodowlanego Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” Sp. z o.o., od którego wnioskodawca 
zakupił jesiotry syberyjskie na ten eksport. 

W oświadczeniu z dnia 15.06.2013 prezes Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” oświadczył, 
że sprzedane wnioskodawcy jesiotry są drugim pokoleniem uzyskanym z narybku zakupionego w 
2001 r. W związku z tym, że cykl rozwojowy tego gatunku uniemożliwia uzyskanie w ciągu 2 lat 
drugiego pokolenia w tym rozmiarze, Komisja PROP ds. CITES zwróciła się o wyjaśnienie tej 
informacji. W e-mailu z dnia 30.12.13 przedstawiciel Gospodarstwa Rybackie Olsztyn II Sp. z 
o.o. wyjaśnił, że w oświadczeniach chodziło nie o drugie pokolenie, ale o drugie tarło otrzymane 
z zakupionych w 2001 r. jesiotrów, co jest prawdopodobne. 

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, a także po zbadaniu dostępnych danych, 
PROP wyraża 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 ten wniosek 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 poinformował 
wnioskodawcę, że przy kolejnych wnioskach nie musi składać każdorazowo kompletu kopii 
dokumentów przedstawionych przy poprzednich sprawach, lecz wystarczy powołać się na 
nie. Przedstawić należy oczywiście kopie ew. nowych dokumentów, a także – co ważne – 
zestawienie dotychczasowego wykorzystania partii, której pochodzenie wykazano, i z której 
wywodzą się okazy będące przedmiotem wniosku. 

Zaznaczamy, że Komisja ds. CITES tę samą prośbę przedstawiła w opinii nr 
PROP/CITES/2013-186-1-ak z 8 września 2013 r., a mimo to otrzymała ponownie komplet 
dokumentacji, a zabrakło zestawienia wykorzystania partii zakupionych ryb. Prosimy więc o 
przekazanie prośby Komisji do wnioskodawcy. Jednocześnie zaznaczamy, że w przypadku 
kolejnego podobnego wniosku nie będzie on rozpatrywany, póki nie otrzymamy zestawienia 
pozwalającego na ocenę dotychczasowego wykorzystania partii, których pochodzenie zostało 
wykazane. 
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Sprawa nr 4-003-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

In our opinion the lanner falcon (raroh jižní) Falco biarmicus Temminck, 1825, marked 
with the ring number PL MN 18, may be considered to be born and bred in captivity in 
accordance with the provisions laid down in art. 54 of the Commission Regulation (EC) No 
865/2006. 

The origin of the breeding stock from which this specimen originate was checked by the 
Polish CITES authorities in 2008 and 2010. All the ancestors this bird (Table 1) were 
imported to Poland from Germany in years 1987-1991 with CITES export permits (Table 2). 
All imported birds were of "C" origin. Mr. Nowogrodzki obtained in his facility F3 or higher 
generation of this species. 
 
Table 1. A pedigree chart of the lanner falcon with a ring number PL MN 18 

BR-90-0B-511 
PZŁ 03 

BR-89-NH-811 
DFO 87 WA 14 

08 ZB PL 
PZŁ 05 

DFO 89 29 
DFO 87 WA 14  

PL MN 18 

PZŁ MP 08 95 
DFO 89 29  

 
Table 2. Documents confirming the legal origin of the ancestors of the lanner falcon with 

a ring number PL MN 18 
Number of ring CITES permit number (export from DE to PL) 
BR-90-0B-511 A 308/91 
BR-89-NH-811 A 362/89 
DFO 87 WA 14 A 133/87 

DFO 89 29 A 120/89 
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Sprawa nr 4-004-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Miejskiego 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 pudu południowego Pudu puda Molina, 1782, 
oznakowanego mikroczipem o nr 956000002154063, urodzonego 31 lipca 2012 r. 

Pudu południowy umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozp. Rady (WE) 
nr 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 raporty ISIS/ZIMS dla przedmiotowego okazu, jego rodziców 
i dziadków ze strony ojca; 

• szwedzkie świadectwo zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystania 
wystawione dla matki przedmiotowego pudu. 

Sprawdziliśmy w bazie danych ISIS/ZIMS, że dziadkowie ze strony ojca zostali sprowadzeni 
do Warszawskiego Zoo jako depozyty hodowlane 19 października 2002 r. z Dortmundu, w 
oparciu o niemieckie zezwolenia CITES o numerach DO-070502037 (samiec) i DO-
070502036 (samica). Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty oraz uzyskane przez 
Komisję informacje 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. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie,w 
zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym 
CITES. 

W Opolskim Zoo znajduje się obecnie drugi okaz pudu południowego – ojciec 
przedmiotowego samca, przekazany z Warszawy 11 grudnia 2003 r. i nie posiadający 
unijnego świadectwa. Sugerujemy – w nawiązaniu do pisma skierowanego do dyrektorów 
polskich ogrodów zoologicznych i akwariów 23 grudnia 2013 r. (PROP/CITES/2013-241-1-
ak) – zaproponowanie wnioskodawcy złożenie dodatkowego wniosku dla tego okazu, co po 
wydaniu świadectwa umożliwi jego legalne wystawianie na widok publiczny w celach 
zarobkowych. 
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Sprawa nr 4-004-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 12/12/2013 o 
zwolnienie z określonego w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 zakazu 
wystawiania na widok publiczny w celach zarobkowych i wydanie potwierdzających to 
świadectw dla jednej żywej samicy niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos (Linnaeus, 
1758), urodzonej 31/12/1982 w ZOO w Warszawie, oznakowanej mikroczipem o nr 
941000014785785.  

Niedźwiedź brunatny umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana w trybie art. 59 ust. 3 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz 
art. 8 ust. 3 lit. g. rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Do wniosku załączono następujące dokumenty: 

• indywidualne wydruki z ISIS ZIMS dla przedmiotowego okazu oraz jego rodziców. 

W polu nr 9 wnioskodawca zaznaczył kod pochodzenia „O” (pochodzenie 
przedkonwencyjne). Kod taki powinien być wpisywany wraz z kodem towarzyszącym, 
którego we wniosku nie wprowadzono. Z załączonej dokumentacji wynika, że przedmiotowy 
okaz urodził się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Warszawie 31 grudnia 19982, 
tymczasem gatunek ten został wpisany do Załącznika I CITES 28 czerwca 1979 r. a więc 3,5 
roku wcześniej. Zgodnie z Rezolucją CITES nr 13.6 (Rev. CoP16) nie można go więc uznać 
za okaz przedkonwencyjny. Z uwagi na brak pełnych informacji o pochodzeniu jego 
rodziców, należałoby go uznać jako okaz o pochodzeniu F (urodzony w niewoli, jednak nie 
spełniający warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006).  

Co prawda do wniosku nie załączono żadnych dodatkowych informacji dających podstawy do 
oceny celu transakcji, tj. że spełnione zostaną warunki określone w art. 8 ust. 3 lit g 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (cele badawcze lub edukacyjne, mające przyczynić się 
do zachowania lub ochrony gatunków). Biorąc jednak pod uwagę fakt, że wnioskodawcą jest 
jeden z czołowych ogrodów zoologicznych w kraju, prowadzący szeroką działalność 
edukacyjną, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że będzie on ten cel realizował 
także w odniesieniu do przedmiotowego okazu (np. przy wybiegu niedźwiedzia 
zainstalowane zostaną tablice edukacyjne, informujące w jaki sposób zachowywać się w 
przypadku spotkania niedźwiedzia). Działania takie mogą przyczynić się do złagodzenia 
konfliktów pomiędzy turystami a dziko żyjącymi niedźwiedziami, a przez to przyczynić się 
do ochrony tych zwierząt.  

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy uznać, że cel transakcji spełnia warunki 
określone w art. 8 ust. 3 lit. g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i można dla tego 
okazu wydać warunkowo świadectwo dla transakcji, potwierdzające zwolnienie go z 
zakazu wystawiania na widok publiczny do celów komercyjnych w Miejskim Ogrodzie 
Zoologicznym w Warszawie. 

Warunkiem wydania świadectwa jest korekta kodu podanego w polu nr 9 – z „O” na „F”. 
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Sprawa nr 4-005-1 

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 956000002153479, urodzonego 28 lutego 2010 r. 

Lemur mokok jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 i jego rodziców; 

• hiszpańskie i francuskie świadectwa wewnątrzunijne zwalniające z zakazu 
komercyjnego wykorzystania, wystawione dla rodziców wnioskowanego okazu. 

Dla brata bliźniaka przedmiotowego okazu wydano wcześniej pozytywną opinię dotyczące 
podobnego wniosku (PROP/CITES/2013-055-1-rt). 

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. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie, 
w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym 
CITES. 

W Opolskim Zoo znajduje się obecnie pięć innych okazów lemura mokoka – w tym rodzice 
przedmiotowego samca (dla których wystawiono ww. hiszpańskie i francuskie świadectwa 
wewnątrzunijne, zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystania) i jego młodsze 
rodzeństwo, dla których zapewne nie wystawiano świadectw. Dla tych okazów sugerujemy – 
w nawiązaniu do pisma skierowanego do dyrektorów polskich ogrodów zoologicznych i 
akwariów 23 grudnia 2013 r. (PROP/CITES/2013-241-1-ak) – zaproponowanie 
wnioskodawcy złożenia dodatkowych wniosków, co po wydaniu świadectw umożliwi ich 
legalne wystawianie na widok publiczny w celach zarobkowych. 
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Sprawa nr 4-006-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

 

Dotyczy wniosku Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie o wydanie 
zezwolenia na eksport do Szwajcarii (Zoo Zurich) jednej samicy puszczyka uralskiego Strix 
uralensis Pallas, 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: 956000008459226, wyklutej 16 kwietnia 
2012 r. 

Puszczyk uralski umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Do wniosku załączono pismo przewodnie oraz następujące dokumenty: 

• indywidualne raporty ISIS-ARKS dla przedmiotowej samicy i jej rodziców (wg 
informacji z pisma przewodniego, gdyż w pliku ze wskanowaną dokumentacją, 
przedstawionym Komisji, znajdują się tylko raporty dla przedmiotowej samicy i jej 
ojca); 

• francuskie świadectwo wewnątrzunijne zwalniające z zakazu komercyjnego 
wykorzystania wystawione dla ojca przedmiotowej samicy; 

• wewnątrzunijne świadectwo wystawione dla przedmiotowego okazu w oparciu o 
wcześniejszą pozytywną opinię Komisji: PROP/CITES/2013-013-1-bk. 

Na podstawie informacji z ww. dokumentów oraz innych uzyskanych przez Komisję, w tym 
przedstawionych wraz z wcześniejszym wnioskiem o świadectwo dla użytku komercyjnego, a 
także w oparciu o stan ochrony, status gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy 
CITES z tym związane, stwierdziliśmy, 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. 

W Krakowskim Zoo znajdują się obecnie także trzy inne okazy puszczyka uralskiego – w tym 
rodzice przedmiotowej samicy (dla których wystawiono wewnątrzunijne świadectwa 
zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystania) i jeden samiec – brat przedmiotowej 
samicy, dla którego zapewne nie wydawano wewnątrzunijnego świadectwa. Dla tego okazu 
sugerujemy – w nawiązaniu do pisma skierowanego do dyrektorów polskich ogrodów 
zoologicznych i akwariów 23 grudnia 2013 r. (PROP/CITES/2013-241-1-ak) – 
zaproponowanie wnioskodawcy złożenia dodatkowego wniosku. 
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Sprawa nr 4-007-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu o zwolnienie z określonego w art. 8 
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 zakazu wystawiania na widok publiczny w celach 
zarobkowych i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla żywego okazu – samca pelikana 
kędzierzawego Pelecanus crispus Bruch, 1832, oznakowanego mikroczipem nr: 
956000008532312, wyklutego 5 czerwca 2013 r. 

Pelikan kędzierzawy jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 pismo przewodnie oraz następujące dokumenty: 
• indywidualne raporty ISIS-ZIMS dla przedmiotowego samca i jego rodziców; 
• wewnątrzunijne świadectwa do użytku komercyjnego dla rodziców przedmiotowego 

samca (wystawione pod koniec ubiegłego roku w oparciu o opinię Komisji nr: 
PROP/CITES/2013-232-1-rt). 

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty oraz posiadane już przez Komisję informacje 
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. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek pozytywnie w zakresie 
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym. 

We wcześniejszej opinii dotyczącej 13 wniosków dla stada pelikanów kędzierzawych 
z Poznańskiego Zoo Komisja PROP ds. CITES zwracała uwagę, że właściwym, 
standardowym sposobem znakowania ptaków z Aneksu A, zgodnie z art. 66 ust. 2 i 8 
rozporządzenia Komisji nr 865/2006, jest obrączka, a inne metody, w tym mikroczipy można 
stosować jedynie jako wyjątek – w uzasadnionych przypadkach. Otrzymane z wnioskiem 
pismo przewodnie zawiera zadowalającą odpowiedź i wyjaśnienia dotyczące zastosowania 
alternatywnego rozwiązania. Proponujemy przyjąć, że niezłożenie opiniowanego tutaj 
wniosku razem z 13 wcześniejszymi spowodowane było późnym oznaczeniem przedmiotowego 
samca – wg raportu ISIS-ZIMS mikroczip założono dopiero 6 grudnia 2013 r. 
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Sprawa nr 4-008-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy IN.OUT sp. z o.o., ul. Smoleńska 75/29, 03-528 Warszawa, 
reprezentowanym przez Beatę Dreksler o wydanie zezwolenia na przywóz z Gwatemali 100 
żywych roślin Tillandsia harrisii R. Ehlers. Rośliny są sztucznie rozmnażane (kod A) i 
przeznaczone do celów handlowych (kod T).  

Gatunek ten znajduje się w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady Europy 
(WE) 338/97. Jest rodzimy dla Gwatemali. Jest używany jako roślina ozdobna i z tego 
powodu sztucznie rozmnażany w szkółkach.  

Do wniosku dołączono kopię aktualnego zezwolenia na eksport z Gwatemali nr A000238 
(616/2013) z dnia 13.12.2013 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych i 
rozważeniu wszelkich opinii Grupy do spraw Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod 
uwagę aktualny i przewidywany poziom handlu, proponujemy uznać, że  

- wprowadzenie do Wspólnoty 100 sztucznie rozmnażanych okazów Tillandsia harrisii 
pochodzących z uprawy nie będzie miało negatywnego wpływu na stan ochrony tego 
gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez populacje; 

- z ochrona tego taksonu nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko 
wydaniu zezwoleniu na przywóz.  

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie w zakresie 
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.  

Niniejsza opinia może być stosowana także w odniesieniu do kolejnych wniosków o 
zezwolenie na import z Gwatemali dla pochodzących z tej firmy z uprawy roślin Tillandsia 
harrisii. 



 135 

Sprawa nr 4-009-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy IN.OUT sp. z o.o., ul. Smoleńska 75/29, 03-528 Warszawa, 
reprezentowanym przez Beatę Dreksler o wydanie zezwolenia na przywóz 60 żywych roślin 
Tillandsia xerographica Rohw. z Gwatemali. Rośliny są sztucznie rozmnażane (kod A) i 
przeznaczone do celów handlowych (kod T). 

Gatunek ten znajduje się w II załączniku CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady Europy 
(WE) 338/97. Gatunek ten rośnie dziko w Ameryce Środkowej: Salwadorze, Meksyku i w 
Gwatemali, a także na Filipinach. Jest używany powszechnie jako roślina ozdobna i bardzo 
poszukiwany, z tego powodu często sztucznie rozmnażany w różnego typu szkółkach.  

Do wniosku dołączono kopię aktualnego zezwolenia eksportowego z Gwatemali nr A000238 
(516/2013) z dnia 13.12.2013 r. oraz poprzednie, które utraciły ważność. Wynika z niego, że 
eksport mieści się w kwocie eksportowej ustalonej przez Gwatemalę na rośliny tego gatunku 
pochodzące z uprawy. 

Do wniosku dołączono także kopię korespondencji wnioskodawcy z firmą sprzedającą 
rośliny, z której wynika, że sprowadzane rośliny mają katafyle, co zgodnie z opinią SRG jest 
warunkiem akceptowalności importu tych roślin o deklarowanym pochodzeniu „A”. 

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych i 
rozważeniu wszelkich opinii Grupy do spraw Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod 
uwagę aktualny i przewidywany poziom handlu, proponujemy uznać, że  

- wprowadzenie do Wspólnoty 60 sztucznie rozmnażanych okazów Tillandsia 
xerographica pochodzących z uprawy nie będzie miało negatywnego wpływu na stan 
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez populacje; 

- z ochrona tego taksonu nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko 
wydaniu zezwoleniu na przywóz.  

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie w zakresie 
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.  

Niniejsza opinia może być stosowana także w odniesieniu do kolejnych wniosków o 
zezwolenie na import z Gwatemali dla pochodzących z tej firmy z uprawy roślin Tillandsia 
xerographica, pod warunkiem, że rośliny te mają katafyle. 
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Sprawa nr 4-010-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Egzopark J. Łuczaj Sp. Jawna, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 24/26 
p. 48, podpisanego przez Jacka Oszczaka, o wydanie zezwolenia na import z Demokratycznej 
Republiki Konga graniaków 105 x 105 mm i 135 x 135 mm z drewna afromozji Pericopsis 
elata (Harms) Meeuwen, z przeznaczeniem do celów handlowych (kod „T”). Drewno 
zostało pozyskane z roślin dziko rosnących. Drewno zajmuje 18,288 m3 i waży 17830 kg.  

Gatunek ten jest zamieszczony w II Załączniku CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady 
Europy (WE) 338/97. Gatunek ten dziko występuje w tropikalnej części Afryki, w tym na 
terenie Demokratycznej Republiki Konga.  

Do wniosku załączono kopie zezwolenia eksportowego nr 5817 wydanego przez organ 
zarządzający CITES w Demokratycznej Republice Konga dnia 6.11.2013 r. Zezwolenie 
dotyczy drewna roślin pochodzących ze środowiska naturalnego (kod pochodzenia „W”). Z 
zezwolenia wynika, że eksport mieści się w kwocie eksportowej dla roku 2013. Załączono 
także specyfikację, w której zamieszczono sposób zapakowania i liczbę poszczególnych 
typów desek podczas transportu. Drewno przypłynie do portu w Gdańsku.  

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po zbadaniu dostępnych danych i 
rozważeniu wszelkich opinii Grupy do spraw Przeglądu Naukowego, a także biorąc pod 
uwagę aktualny i przewidywany poziom handlu, proponujemy uznać, że  

- wprowadzenie przedmiotowych okazów do Wspólnoty nie będzie miało negatywnego 
wpływu na stan ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego 
populacje; 

- z ochrona tego taksonu nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko 
wydaniu zezwoleniu na przywóz.  

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie w zakresie 
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES.  

Niniejsza opinia może być stosowana także w odniesieniu do kolejnych wniosków o 
zezwolenie na import z Demokratycznej Republiki Konga drewna Pericopsis elata, 
pochodzącego ze stanu dzikiego, pod warunkiem przedstawienia informacji o takim wniosku 
Komisji PROP ds. CITES i nieotrzymania informacji o zastrzeżeniach do importu w ciągu 5 
dni roboczych od powiadomienia. 

Zwracamy uwagę, że podobnie jak przy poprzednim wniosku od tego importera, dotyczy on 
importu z Konga, które jest zupełnie innym Państwem niż DRC. 
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Sprawa nr 4-011-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

 

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Indonezji 2 żywych okazów koralowców z rodzaju Montastrea de Blainville, 1830, 
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 19486/IV/SATS-LN/2013.  
Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Indonezji niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju. Eksport mieści się w 
kwocie eksportowej dla roku 2013. Zgodnie z Notyfikacją Stron nr 2013/035, handel 
koralowcami z tego rodzaju bez identyfikacji gatunku jest dopuszczony. 

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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Indonezji 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju o pochodzeniu „W”, pod warunkiem, że 
import mieści się w kwocie eksportowej dla danego roku. 
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Sprawa nr 4-011-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

 

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Indonezji 2 żywych okazów koralowców z rodzaju Montastrea de Blainville, 1830, 
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 19486/IV/SATS-LN/2013.  
Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Indonezji niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju. Eksport mieści się w 
kwocie eksportowej dla roku 2013. Zgodnie z Notyfikacją Stron nr 2013/035, handel 
koralowcami z tego rodzaju bez identyfikacji gatunku jest dopuszczony. 

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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Indonezji 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju o pochodzeniu „W”, pod warunkiem, że 
import mieści się w kwocie eksportowej dla danego roku. 
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Sprawa nr 4-012-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy dwóch wniosków firmy Piano Gruppe z Kalisza, o wydanie zezwoleń na import z 
Norwegii dwóch kompletów (po 52 klawiszy) nakładek klawiszy do fortepianów lub fortepianu i 
pianina z kości nieokreślonych gatunków słoni Elephantidae sp., Gray, 1841, o nieznanym 
pochodzeniu przedkonwencyjnym. Celem importu ma być przeprowadzenie renowacji 
instrumentów, obejmującej także czyszczenie klawiszy, a okazy mają być następnie re-
eksportowane do Norwegii 

Do wniosku załączono kopie norweskich świadectw re-eksportowych: 
- nr RE-EX-47-2013, dotyczącego klawiatury fortepianu Stanley &Sons, mod. O 180, prod. 

nr 211334 – produkcja ok. 1922 r., 
- nr RE-EX-49-2013, dotyczącego klawiatury pianina lub fortepianu Grødnahl Christiana, 

mod. A-185 cm, nr serii 19600 – produkcja ok. 1900 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 tych 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 nie wiążą się jakiekolwiek inne czynniki, które 

przemawiają przeciwko wydaniu zezwoleń na przywóz. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować oba wnioski pozytywnie, w zakresie 
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że z ochroną żadnego gatunku słoni nie wiążą się 
jakiekolwiek czynniki, które przemawiają przeciwko wydaniu świadectwa na powrotny 
wywóz tych okazów do Norwegii. 

W związku z powyższym, w przypadku złożenia wniosków o wydanie świadectw na re-
eksport do Norwegii tych okazów, proponujemy zaopiniować te wnioski pozytywnie. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że dla uniknięcia nieporozumień przy odprawie należy ustalić 
z wnioskodawcą, jakiego instrumentu (fortepianu czy pianina) dotyczy drugi z wniosków. 



 140 

Sprawa nr 4-016-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX  z Nasielska, o wydanie zezwolenia na import do 
celów osobistych z Gruzji jednego żywego okazu mnichy nizinnej Myiopsitta monachus 
(Boddaert, 1783), urodzonego i wyhodowanego w niewoli, oznakowanego obrączką nieznanego 
typu o nr JC2527. Okaz pochodzi z USA. 

Gatunek ten umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Gatunek ten nie jest rodzimy dla Gruzji ani dla USA, ale w tym drugim kraju 
występuje populacja introdukowana. Do wniosku dołączono kopię świadectwa re-
eksportowego nr 2013 GE 10001, wydanego dla celu P w trybie retrospektywnym. 

Wniosek dotyczy wydania zezwolenia w trybie retrospektywnym. W dniu 20 stycznia 2014 r. 
Ministerstwo Środowiska potwierdziło, że wg informacji otrzymanych z Izby Celnej przywóz 
do Polski nie nosił cech próby przemytu. Brak informacji o okolicznościach ujawnienia 
przywozu. We wniosku jako powód przywozu okazu bez zezwolenia podano: „Nie 
posiadaliśmy wiedzy dotyczącej przewozu ptaków i nikt nie dzielił nam takiej informacji 
przed zakupem biletów”. Takie wytłumaczenie może być uznane za błąd stanowiący 
dopuszczalną przesłankę wydania zezwolenia w trybie retrospektywnym w przypadku 
żywego okazu przywożonego w celu „P” (zgodnie z rozdziałem XIII Rezolucji CITES np. 
12.3 rev. Cop 16). Jednak spełnione powinny być także inne warunki. 

Zarówno we wniosku jak i świadectwie re-eksportowym zaznaczono, że okaz pochodzi z USA. 
Jednak nigdzie nie podano nr zezwolenia eksportowego z USA dla tego okazu. W bazie 
danych dot. handlu okazami CITES prowadzonej przez WCMC nie znaleziono informacji o 
legalnym eksporcie okazów tego gatunku z USA do Gruzji. Nie musi to jednak oznaczać, że 
okaz był przemycony, Mógł być importowany Na teren Gruzji przed uzyskaniem przez ten kraj 
niepodległości, albo wpierw mógł być eksportowany do innego kraju, a później z niego do Gruzji. 
Jednak wszystkie te informacje powinny znaleźć się w świadectwie re-eksportowym. 

Jeśli okaz był importowany do Gruzji z USA legalnie i wnioskodawca może się wykazać 
zezwoleniem eksportowym, tłumaczenie, że nie wiedział o wymaganiach dotyczących przewozu 
ptaków z gatunków objętych CITES traciłyby wiarygodność. Jeśli okaz był do Gruzji 
przywieziony nielegalnie, wątpliwości budzi możliwość wydania dla niego świadectwa re-
eksportowego i zezwolenia importowego. Sugerujemy, aby polski organu zarządzający 
zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie z organem zarządzającym Gruzji okoliczności importu 
okazu z USA i przekazanie wyników tych ustaleń. 

Do czasu uzyskania tych informacji, które są kluczowe dla oceny, czy opinia organu 
naukowego jest przedmiotowa i czy nie istnieją „inne okoliczności, które przemawiają 
przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz”, proponujemy zawiesić postępowanie w tej 
sprawie. 
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Sprawa nr 4-016-2 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX  z Nasielska, o wydanie zezwolenia na import do 
celów osobistych z Gruzji jednego żywego okazu mnichy nizinnej Myiopsitta monachus 
(Boddaert, 1783), o deklarowanym pochodzeniu: urodzony i wyhodowanego w niewoli, 
oznakowanego obrączką nieznanego typu o nr JC2527. 

Gatunek ten umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Gatunek ten nie jest rodzimy dla Gruzji ani dla USA, ale w tym drugim kraju 
występuje populacja introdukowana. Do wniosku dołączono kopię świadectwa re-
eksportowego nr 2013 GE 10001, wydanego dla celu P w trybie retrospektywnym. 

Wniosek dotyczy wydania zezwolenia w trybie retrospektywnym. W dniu 20 stycznia 2014 r. 
Ministerstwo Środowiska potwierdziło, że wg informacji otrzymanych z Izby Celnej przywóz 
do Polski nie nosił cech próby przemytu. Brak informacji o okolicznościach ujawnienia 
przywozu. We wniosku jako powód przywozu okazu bez zezwolenia podano: „Nie 
posiadaliśmy wiedzy dotyczącej przewozu ptaków i nikt nie dzielił nam takiej informacji 
przed zakupem biletów”. Takie wytłumaczenie może być uznane za błąd stanowiący 
dopuszczalną przesłankę wydania zezwolenia w trybie retrospektywnym w przypadku 
żywego okazu przywożonego w celu „P” (zgodnie z rozdziałem XIII Rezolucji CITES nr 12.3 
rev. Cop 16). Jednak spełnione powinny być także inne warunki. 

Zarówno we wniosku jak i świadectwie re-eksportowym zaznaczono, że okaz pochodzi z USA. 
W postanowieniu nr Sprawa nr 4-016-1-ak Komisja PROP ds. CITES zwróciła się do organu 
zarządzającego o wyjaśnienie z organem zarządzającym Gruzji okoliczności importu okazu z 
USA i przekazanie wyników tych ustaleń. W odpowiedzi otrzymaliśmy kopię korespondencji 
między organami zarządzającymi Gruzji, Polski i Sekretariatem CITES, z której wynika, że 
okaz był przewieziony w roku 2004 do Gruzji z USA bez zezwolenia CITES, następnie także 
bez zezwoleń był co najmniej 2-krotnie przewożony do Polski i z Polski ponownie do Gruzji, 
i następnie zatrzymany przy próbie kolejnego wwozu do Polski. Jednym dokumentem sprzed 
zatrzymania, na jaki się powołano w tej korespondencji, jest wynika badania weterynaryjnego 
ptaka na terenie Polski w roku 2010. 

Organ zarządzający Gruzji wydał świadectwo retrospektywne, po konsultacji z Sekretariatem, 
powołując się na przekonanie, że właściciele ptaka działali w wyniku oczywistego błędu, a ze 
względów na dobrostan tego zwierzęcia będzie lepiej, jeśli wróci do właścicieli. 

Po rozpatrzeniu przedstawionych dokumentów stwierdzono, że: 

- w dokumentacji brak jakichkolwiek podstaw do uznania tego ptaka za urodzonego i 
wyhodowanego w niewoli. Brak w ogóle jakichkolwiek przesłanek pozwalających na 
ocenę źródła jego pochodzenia; 

- wprowadzenie przedmiotowego okazu do Wspólnoty nie będzie miało negatywnego 
wpływu na stan ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego 
populacje; 

- z ochroną tego taksonu nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko 
wydaniu zezwoleniu na przywóz.  

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek warunkowo 
pozytywnie w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym 
CITES. 
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Warunkiem pierwszym pozytywnej opinii jest uznanie tego ptaka za okaz o nieznanym 
pochodzeniu i zaznaczenie tego w zezwoleniu. Ponieważ zezwolenia importowe i eksportowe 
powinny być ze sobą w tym względzie zgodne, naszym zdaniem należałoby to ustalić z 
organem zarządzającym Gruzji korektę jego zezwolenia. Jeśli organ ten dysponuje 
dokumentacją pozwalającą na uznanie tego okazu za mający pochodzenie „C”, po otrzymaniu 
tej dokumentacji do analizy możemy ponownie rozpatrzyć tę sprawę. 

Warunkiem drugim jest zaznaczenie w świadectwie (w uwagach), że ptak ten nie może 
stanowić przedmiotu komercyjnego obrotu. Obowiązek zapewnienia zakazu takiego obrotu 
przez co najmniej 6 miesięcy wynika z postanowień Rezolucji CITES nr 12.3 rev. Cop 16, 
jednak przy pochodzeniu nieznanym zakaz ten nie może być ograniczony czasowo. 



 143 

Sprawa nr 4-017-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 

Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 21/01/2014, o 
wydanie świadectwa do użytku komercyjnego dla jednej żywej samicy lemura wari 
Varecia variegata rubra (Kerr, 1792), urodzonej (26/03/2011) i wyhodowanej w Miejskim 
Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie (kod pochodzenia „C”). Przedmiotowy lemur oznakowany 
jest mikroczipem o numerze 941000012396859, który wszczepiono w okolicach lewej łopatki. 

Gatunek ten jest umieszczony w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 dołączono: 
• indywidualne wydruki ISIS-ZIMS dla przedmiotowego okazu oraz jego rodziców, 
• zezwolenie importowe i eksportowe wystawione dla ojca przedmiotowego lemura oraz 

zezwolenie importowe wystawione dla matki przedmiotowego lemura. 

Proponujemy uznać, że 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 jako 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. 
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Sprawa nr 4-018-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 

Dotyczy wniosków Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 21/01/2014 i 
04/02/2014, o wydanie świadectw do użytku komercyjnego dla dwóch żywych okazów 
oryksa szablorogiego Oryx dammah (Cretzschmar, 1827), samca urodzonego 27/07/2013 
(nr mikroczipu 941000013048674 - wszczepiono w okolicach lewej łopatki) i samicy 
urodzonej 07/07/1998 (nr mikroczipów: 00-01C9-BE9B – brak informacji o miejscu 
wszczepienia i 941000012397231 - wszczepiono w okolicach lewej łopatki). 

Gatunek ten jest umieszczony w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 dołączono: 

• indywidualne wydruki ISIS-ZIMS dla okazu oznakowanego mikroczipem 
941000013048674, jego rodziców, oraz okazu oznakowanego mikroczipem 
941000012397231, 

• unijne świadectwo do użytku komercyjnego wydane dla ojca okazu oznakowanego 
mikroczipem 941000013048674, 

• zezwolenie importowe i eksportowe wystawione dla matki okazu oznakowanego 
mikroczipem 941000013048674, 

• zezwolenie importowe i eksportowe wystawione dla okazu oznakowanego 
mikroczipem 941000012397231, 

• zestawienie oryksów szablorogich przetrzymywanych w Miejskim Ogrodzie 
Zoologicznym w Warszawie. 

Stwierdzamy stwierdza, że 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 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 
przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej 
konsultacji z organem naukowym.  
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Sprawa nr 4-019-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o wydanie zezwolenia na 
eksport na Ukrainę (ZOO Park w Rivne) czterech żywych okazów pigmejki Callithrix 
pygmaea (Spix, 1823), urodzonych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – dwóch samców 
oznakowanych mikroczipami o nr 941000014785973 (ur. 21/12/2011) i 941000014785999 
(ur. 22/06/2011) oraz dwóch samic oznakowanych mikroczipami o nr 941000014785979 (ur. 
21/12/2011) i 941000014785879 (ur. 23/05/2009).  

Pigmejka jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia 
Rady (WE) nr 338/97. Nie jest to gatunek rodzimy ani dla Polski, ani dla Ukrainy. 

Do wniosku załączono następujące dokumenty: 

• wydruki kartotek ISIS ZIMS przedmiotowych osobników, ich rodziców oraz w 
przypadku samicy oznakowanej mikroczipem o nr 941000014785879, jej 
dziadków ze strony matki, 

• drzewa genealogiczne rodziców okazów oznakowanych mikroczipami o nr 
941000014785973, 941000014785999 i 941000014785979 oraz drzewo 
genealogiczne ojca okazu oznakowanego mikroczipem o nr 941000014785879. 

W formularzu wniosku, w polu nr 13 wpisano kod „C” – sugerując, że przedmiotowe 
pigmejki są zwierzętami urodzonymi i wyhodowanymi w niewoli zgodnie z art. 54 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Załączone do wniosku drzewa genealogiczne oraz 
wydruki kartotek ISIS ZIMS wskazują jednak, że pochodzenie przynajmniej części przodków 
przedmiotowych zwierząt jest nieznane. W przypadku okazów oznakowanych mikroczipami 
941000014785973, 941000014785999 i 941000014785979, problem ten dotyczy w 
szczególności wszystkich pradziadków ze strony matki, zaś w przypadku okazu 
oznakowanego mikroczipem 941000014785879 – pradziadków ze strony dziadka ze strony 
ojca oraz pradziadków ze strony babci ze strony matki.  

W konsekwencji proponujemy zaopiniować złożony wniosek negatywnie w części 
dotyczącej pochodzenia przedmiotowych zwierząt – tj. jako okazów spełniających 
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, stwierdziśmy, że: 

• okazy te można uznać za urodzone w niewoli, lecz dla których kryteria rozdziału 
XIII rozporządzenia Komisji 865/2006 nie są spełnione (kod pochodzenia „F”), 

• 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 warunkowo pozytywnie. 

Warunkiem pozytywnej opinii jest podanie w zezwoleniu eksportowym kodu pochodzenia „F”. 
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Sprawa nr 4-020-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX  z Mogilan o zezwolenie na import z Indonezji 2 
martwych okazów motyli z gatunku Ornithoptera chimaera (Rothschild, 1904), pochodzących 
z działalności ranczerskiej. Eksporterem jest firma CV. Indo Insect z Dżakarty. 

Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Jest rodzimy dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 
17485/IV/SATS-LN/2013, które obejmuje m.in. ten gatunek. 

Grupa ds. Przeglądu Naukowego 11 lutego 1098 r. wydała pozytywną opinię dotyczącą 
importu z Indonezji okazów z tego gatunku pochodzących z hodowli ranczerskiej. Opinia ta 
do tej pory nie została zmieniona. Nie dysponujemy danymi, które wskazywałyby na potrzebę 
zmiany tej opinii. 

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 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 niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Indonezji 
okazów z tego gatunku o pochodzeniu „R”, pod warunkiem sprawdzenia w bazie WCMC, 
czy pozytywna opinia SRG nie została wycofana. W przypadku wycofania pozytywnej opinii 
SRG niniejsza pozytywna opinia przestaje obowiązywać do kolejnych wniosków i konieczna 
jest nowa, nawet jeśli SRG nie wyda opinii negatywnej. 
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Sprawa nr 4-021-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX  z Mogilan o zezwolenie na import z Indonezji 10 
martwych okazów motyli z gatunku Troides amphrysus (Cramer, 1779), pochodzących z 
działalności ranczerskiej. Eksporterem jest firma CV. Indo Insect z Dżakarty. 

Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Jest rodzimy dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 
17485/IV/SATS-LN/2013, które obejmuje m.in. ten gatunek. 

Grupa ds. Przeglądu Naukowego 11 lutego 1098 r. wydała pozytywną opinię dotyczącą 
importu z Indonezji okazów z tego gatunku pochodzących z hodowli ranczerskiej. Opinia ta 
do tej pory nie została zmieniona. Nie dysponujemy danymi, które wskazywałyby na potrzebę 
zmiany tej opinii. 

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 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 niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Indonezji 
okazów z tego gatunku o pochodzeniu „R”, pod warunkiem sprawdzenia w bazie WCMC, 
czy pozytywna opinia SRG nie została wycofana. W przypadku wycofania pozytywnej opinii 
SRG niniejsza pozytywna opinia przestaje obowiązywać do kolejnych wniosków i konieczna 
jest nowa, nawet jeśli SRG nie wyda opinii negatywnej. 
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Sprawa nr 4-022-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX  z Mogilan o zezwolenie na import z Indonezji 20 
martwych okazów motyli z gatunku Troides chiton (C. & R. Felder, 1860), pochodzących z 
działalności ranczerskiej. Eksporterem jest firma CV. Indo Insect z Dżakarty. 

Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Jest rodzimy dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 
17485/IV/SATS-LN/2013, które obejmuje m.in. ten gatunek. 

Grupa ds. Przeglądu Naukowego 11 lutego 1098 r. wydała pozytywną opinię dotyczącą 
importu z Indonezji okazów z tego gatunku pochodzących z hodowli ranczerskiej. Opinia ta 
do tej pory nie została zmieniona. Nie dysponujemy danymi, które wskazywałyby na potrzebę 
zmiany tej opinii. 

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 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 niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Indonezji 
okazów z tego gatunku o pochodzeniu „R”, pod warunkiem sprawdzenia w bazie WCMC, 
czy pozytywna opinia SRG nie została wycofana. W przypadku wycofania pozytywnej opinii 
SRG niniejsza pozytywna opinia przestaje obowiązywać do kolejnych wniosków i konieczna 
jest nowa, nawet jeśli SRG nie wyda opinii negatywnej. 
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Sprawa nr 4-023-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX  z Mogilan o zezwolenie na import z Indonezji 20 
martwych okazów motyli z gatunku Troides hypolitus (Cramer, 1775), pochodzących z 
działalności ranczerskiej. Eksporterem jest firma CV. Indo Insect z Dżakarty. 

Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Jest rodzimy dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 
17485/IV/SATS-LN/2013, które obejmuje m.in. ten gatunek. 

Grupa ds. Przeglądu Naukowego 11 lutego 1098 r. wydała pozytywną opinię dotyczącą 
importu z Indonezji okazów z tego gatunku pochodzących z hodowli ranczerskiej. Opinia ta 
do tej pory nie została zmieniona. Nie dysponujemy danymi, które wskazywałyby na potrzebę 
zmiany tej opinii. 

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 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 niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Indonezji 
okazów z tego gatunku o pochodzeniu „R”, pod warunkiem sprawdzenia w bazie WCMC, 
czy pozytywna opinia SRG nie została wycofana. W przypadku wycofania pozytywnej opinii 
SRG niniejsza pozytywna opinia przestaje obowiązywać do kolejnych wniosków i konieczna 
jest nowa, nawet jeśli SRG nie wyda opinii negatywnej. 
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Sprawa nr 4-024-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

 

Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX  z Mogilan o zezwolenie na import z Indonezji 40 
martwych okazów motyli z gatunku Ornithoptera croesus Wallace, 1859, pochodzących z 
działalności ranczerskiej. Eksporterem jest firma CV. Indo Insect z Dżakarty. 

Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Jest rodzimy dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 
17485/IV/SATS-LN/2013, które obejmuje m.in. ten gatunek. 

Grupa ds. Przeglądu Naukowego 6 grudnia 2013 r. wydała negatywną opinię dotyczącą 
importu z Indonezji okazów z tego gatunku pochodzących z hodowli ranczerskiej. Nie 
dysponujemy danymi, które wskazywałyby na zasadność zmiany tej opinii. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek negatywnie, w zakresie 
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 
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Sprawa nr 4-025-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

 

Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX  z Mogilan o zezwolenie na import z Indonezji 40 
martwych okazów motyli z gatunku Ornithoptera rothschildi Kenrick, 1911, pochodzących z 
działalności ranczerskiej. Eksporterem jest firma CV. Indo Insect z Dżakarty. 

Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Jest rodzimy dla Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 
17485/IV/SATS-LN/2013, które obejmuje m.in. ten gatunek. 

Grupa ds. Przeglądu Naukowego 6 grudnia 2013 r. wydała negatywną opinię dotyczącą 
importu z Indonezji okazów z tego gatunku pochodzących z hodowli ranczerskiej. Nie 
dysponujemy danymi, które wskazywałyby na zasadność zmiany tej opinii. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek negatywnie, w zakresie 
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 
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Sprawa nr 4-026-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy SAP Renovation Sp. z o.o. z Kalisza, o wydanie zezwoleń na import z 
Norwegii jednego kompletu (52 sztuk) nakładek klawiszy do fortepianu z kości nieokreślonego 
gatunku słoni Elephantidae sp., Gray, 1841, o nieznanym pochodzeniu przedkonwencyjnym. 
Celem importu ma być przeprowadzenie renowacji instrumentu, obejmującego także czyszczenie 
klawiszy, a okazy mają być następnie re-eksportowane do Norwegii. 

Do wniosku załączono kopie norweskiego świadectwa re-eksportowego nr RE-EX-1-2014, 
dotyczącego klawiszy fortepianu Stanley & Sons, prod. nr 221572 – produkcja ok. 1923 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 tych 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 nie wiążą się jakiekolwiek inne czynniki, które 

przemawiają przeciwko wydaniu zezwoleń na przywóz. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować oba wnioski pozytywnie, w zakresie 
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 

Jednocześnie z ochroną żadnego gatunku słoni nie wiążą się jakiekolwiek czynniki, które 
przemawiają przeciwko wydaniu świadectwa na powrotny wywóz tych okazów do Norwegii. 

W związku z powyższym, w przypadku złożenia wniosków o wydanie świadectw na re-
eksport do Norwegii tych okazów, proponujemy zaopiniować te wnioski pozytywnie. 
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Sprawa nr 4-027-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX  z Rawicza, 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 ary żółtoskrzydłej Ara macao (Linnaeus, 1758), 
oznakowanych obrączkami o numerach: 001/13PL, 002/13PL, 003/13PL, 004/13PL, 
(wyklutych 10 X 2013). Płeć tych osobników nie została określona. 

Ara żółtoskrzydła umieszczona jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 30 października 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 (ojciec) oraz DBNA AZ 
14227/06/037 14,0 (matka); 

• zaświadczenia o wpisie do rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe pary 
rodzicielskiej; 

• zaświadczenia o wpisie do rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe 
przedmiotowych okazów. 

• kopie zaświadczeń o płci poszczególnych okazów rodzicielskich. 

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowych ar 
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. 

Jednocześnie ponownie zaznaczamy, że znakowania okazów obrączkami pochodzącymi od 
przypadkowego producenta, nie podlegającego żadnej kontroli, nie powinno się traktować 
jako spełniających wymagania art. 66 rozporządzenia Komisji nr 865/2006. W związku z 
brakiem odpowiednich przepisów krajowych obecna praktyka jest jednak taka, że wszystkie 
obrączki używane w Polsce do znakowania ptaków z Aneksu A mają takie przypadkowe 
pochodzenie. Obrączek o takich samych numerach może być dowolna, nieznana liczba. 
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Sprawa nr 4-028-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy 11 wniosków firmy Animal Breeding Center „Okapi” Maciej Maciejewski z 
Nochowa, o wydanie świadectw do użytku komercyjnego dla okazów z kilku gatunków ptaków z 
Załącznika I CITES i Aneksu A do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Do wniosku dołączono m.in. zaświadczenie o urodzeniu przedmiotowych ptaków w 
niewoli w czasie między 12 lutego 2013 a 15 maja 2013 r. wydane przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Śremie w dniu 29 października 2013 r. na podstawie kontroli 
wykonanej tego samego dnia. Przy czym podana w tym zaświadczeniu data urodzenia 
jednego z okazów (żurawia) różni się o miesiąc od dany podanej we wniosku przez 
wnioskodawcę. 

W dokumentacji wcześniejszych spraw znajduje się zaświadczenie Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Śremie z dnia 17 czerwca 2013 r., w którym na podstawie kontroli w dniu 5 
czerwca 2013 r. potwierdzono urodzenie w tej hodowli okazów z kilku gatunków, z okresu 5 
lutego – 16 marca 2013 r. 

Wracamy przy tym uwagę, że w innym, wcześniejszym zaświadczeniu z dnia 15 czerwca 
2012 r., wystawionym na podstawie kontroli z 13 czerwca 2012 r., poświadczono urodzenie 
się zwierząt nawet z 16 marca 2010 r., a więc 2 lat i 3 miesiące przed kontrolą. 

Jednocześnie ptaki, które są przedmiotem wniosków, nie są znakowane za pomocą 
obrączek zakładanych młodym ptakom, ale mikroczipów, które można wszczepić ptakom w 
każdym wieku. Wnioskodawca przedstawił wyjaśnienie stosowania mikroczipów, jednak 
zwracamy uwagę, że stosowanie alternatywnych metod znakowania powinno być 
poprzedzone zgodą organy zarządzającego, a naszym zdaniem przedstawione uzasadnienie 
nie jest przekonujące (wszczepianie mikroczipa okazom tych gatunków nie jest mniej 
inwazyjne czy mniej stresujące niż zakładanie obrączki pisklęciu, które znajduje się w 
kontrolowanych warunkach). 

Z dokumentacji wynika ponadto, że wnioskodawca posiada od wielu miesięcy młode 
ptaki z gatunków objętych ochroną gatunkową bez zezwolenia RDOŚ czy GDOŚ. 

Ponieważ powyższe fakty nasuwają wątpliwości dotyczące wiarygodności potwierdzeń 
urodzenia się przedmiotowych ptaków w niewoli, zwracamy się do organy zarządzającego z 
wnioskiem o uzyskanie od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie odpowiedzi na 
pytania: 

1. Biorąc pod uwagę, że w zaświadczeniach z dni 15 czerwca 2012 r., 17 czerwca 2013 r. 
i 29 października 2013 r. potwierdzono urodzenie w hodowli ABC „Okapi” zwierząt, 
które miało miejsce często wiele miesięcy (nawet 27) przed kontrolą, co obejmuje 
także gatunki, których okres opieki rodziców nad potomstwem jest krótszy od czasu 
między urodzeniem a kontrolą: 

a) na jakiej podstawie potwierdzono urodzenie się tych okazów w niewoli – czy było 
to jedynie oświadczenie hodowcy, czy także inne przesłanki, stwierdzone w 
wyniku kontroli (jakie)? 

b) czy podtrzymuje zaświadczenie, że wszystkie te okazy urodziły się w tej hodowli 
we wskazanych terminach i ze wskazanych rodziców? 
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2. Dlaczego w zaświadczeniu z 17 czerwca 2013 r., na podstawie kontroli z dnia 5 
czerwca 2013 r., nie potwierdzono urodzenia w hodowli zwierząt, które urodziły się w 
okresie od lutego do maja 2013 r., a zrobiono to dopiero na podstawie kontroli z 29 
października 2013 r.? 

3. W związku z rozbieżnością w informacji dotyczącej daty urodzenia żurawia w 2013 r. 
podanej w zaświadczeniu z 29 października 2013 r. z datą podawaną przez hodowcę, 
czy podtrzymuje datę podaną w zaświadczeniu? 

4. Czy w przypadku jeśli organy CITES uznają, że zgodnie z art. 55 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 865/2006 wskazane jest potwierdzenie rodzicielstwa wybranych 
okazów, jeden z Powiatowych Inspektorów Weterynaryjnych w Śremie może w 
ramach kompetencji kontrolnych pobrać próbki do badań genetycznych ze 
wskazanych osobników z tej hodowli i przekazać je wskazanej przez organy CITES 
jednostce badawczej? 

Ponieważ wyjaśnienia te mają kluczowe znaczenie dla oceny sprawy, proponujemy 
zawiesić postępowanie w tej sprawie do czasu uzyskania odpowiedzi PWL w Śremie na 
te pytania. 
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Sprawa nr 4-029-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX  ze Świerszczowa z 14.12.2013 r., o 
zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i 
wydanie potwierdzających to świadectw dla 20 żywych okazów żółwia greckiego Testudo 
hermanni Gmelin, 1789 o deklarowanym pochodzeniu „C” (urodzone i wyhodowane w 
niewoli do celów niekomercyjnych). 

Gatunek ten jest umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) nr 338/97. 

Opinia Komisji PROP ds. CITES jako organu naukowego jest wydawana 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 wyhodowane w niewoli 
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia. 

Do wniosków dołączono: 
a) kopię zaświadczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach z dnia 

11.10.2013 nr PIW.Zak.46-UR-/01/2013, zatytułowanego „Potwierdzenie urodzenia 
zwierzęcia w hodowli”, potwierdzającego fakt urodzenia w okresie 01.08-
30.09.2013 r., w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, 20 żółwi greckich; 

b) pismo wnioskodawcy z 14.12.2014, w którym stwierdza, że przedmiotowe żółwie 
„pochodzą od grupy zwierząt”, którą wnioskodawca nabył w Niemczech, i do 
których odnoszą się załączone do wniosku świadectwa; 

c) kopie wspólnotowych świadectw do użytku komercyjnego dla 8 żółwi greckich o 
nieoznaczonej płci i pochodzeniu „C”, wystawione przez organ niemiecki: 
- nr DE-SG-0909170007 dla okazu urodzonego 08.07.2009, 
- nr DE-SG-0909170012 dla okazu urodzonego 09.07.2009, 
- nr DE-SG-0909170017 dla okazu urodzonego 24.07.2009, 
- nr DE-SG-0909170018 dla okazu urodzonego 25.07.2009, 
- nr DE-SG-0909170020 dla okazu urodzonego 29.07.2009, 
- nr DE-SG-0909170021 dla okazu urodzonego 30.07.2009, 
- nr DE-SG-0909170022 dla okazu urodzonego 01.08.2009, 
- nr DE-SG-0909170023 dla okazu urodzonego 03.08.2009; 

d) zdjęcia żółwi, których dotyczą wnioski, od strony plastronu i karapaksu, na tle kartki 
w kratkę o boku 5 mm; 

e) kopię potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej. 

Z analizy zdjęć, wniosków i dokumentów wynikają następujące fakty: 
1. Wg wnioskodawcy, z 8 okazów żółwi greckich urodzonych w okresie 08.07–03.08.2009 

uzyskano 20 okazów potomstwa, które wykluło się w okresie 01.08-30.09.2013. Oznacza 
to, że potomstwo to otrzymano z żółwi mających ok. 4 lata. 

2 Według wniosków, młode żółwie w chwili wypełniania wniosków (14.12.2014) miały od 
46 do 58 mm długości plastronu. Długości plastronów na zdjęciach są nieco mniejsze – do 
ok. 55 mm. Długość karapaksu żółwi na zdjęciach wynosi od ok. 52 do ok. 57 mm. 
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Fot. 1-2. Żółw, który miał urodzi ć się 30.09.2013 (zdjęcie dołączone do wniosku z 
14.12.2013 r.) 

 

W związku z wątpliwościami Komisji PROP ds. CITES dotyczących zgodności 
deklarowanego pochodzenia żółwi, zasięgnięto opinii pomocniczych 4 ekspertów 
zagranicznych – specjalistów zajmujących się badaniami żółwi grackich. Byli to: Ronald E. 
Willemsen (Holandia), Barbara Livoreil (Francja), Albert Bertolero Badenes (Hiszpania), 
Adrian Hailey (Wielka Brytania, Trinidad i Tobago). Potwierdzili oni wątpliwości Komisji. 

A. U żółwi grackich osiągnięcie dojrzałości płciowej zależy nie tyle od wieku, co od 
rozmiaru żółwia. W związku z tym, w przypadku zwierząt hodowanych w wysokiej 
temperaturze i intensywnie karmionych, możliwe jest osiągnięcie dojrzałości płciowej 
wcześniej, niż u osobników wolnościowych, u których następuje to zwykle w wieku 
kilkunastu lat. Jednak najmłodsze notowane do tej pory okazy tego gatunku, które 
osiągnęły dojrzałość w hodowli, miały: 6 lat samiec i 7 lat samica. Jednocześnie 
intensywne karmienie i brak zimowania, które przyspieszają wzrost i osiągnięcie 
dojrzałości, wpływają negatywnie na zdrowie i kondycję żółwi, a przez to i na sukces 
rozrodczy. Wszyscy eksperci są zgodni, że uzyskanie potomstwa od okazu mającego 
zaledwie 4 lata jest bardzo mało prawdopodobne (byłoby to wydarzenie wyjątkowe). 
Uzyskanie takiego rezultatu jednocześnie u większej liczby osobników, i to z 
wysokim i wyrównanym sukcesem, można uznać za nieprawdopodobne). 

B. Dorosłe, zdrowe samice żółwi greckich mogą składać do kilku jaj w jednym złożeniu. 
Najczęściej są to 2-4 jaja. W przypadku samic młodych, po raz pierwszy 
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przystępujących do lęgu, liczba jaj jest zwykle mniejsza (1-3), z tego część jest często 
niezalężona. Zbyt intensywnie karmienie i brak hibernacji dodatkowo obniżają sukces 
rozrodczy żółwi tego gatunku. Biorąc pod uwagę, że według zaświadczenia i 
wniosków żółwie te wylęgły się na przestrzeni niespełna 2 miesięcy, mogły pochodzić 
tylko z pojedynczych złożeń (lęgów) wielu matek. Nawet zakładając, że w stadzie 
hodowlanym wnioskodawcy jest tylko jeden samiec i 7 samic, i wszystkie te okazy 
niemal równocześnie osiągnęły dojrzałość płciową, oznaczałoby to, że aby uzyskać 20 
młodych żółwi, w pierwszym złożeniu samice te musiałyby złożyć średnio 2,86 
zalężonych jaj każda (przy stuprocentowym sukcesie uzyskania z nich młodych 
żółwi). Jest to znów wynik bardzo mało prawdopodobny – graniczący z 
niemożliwością. 

C. Bezpośrednio po wykluciu z jaja żółwie greckie mają karapaks o długości ok. 3-3,5 cm. 
W warunkach wolnościowych żółwie grackie osiągnęłyby widoczne na zdjęciach 
rozmiary w wieku 1-2, a nawet 3 i więcej lat (karapaks wydłuża się średnio o ok. 1 cm 
rocznie). Jednak ponieważ w tym wypadku żółwie należą do podgatunku Testudo 
hermanni boettgeri, który ma nieco większe rozmiary i odrobinę szybsze przyrosty niż 
T. h. hermanni, a przede wszystkim – w hodowli mogły być trzymane w korzystnej 
dla wzrostu wysokiej temperaturze i intensywnie karmione, zdaniem większości 
ekspertów osiągnięcie w wieku ok. 4 miesięcy takich rozmiarów jest możliwe, choć 
można by wówczas oczekiwać symptomów wad rozwojowych, których na zdjęciach 
nie widać. Jednak osiągnięcie przez żółwia w wieku zaledwie 2,5 miesiąca długości 
karapaksu ok. 5,6 cm jest bardzo mało prawdopodobne (patrz przykład na zdjęciach 1-
2 – komputerowo poprawionych, by zwiększyć czytelność omawianych cech). 

D. Żółwie rodzą się z jednym wyraźnym pierścieniem na tarczkach karapaksu. W 
przypadku nierównomiernego karmienia mogą się pojawiać dodatkowe pierścienie już 
w pierwszych miesiącach życia. Niektóre z żółwi na zdjęciach nie mają jeszcze 
widocznych dodatkowych pierścieni. Jednak niektóre wydają się mieć takie 
pierścienie (jakość zdjęć jest dość niska, co utrudnia ocenę). Na zdjęciu nr 2 
przedstawionym w tej opinii widoczne są zaczątki dodatkowych pierścieni u osobnika, 
który zgodnie z informacją we wniosku w chwili fotografowania nie mógł być starszy 
niż 2,5 miesiąca. Występowanie dodatkowych pierścieni na płytkach pancerza tak 
młodego żółwia budzi wątpliwości. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, nie jesteśmy przekonani, że przedmiotowe żółwie 
mają pochodzenie zgodne z deklarowanym. Przeciwnie – proponujemy uznać to jako 
nieprawdopodobne. 

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych dokumentów proponujemy 
zaopiniować przedmiotowe wnioski negatywnie, w zakresie podlegającym 
obowiązkowemu opiniowaniu przez organ naukowy. 
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Sprawa nr 4-030-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX  z Lublińca, o zwolnienie z zakazów 
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego 
to świadectwa wspólnotowego dla żywego okazu żółwia greckiego Testudo hermanni 
Linnaeus, 1758. Okaz jest oznakowany mikroczipem o numerze 900032001934478.  

Żółw grecki jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku II CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Zgodnie z informacjami podanymi we wniosku oraz załączonymi dokumentami, okaz ten 
wykluł się w roku 2007, jest okazem urodzonym i wyhodowanym w niewoli w rozumieniu 
art. 54 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006, co zostało potwierdzone w wydanym przez 
węgierski organ CITES świadectwa do użytku komercyjnego o nr HU/CE/NTE-0089-05/2008. 

Wnioskowane świadectwo ma zostać wydane, w celu zastąpienia świadectwa węgierskiego. 
Powinno więc ono zostać wydane na podstawie art. 51 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 865/2006 i nie wymagają opinii organu naukowego. Niniejsza opinia jest wydawana 
na prośbę organu zarządzającego CITES w trybie art. 96 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie 
przyrody. Podstawowym przedmiotem opinii ma być ocena, czy świadectwo nr HU/CE/NTE-
0089-05/2008 rzeczywiście dotyczy przedmiotowego okazu. 

Do wniosku załączono: 

1) kopię wspólnotowego świadectwa do użytku komercyjnego nr HU/CE/NTE-0089-05/2008; 

2) kopię świadectwa hodowlanego numer HU/KDV/48706/2007/27, stanowiącego załącznik 
do świadectwa nr HU/CE/NTE-0089-05/2008, identyfikujący okaz za pomocą zdjęcia; 

3) tłumaczenie treści świadectwa hodowlanego numer HU/KDV/48706/2007/27 
(tłumaczenie zawiera błędy, jednak nieistotne z merytorycznego punku widzenia); 

4) kopię umowy darowizny z 14.07.2013, na podstawie której wnioskodawca miał wejść w 
posiadanie przedmiotowego okazu, otrzymując go od innego osoby fizycznej w Polsce 
(umowa zawiera zdjęcie przedmiotowego okazu od strony karapaksu); 

5) 3 strony z wydrukami zdjęć przedmiotowego okazu – na każdej po jednym zdjęciu od 
strony plastronu i karapaksu, przy czym na dwóch stronach powołano się (po polsku) na 
świadectwo hodowlane („certyfikat”) nr HU/KDV/48706/2007/27 i podano płeć okazy 
(samiec) oraz jego rozmiary (długość karapaksu: 11 cm, długość plastronu: 9 cm); 

6) „Kartę informacyjną wizyty” z 18.12.2013, w której lekarz weterynarii informuje o 
numerze miejscu wszczepienia mikroczipu; 

7) zaświadczenie o wpisie przedmiotowego okazu do rejestru Starosty Lublinieckiego w 
dniu 04.09.2013. 

Ponieważ zdjęcie młodego żółwia, zamieszczone na świadectwie hodowlanym, o którym mowa 
w pkt 2, nie przypomina żółwia na zdjęciach, o których mowa w pkt. 5, polski organ zarządzający 
zasięgnął wstępnej opinii eksperta herpetologia z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w 
Warszawie, który stwierdził, że zdjęcia prawie na pewno przedstawiają dwa różne żółwie.  

Zgodnie z art. 51 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006, przed 
wymianą świadectwa organ zarządzający musi najpierw stwierdzić ważność wymienianego 
dokumentu, przy czym jeśli to konieczne, robi to w porozumieniu z organem zarządzającym 
innego państwa członkowskiego (w tym wypadku – Węgier. 
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Przedstawione świadectwo zawiera istotny brak – zaznaczono w nim, że jest świadectwem dla 
transakcji, jednak nie wpisano, o jaką transakcję chodzi. Nie podano w nim także, czy ważne 
jest jedynie na terenie Węgier, czy też wystawiono je na transakcję na terenie Polski, jednak 
zmiana art. 11 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006, wprowadzona w życie 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 100/2008, nakazująca wpisywanie kraju obowiązywania 
świadectwa dla transakcji, weszła w życie dopiero 18 dni po wydaniu tego świadectwa. 
Przede wszystkim jednak świadectwo to utraciło ważność na podstawie art. 11 ust. 1 lit. e 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 (określony w polu 20 świadectwa warunek nie jest 
już spełniony). Oznacza to, że zgodnie z ust. 5 tego samego artykułu powinno być zwrócone 
organowi, które je wydał. 

Przedmiotowy żółw, przedstawiony na zdjęciach w dokumentach, o których mowa w 
punktach 4 i 5, wykazuje bardzo istotne deformacje skorupy, wskazujące, że przez długi czas 
był przetrzymywany w niewoli i nie był właściwie karmiony (np. dostawał pożywienie zbyt 
bogate w białko).  

Przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty dotyczą żółwia, który w chwili podpisywania 
umowy, o której mowa w pkt. 4, i wykonywania zdjęć, miał około 6 lat. Biorąc pod uwagę 
ewidentne błędy żywieniowe nie można oceniać wieku przedstawionego na zdjęciach 
osobnika na podstawie rozmiaru. Widoczne na karapaksie i plastronie warstwy przyrostów 
rogowych tarczek u żółwi żyjących na wolności wskazywałyby na wiek ok. 8-9 lat. Jednak w 
hodowli, gdzie żółwie często nie mają okresu zimowego spoczynku, warstwy te nie muszą 
odpowiadać latom, lecz raczej okresom o różnej intensywności i jakości żywienia. Oznacza 
to, że na podstawie tych śladów zróżnicowanych przyrostów nie można jednoznacznie 
stwierdzić, że przedmiotowy żółw jest starszy od okazu, którego dotyczą świadectwa 
wymienione w punktach 1 i 2. 

Biorąc pod uwagę rozważany wniosek, najistotniejsze jest, jest plastron tego żółwia jest 
prawie cały czarny, a więc ma wybarwienie charakterystyczne dla populacji żółwi greckich 
zamieszkującej południową Grecję, na Peloponezie. Okaz młodociany widoczny na 
świadectwie, którym mowa w pkt. 2, ma wybarwienie występujące u kilku innych populacji 
tego gatunku. Istotą pytania organu zarządzającego jest, czy możliwe jest, by wszystkie 
zdjęcia przedstawiają tego samego osobnika. 

 

Fot. 1. Żółwie greckie z podgatunku T. h. boettgeri, z populacji z okolic Meteorów, w 
środkowej Grecji na północno-zachodnim krańcu równiny tesalskiej (fot. R.E. Willemsen) 
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Fot. 2. Żółwie grackie z regionu Kymi na wyspie Eubea w Grecji  (fot. R.E. Willemsen) 

Generalnie żółwie greckie zachowują podobne cechy ubarwienia przez całe życie. Na 
zdjęciach 1 i 2 widać żółwie w różnym wieku z dwóch różnych populacji. Przyjmuje się więc, 
że zdjęcia plastronów tych żółwi mogą stanowić ich zastępczy sposób identyfikacji. Jednak 
według Ronald E. Willemsena – eksperta od tego gatunku – wybarwienie żółwi bardzo 
młodych może się znacząco różnić od tego u osobników starszych. Przede wszystkim może 
przyrastać powierzchnia ciemno zabarwiona. Oznacza to, że powierzchowne porównanie 
układu plam u osobnika niedawno wyklutego i kilkuletniego może być mylące. 

Rogowe tarczki pokrywające skorupę żółwi rosną od zewnątrz – przyrastając w miejscu ich 
połączenia. Tarczki osobnika młodocianego pozostają do końca życia, nie zmieniając 
zasadniczo swojego kształtu czy wielkości, lecz od zewnątrz przyrastają kolejne „słoje” 
warstwy rogowej. Przyrosty te mogą mieć różną grubość i zabarwienie, zależne zarówno od 
czynników genetycznych jak i środowiskowych. Wszelkie zniekształcenia powstające 
podczas wzrostu żółwia są wynikiem nierównomiernego przyrostu tarczek z różnych stron. 
Zwykle co najmniej przez pierwsze kilkanaście lat życia żółwia można stosunkowo łatwo 
wyróżnić na każdej tarczce fragment najstarszy, z którym żółw się urodził. 
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Fot. 3. Zdjęcie okazu 
młodocianego ze 
świadectwa hodowl. 

Fot. 4-5. Zdjęcia okazu, którego dotyczy wniosek 
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Fot. 6-7. Plastron żółwia, dla którego wydano świadectwo do użytku komercyjnego (u 
góry) oraz komputerowo odtworzony przybliżony wygląd plastronu przedmiotowego 
okazu, w okresie młodocianym (u dołu) 

Na niektórych zdjęciach przedstawiających przedmiotowy okaz widać jego plastron, 
sfotografowany pod różnym kątem. Można na nich wyróżnić pierwotne, najstarsze fragmenty 
tarczek. Zdjęcie nr 7 przedstawia komputerowy montaż, na którym złożono wycięte z tych 
zdjęć najstarsze części tarczek. Odtworzono w ten sposób orientacyjny wygląd plastronu 
młodego osobnika, poprzez usunięcie wszystkich późniejszych przyrostów. Taki obraz można 
porównać z plastronem żółwia przedstawionego na zdjęciu ze świadectwa hodowlanego nr 
HU/KDV/48706/2007/27 (fot. 6). 

Nawet przyjmując, że także pierwotne tarczki, z którymi żółw przychodzi na świat, mogą z 
wiekiem podlegać zmianie barwy, różnice obserwowane między plastronami widocznymi na 
zdjęciach 6 i 7 są zbyt duże, by mogły one zelżeć do tego samego osobnika. Zmiany 
zachodzące wraz z wiekiem polegają na ciemnieniu (jednak nie aż tak radykalnym). 
Tymczasem na zdjęciu nr 7 widać jasne plamy w miejscach, gdzie już u osobnika 
młodocianego tarczka była czarna. Różnice widać szczególnie wyraźnie na największych 
tarczkach abdominalnych. Tam, gdzie na tych tarczkach u osobnika młodocianego (fot. 6) 
występują zagłębienia, u osobnika, którego dotyczy wniosek (fot. 7) tarczki są gładkie. A tam, 
gdzie u przedmiotowego okazu występują wgłębienia i jasne przebarwienia, u okazu 
przedstawionego ma świadectwie tarczki plastronu są wypukłe i jednolicie czarne. 

W naszej opinii zdjęcie na świadectwie hodowlanym nr HU/KDV/48706/2007/27 oraz 
współczesne zdjęcia przedmiotowego okazu przedstawiają inne osobniki żółwi. Nie 
można więc uznać, że świadectwo do użytku handlowego nr HU/CE/NTE-0089-05/2008 jest 
ważne w odniesieniu do okazu, którego dotyczy wniosek. Nie można więc na jego podstawie 
wydać świadectwa w trybie art. 51 ust. 1 lit. b rozp. Komisji (UE) nr 865/2006. 

Jednocześnie stwierdzamy, że: 

A. Zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. k rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, stosowanie świadectwa do 
użytku komercyjnego w odniesieniu do okazu innego niż ten, dla którego je wydano, stanowi 
naruszenie prawa. W przypadku Polski jest to przestępstwo w związku z art. 128 pkt 2 lit. e 
ustawy o ochronie przyrody. Organy CITES nie są w stanie stwierdzić, kto i w jakim kraju 
złamał prawo. Jednak ustalenie tego należy do organów egzekwujących prawa. Naszym 
zdaniem, należy powiadomić o tym fakcie zarówno polskie organy ścigania, jak i organ 
zarządzający CITES Węgier, który powinien przekazać sprawę odpowiednim organom 
własnego kraju. 

B. Biorąc pod uwagę, że świadectwo to jest wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem, 
zdaniem polskiego organu naukowego nie powinno być zwracane wnioskodawcy. Jak 
zaznaczono wyżej, zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 
powinno być bez zbędnej zwłoki zwrócone organowi, który je wydał. Jeśli dysponuje nim 
obecnie polski organ zarządzający, powinien je zatrzymać i zwrócić organowi węgierskiemu, 
gdy tylko przestanie być potrzebne jako dowód w sprawie. W przypadku wszczęcia 
postępowania karnego naszym zdaniem należy jedynie powiadomić organ węgierski i 
uzyskać jego zgodę na jego zatrzymanie jako dowodu w tej sprawie. 
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Sprawa nr 4-031-1. 
 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy siedmiu wniosków Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi o zwolnienie z zakazu 
wystawiania na widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzających to 
świadectw dla stada hodowlanego wari rudego Varecia rubra (É. Geoffroy, 1812), 
znajdującego się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi. Stado składa się z pary 
hodowlanej i jej pięciu przychówków (trzy z 2011 i dwa z 2013 roku) oznaczonych 
mikroczipami: 
Lp. Płeć Nr mikroczipa Uwagi 
1. Samiec 00 01BF E74F Ojciec dla poz.3-7; urodzony w Zoo Jersey; 

oznakowany mikroczipem przed 2002 r.; 
sprowadzony do Łodzi na podstawie zezwoleń 
wymienionych niżej 

2. Samica 00 01E6 05AE Matka dla poz.3-7; urodzona w Zoo w Opolu; 
oznakowana mikroczipem przed 2002 r.; jej 
rodzice zostali sprowadzeni do Opola na 
podstawie zezwoleń wymienionych niżej 

3. Samiec 941000013231330 Urodzony 10.04.2011 r. 
4. Samica 941000013231224 Urodzona 10.04.2011 r. 
5. Samica 941000013231355 Urodzona 10.04.2011 r. 
6. Samiec 900032001936528 Urodzony 5.04.2013 r. 
7. Samica 900032001936535 Urodzona 5.04.2013 r. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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: 
• Raport dla taksonu – zawierający podstawowe informacje o wszystkich siedmiu wari 

rudych znajdujących się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi na dzień 22 
stycznia br.; 

• Karty indywidualne ISIS-ZIMS dla okazów z pary hodowlanej (poz. 1 i 2 wyżej) oraz 
rodziców samicy z tej pary (poz. 2); 

• Kopie zezwolenia eksportowego z Jersey i polskiego zezwolenia importowego dla samca 
z pary hodowlanej (poz. 1); 

• Kopie holenderskiego i francuskiego zezwolenia eksportowego oraz polskich zezwoleń 
importowych dla rodziców samicy z pary hodowlanej (poz. 2). 

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. 

proponujemy zaopiniować przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym 
przedmiotem obowiązkowych konsultacji z organem naukowym CITES. 
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Sprawa nr 4-032-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 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 pantery śnieżnej Uncia uncia 
(Schreber, 1775), oznakowanego mikroczipem o nr 00-064D-7437, urodzonego 09/05/2005 
w Ogrodzie Zoologicznym w Krakowie. 

Pantera śnieżna umieszczona jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 następujące dokumenty: 

• indywidualne wydruki z ISIS ZIMS dla przedmiotowego okazu, jego rodziców oraz 
dziadków ze strony matki, 

• zezwolenie importowe na przywóz ojca przedmiotowego okazu z Ogrodu Zoologicznego 
w Jihlavie w Czechach do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie, 

• zezwolenie importowe na przywóz babci ze strony matki przedmiotowego okazu z Ogrodu 
Zoologicznego w Helsinkach w Finlandii do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie, 

• zezwolenie importowe na przywóz dziadka ze strony matki przedmiotowego okazu z Ogrodu 
Zoologicznego w Bratysławie na Słowacji do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. 

stwierdzamy, że 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. 
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Sprawa nr 4-033-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy dwóch wniosków 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 trzech żywych okazów pantery śnieżnej Uncia uncia 
(Schreber, 1775): samicy oznakowanej mikroczipem o nr 941000014785966 (oraz starszym 
o nr 00-01DE-FC2F), urodzonej 19/04/2001 w Ogrodzie Zoologicznym w w Dudley w 
Wielkiej Brytanii, oraz jej potomków: samca oznakowanego mikroczipem o nr 
941000012396896 oraz samicy oznakowanej mikroczipem o nr 941000012397322, 
urodzonych 04/06/2012 w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. 

Pantera śnieżna umieszczona jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana w trybie art. 59 ust. 2 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego 
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowych okazów jako urodzone i wyhodowane w 
niewoli zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia. 

Do wniosku załączono następujące dokumenty: 
• indywidualne wydruki z ISIS ZIMS dla przedmiotowych okazów, ojca młodszych 

okazów oraz ich dziadków ze strony ojca, 
• zezwolenia importowe i eksportowe na przywóz samicy oznakowanej mikroczipem o 

nr 941000014785966 - matki pozostałych dwóch okazów. 

Ponadto wnioskodawca załączył do wniosku dotyczącego innego okazu (dotyczy go opinia nr 
Sprawa nr 4-033-1-bk) zezwolenia importowe wystawione dla dziadka ze strony ojca 
młodszych okazów oraz dla pradziadków ze strony ojca i ze strony babci tych dwóch okazów.  

stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty (wraz z dokumentami 
załączonymi do innego wniosku wnioskodawcy) potwierdzają w sposób przekonujący, że 
przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji 
(UE) 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 4-034-1. 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Aqua Medic Poland Bartosz Blum z Bogucina, o wydanie zezwolenia na 
import z Indonezji 30 żywych okazów koralowców z rodzaju Porites Link, 1807, 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 17645/IV/SATS-LN/2013. 

Zgodnie z Notyfikacją nr 2013/035, 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. 

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Indonezji niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju.  

Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT. Aneka Tirta Surya) jest 
zatwierdzonym hodowcą tego gatunku, wnioskowany eksport mieści się w deklarowanej 
rocznej produkcji tych okazów z hodowli tej firmy w roku 2013, a dotychczasowy eksport 
mieści się w planowanej łącznej rocznej indonezyjskiej produkcji tego gatunku w tym roku 
(zezwolenie eksportowe dotyczy produkcji z roku 2013). 

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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Indonezji 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju 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 4-035-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy SAP Renovation Sp. z o.o. z Kalisza, o wydanie zezwoleń na import ze 
Szwajcarii dwóch kompletów (po 50 sztuk każdy) nakładek klawiszy do pianina, wykonanych z 
kości nieokreślonego gatunku słoni Elephantidae sp., Gray, 1841, o pochodzeniu 
przedkonwencyjnym z wolności. Celem importu ma być przeprowadzenie renowacji instrumentu, 
obejmującego także czyszczenie klawiszy, a okazy mają być następnie re-eksportowane do 
Szwajcarii. 

Do wniosku załączono kopie szwajcarskiego świadectwa re-eksportowego nr 14CH006834, 
dotyczącego klawiszy pianin: 

1. Byrger & Jacobi nr 15343 – wyprodukowany w 1913 r. 

2. Rohrdorf nr 4431 – wyprodukowany w 1889 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 tych 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 nie wiążą się jakiekolwiek inne czynniki, które 

przemawiają przeciwko wydaniu zezwoleń na przywóz. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować przedmiotowe wnioski pozytywnie, 
w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 

Jednocześnie stwierdzamy, że z ochroną żadnego gatunku słoni nie wiążą się jakiekolwiek 
czynniki, które przemawiają przeciwko wydaniu świadectw na powrotny wywóz tych okazów 
do Szwajcarii. 

W związku z powyższym, w przypadku złożenia wniosków o wydanie świadectw na re-
eksport do Szwajcarii tych okazów, proponujemy zaopiniować takie wnioski 
pozytywnie. 
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Sprawa nr 4-036-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy przekazanych do zaopiniowania 3 wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX  z 
Jaworzna,o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla 3 żywych okazów żółwia egipskiego 
Testudo kleinmanni Lortet, 1883. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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. 

Do wniosku załączono: 

- zdjęcia przedmiotowych żółwi, 

- zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, potwierdzające urodzenie się 
przedmiotowych żółwi w niewoli, 

- świadectwa do użytku handlowego dla żółwi sprowadzonych ze Słowenii, w tym dla 
rodziców przedmiotowych okazów (urodzonych w 1996 r.), 

- zaświadczenia o wpisie przedmiotowych okazów i ich rodziców do rejestru 
prowadzonego przez starostę. 

Polski organ zarządzający otrzymał od organu zarządzającego Słowenii potwierdzenie 
wydania świadectw dla rodziców przedmiotowych okazów oraz informacje dotyczące 
hodowli, z której żółwie te pochodzą. Wyjaśniono także błąd, który znalazł się w jednym ze 
świadectw. 

Proponujemy uznać, że legalne pochodzenie („C”) deklarowanych rodziców przedmiotowych 
okazów można uznać za potwierdzone. 

Zgodnie z wnioskami, żółwie urodziły się w dniach 27.11-03.12.2012. Kontrolę urodzenia 
przeprowadzono 06.12.2012, czyli w kilka dni po tym fakcie. Wnioski sporządzono 
02.04.2013, czyli ok. 5 miesięcy po wykuciu się żółwi, a zdjęcia przesłano po raz pierwszy 16 
kwietnia 2013. Okazy przedstawione na zdjęciach mają karapaksy ok.5-5,1 mm długości. Jest 
to zdecydowanie za dużo jak na żółwie egipskie w wielu ok. 5-5,5 miesięcy. Dodatkowo na 
płytkach skorupy widać szerokie przyrosty (patrz fot. 1 i 2) – zdecydowanie większe, niż 
powinny mieć żółwie w tym wieku. Nasuwa to wątpliwości, czy żółwie te rzeczywiście 
zostały urodzone we wskazanym terminie. 
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Fot. 1 i 2. Karapaksy dwóch przedmiotowych okazów. Widać szeroką strefę przyrostu 
z kilkoma pierścieniami, która wraz z rozmiarem może wskazywać na starszy wiek 
niż 5 miesięcy, a także zniekształcenia płytek wskazujące na błędy żywieniowe. 

Należy jednak stwierdzić, że w hodowli, przy utrzymywaniu wysokiej temperatury oraz 
nieprawidłowego, zbyt obfitego i bogatego w białko karmienia, żółwie mogą rosnąć znacznie 
szybciej, niż w naturze. Nieprawidłowe wgłębienia w płytkach skorupy, widoczne zwłaszcza 
u jednego z osobników, wydają się potwierdzać, że żółwie te nie są prawidłowo karmione, co 
zwłaszcza u młodych żółwi powoduje deformacje skorupy – m.in. tego typu. Nie jest więc 
wykluczone, że okazy te jednak mają deklarowane pochodzenie. 

Biorąc pod uwagę opisane wyżej fakty należy uznać, że choć deklarowane pochodzenie 
przedmiotowych żółwi budzi wątpliowści, nie można także jednoznacznie stwierdzić, że jest 
ono nieprawdziwe. Wątpliwości te mogą rozwiązać badania genetyczne, dotyczące 
pokrewieństwa (obejmujące przedmiotowe okazy i ich rodziców). 

W związku z powyższym proponujemy zawiesić postępowanie w tej sprawie do czasu 
otrzymania wyników badań genetycznych, przeprowadzonych na podstawie art. 55 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006. 

Jednocześnie zaznaczamy, że przy pobieraniu próbek powinien uczestniczyć przedstawiciel 
administracji publicznej lub służb powołanych do egzekucji prawa. Podczas pobierania 
próbek należy sprawdzać numery obrączek okazów oraz wykonywać ich dokumentację 
fotograficzną (zdjęcie od strony plastronu i karapaksu), aby wyniki można było jednoznacznie 
przypisać do konkretnych osobników. 

Jednocześnie uważamy, że w związku pojawieniem się na rynku małych mikroczipów, o 
rozmiarach umożliwiających bezpieczne znakowanie młodocianych żółwi, przed 
ewentualnym wydaniem świadectw należałoby oznakować te okazy takimi czipami. 
Identyfikacja żółwi za pomocą zdjęć jest trudna i niepewna – zwłaszcza u żółwi egipskich, 
mających podobne wzory na plastronie. 
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Sprawa nr 4-037-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

 
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 21/08/13 i 28/10/2013 o zwolnienie z 
zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie 
potwierdzającego to świadectwa dla dwóch żywych samic jastrzębia gołębiarza Accipiter 
gentilis Linnaeus, 1758 – oznakowanych obrączkami o nr PL DRM 07 13011 (wyklutej 
22/05/2013) i PL SW 110 (wyklutej 12/05/2006). 

Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 dot. jastrzębia oznakowanego obrączką PL DRM 07 13011 załączono 
następujące dokumenty:  

• kopię unijnego świadectwa zwalniającego z zakazu komercyjnego wykorzystywania 
wystawione dla ojca (nr obrączki DPL RK 07) tego okazu, 

• kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru przedmiotowego ptaka,  

• zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowego 
okazu w hodowli wnioskodawcy (bez wskazania pary rodzicielskiej), 

• zestawienie genealogiczne przygotowane przez p. Adama Dopierałę na zlecenie 
Zarządu Gniazda Sokolników, 

• oświadczenie wnioskodawcy wskazujące parę rodzicielską przedmiotowego okazu. 

Do wniosku dot. jastrzębia oznakowanego obrączką PL SW 110 załączono następujące 
dokumenty:  

• kopię zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się 
przedmiotowego jastrzębia w hodowli prowadzonej przez p. Sebastiana Wachowiaka, 

• kopię decyzji Ministra Środowiska, zezwalającej p. Sebastianowi Wachowiakowi na 
przetrzymywanie okazów rodzicielskich przedmiotowego ptaka,  

• odręczną notatkę dot. „tegorocznych jastrzębi” (dokument ten nie jest podpisany oraz 
brak na nim daty),  

• bliżej nie opisane zestawienie ptaków, 

• e-mail, w którym wnioskodawca informuje m.in., że świadectwa dla okazów 
rodzicielskich przedmiotowego ptaka uległy zagubieniu. 

Z przedstawionych dokumentów wynika, że samica oznakowana obrączką o nr PL SW 110 
jest matką samicy oznakowanej obrączką PL DRM 07 13011. W pierwszej kolejności należy 
zatem rozważyć, czy pochodzenie matki można uznać jako legalne. Ptak ten wykluł się w 
hodowli prowadzonej przez p. Sebastiana Wachowiaka - ptaki rodzicielskie (tj. samiec 
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oznakowany obrączką o nr PL HM 30 i samica oznakowana obrączką PZŁ-37) 
przetrzymywane były na podstawie stosownej decyzji Ministra Środowiska nr DOPog-4201-
03Sokol-15/03/jr. Z dokumentu potwierdzającego wyklucie się samicy oznakowanej obrączką 
PL SW 110 w hodowli p. Sebastiana Wachowiaka wynika, że okaz ten przekazany został p. 
Krzysztofowi Kapralowi, który zarejestrował go w starostwie powiatowym w 20/10/2006 i 
wyrejestrował 15/04/2009. Z załączonej dokumentacji nie wynika jednak, na jakiej podstawie 
przedmiotowy ptak przetrzymywany był przez p. Sebastiana Wachowiaka (brak wydanego 
dla niego świadectwa UE lub decyzji zezwalającej na jego przetrzymywanie). Ponadto 
brakuje informacji, w jaki sposób ptak ten trafił do kolejnych posiadaczy (tj. p. Krzysztofa 
Kaprala i następnie wnioskodawcy) oraz na jakiej podstawie był przez te osoby 
przetrzymywany i wykorzystywany do celów hodowlanych.  

Od czasu wyklucia się przedmiotowego jastrzębia minęło już blisko 8 lat, podczas których w 
różnych okresach obowiązywały różne zakazy dotyczące gatunków chronionych – w tym 
przez większość część czasu zakazy posiadania i przetrzymywania, a także zakazy transportu, 
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny. 

Proponujemy się zwrócić się z wnioskiem o wezwanie wnioskodawcy do wyjaśnienia 
(naszym zdaniem, powinny to być dokumenty lub oświadczenie złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 75 § 2 w związku z 83 § 3 kodeksu postępowania 
administracyjnego): 

1. W jaki sposób (rodzaj transakcji i kontrahenci) wszedł w posiadanie jastrzębia o 
numerze obrączki PL SW 110? 

2. Na jakiej podstawie (zezwolenie lub świadectwo) posiadał i przetrzymywał tego ptaka? 

3. O ile wnioskodawca ma takie informacje – na jakiej podstawie ptaka tego posiadali 
poprzedni właściciele i w jaki sposób (rodzaje transakcji) zmieniał on posiadaczy? 

Ocena pochodzenia samicy oznakowanej obrączką PL DRM 07 13011 możliwa będzie po 
skompletowaniu brakujących informacji dotyczących jej matki, oznakowanej obrączką nr PL 
SW 110. 

proponujemy zawiesić postępowanie w sprawie tych dwóch wniosków do czasu 
uzyskania wskazanych wyżej informacji. 
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Sprawa nr 4-038-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX  z Kraśnicy, o wydanie zezwolenia na import 
trzech trofeów myśliwskich (każde składa się z czaszki i skóry) z trzech okazów niedźwiedzia 
brunatnego Ursus arctos Linnaeus, 1758 z Federacji Rosyjskiej, 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 14RU000007. Eksporterem jest 
firma Trophy Rus Consult, która sama nie organizuje polowań, ale pośredniczy przy 
eksporcie i imporcie trofeów myśliwskich.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego (SRG) wydała 3 grudnia 2010 r. pozytywną opinię 
dotyczącą importu z Federacji Rosyjskiej trofeów myśliwskich z niedźwiedzia brunatnego. 

We wniosku zawarto oświadczenie, że okazy nie będą wykorzystywane do celów 
komercyjnych. Zgodnie z zaleceniami i praktyką przyjmowaną przez część krajów Unii 
Europejskiej, poza oświadczeniem importera przy ocenie celu importu uwzględnia się także 
liczbę importowanych trofeów, a za liczbę graniczną trofeów sprowadzonych w jednym roku 
do celów niekomercyjnych przyjmuje się dwa okazy. Jest to pierwszy przypadek, gdy 
importer zamierza sprowadzić za jednym razem trofea z trzech okazów niedźwiedzia. 

Zwraca także uwagę termin uzyskania zezwolenia eksportowego (16 stycznia 2014 r.). Gdy 
Grupa ds. Przeglądu Naukowego znosiła negatywną opinię dotyczącą importu trofeów 
niedźwiedzi brunatnych z Federacji Rosyjskiej, jedną z przesłanek było zapewnienie organu 
rosyjskiego o wprowadzeniu zakazu polowań na niedźwiedzie zimujące, wypłaszane z gawr. 
Termin wydania zezwolenia może wskazywać na możliwość pochodzenia tych okazów z 
takich zimowych polowań. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy zwrócić się do organu zarządzającego o uzyskanie od 
wnioskodawcy następujących informacji: 

1. W związku z tym, że planowany jest import większej liczby okazów niż przyjmowany 
standardowo w Unii Europejskiej jako maksymalny import trofeów jednego gatunku 
do celów niekomercyjnych, jakie jest planowane szczegółowe przeznaczenie tych 
okazów i miejsce ich ew. ekspozycji? 

2. Gdzie pozyskano te trofea (chodzi o wskazanie regionu z dokładnością umożliwiającą 
określenie podgatunku i populacji źródłowej)? 

3. Kiedy pozyskano te trofea i jaką metodą (czy były to np. polowania przy gawrach)? 

Do czasu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania proponujemy zawiesić 
postępowanie w tej sprawie. 
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Sprawa nr 4-038-2 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX  z Kraśnicy, o wydanie zezwolenia na import 
trzech trofeów myśliwskich (każde składa się z czaszki i skóry) z trzech okazów niedźwiedzia 
brunatnego Ursus arctos Linnaeus, 1758 z Federacji Rosyjskiej, 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 14RU000007. Eksporterem jest 
firma Trophy Rus Consult, która sama nie organizuje polowań, ale pośredniczy przy 
eksporcie i imporcie trofeów myśliwskich.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego (SRG) wydała 3 grudnia 2010 r. pozytywną opinię 
dotyczącą importu z Federacji Rosyjskiej trofeów myśliwskich z niedźwiedzia brunatnego. 

We wniosku zawarto oświadczenie, że okazy nie będą wykorzystywane do celów 
komercyjnych. Zgodnie z zaleceniami i praktyką przyjmowaną przez część krajów Unii 
Europejskiej, poza oświadczeniem importera przy ocenie celu importu uwzględnia się także 
liczbę importowanych trofeów, a za liczbę graniczną trofeów sprowadzonych w jednym roku 
do celów niekomercyjnych przyjmuje się często dwa okazy. Jest to pierwszy przypadek, gdy 
importer z Polski zamierza sprowadzić za jednym razem trofea z trzech okazów niedźwiedzia. 
Z informacji uzyskanych w Internecie wynika, że wnioskodawca jest właścicielem 
gospodarstwa rolnego oraz sporego przedsiębiorstwa handlowego, co ogranicza ryzyko, że 
import ma mieć cel zarobkowy. W wyjaśnieniu przesłanym przez pełnomocnika 
wnioskodawcy w dniu 27 lutego ponownie oświadczono, że trofea będą eksponowane 
wyłącznie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, jako trofea łowieckie. 

Komisja zwróciła także uwagę termin uzyskania zezwolenia eksportowego (16 stycznia 2014 
r.). Gdy Grupa ds. Przeglądu Naukowego znosiła negatywną opinię dotyczącą importu 
trofeów niedźwiedzi brunatnych z Federacji Rosyjskiej, jedną z przesłanek było zapewnienie 
organu rosyjskiego o wprowadzeniu zakazu polowań na niedźwiedzie zimujące, wypłaszane z 
gawr. Termin wydania zezwolenia mógł wskazywać na możliwość pochodzenia tych okazów 
z takich zimowych polowań. W związku z tym w postanowieniu nr Sprawa nr 4-038-1-ak 
Komisjia wniosła o uzyskaniu od wnioskodawcy informacji, gdzie, kiedy i jaką metodą 
pozyskano te trofea. We wspomnianych wyżej wyjaśnianiach z 27 lutego 2014 podano, że 
niedźwiedzie zostały upolowane na Kamczatce na porzełomie października i listopada, 
medotą „z podchodu”, nie przy legowisku. 

Po rozważeniu przedstawionych dokumentów i wyjaśnień oraz wszelkich opinii wydanych 
przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego proponujemy uznać, 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. 
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Sprawa nr 4-039-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy trzech wniosków Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu o zwolnienie z zakazu 
wystawiania na widok publiczny do celów komercyjnych, obowiązującego na podstawie art. 8 
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectw, dla 
trzech żywych okazów niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos Linnaeus, 1758: 

1) samca urodz. ok. 14.01.1997, nr mikroczipu 61609390007616, o deklarowanym 
pochodzeniu „I”; 

2) samca urodz. ok. 14.01.1997, nr mikroczipu 61609390007591, o deklarowanym 
pochodzeniu „I”; 

3) samca urodz. ok. 31.12.1994, nr mikroczipu 61609390007591, o deklarowanym 
pochodzeniu „U”. 

Niedźwiedź brunatny 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 jest w tej sprawie wydawana w trybie art. 59 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Okazy te – jak wynika z przedstawionych 
informacji – pochodzą z konfiskat i mają zapewne nieznane źródło pochodzenia (nie podano 
tego jednoznacznie). Oznacza to, że nie mają do niego zastosowania warunki, o których 
mowa w art. 8 ust. 3 lit. a-d oraz h rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Jeśli zostanie 
uznane, że spełniony jest art. 53 ust. 1a rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, 
zezwolenia i potwierdzające je świadectwa mogą być więc co najwyżej wydane na podstawie 
art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Zastosowanie miałyby więc w 
tym wypadku art. 59 ust. 3 i art. 48 ust. 1 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. 
Oznacza to, że organ naukowy powinien potwierdzić, że istnieje upoważnienie do ich 
wykorzystania do jednego z celów, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. e–g rozporządzenia Rady 
(WE) nr 338/97. 

I.  Legalne „wejście w posiadanie” 

Jak zaznaczono wyżej, pierwszy warunek wydania wnioskowanych zezwoleń i świadectw 
został określony w art. 59 ust. 1a rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Jego 
polskojęzyczna wersja stanowi, że wnioskodawca powinien wykazać przed właściwym 
organem zarządzającym, że „wejście w posiadanie przedmiotowych okazów nastąpiło 
zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony dzikiej fauny i flory”. Takie 
brzmienie tego przepisu wskazuje, że chodzi o „wejście w posiadanie” przez wnioskodawcę. 
Jak w wielu przypadkach, jest to wynik błędnego tłumaczenia przepisu unijnego, w którym 
nie ma mowy o wejściu w posiadanie, lecz o uzyskaniu/pozyskaniu (ang. acquired, fr. acquis, 
hiszp. adquiridos), które to pojęcie należy rozumieć zgodnie z art. 1 pkt. 1 tego samego 
rozporządzenia. 

 

Opierając się o brzmienie art. 59 ust. 1a w większości wersji językowych, w dokumencie 
“Guidance on ‘EU certificate of legal origin’ in case of movement of live specimens within 
the Union beyond the application area of Article 8 and 9 BR 338/97” Management Committee 
przyjęło wykładnię, że dla gatunków z Aneksu A nie można dopuścić wykorzystywania 
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komercyjnego okazów pochodzących z konfiskat, a więc których pierwotne pochodzenie 
(uzyskanie) jest nieznane lub nielegalne. 

Mamy wątpliwości, czy można przyjmować i stosować wykładnię zgodną z polskim 
brzmieniem rozporządzenia, sprzeczne z tekstem innych wersji językowych. Z drugiej strony 
– mamy także wątpliwości, czy w świetle przepisów CITES zasadne jest przyjmowanie 
interpretacji niedopuszczającej umieszczanie pod ściśle określonymi warunkami zwierząt 
pochodzących z konfiskat w ogrodach zoologicznych. 

Rozstrzygnięcie wskazanych wyżej wątpliwości może jednak nastąpić dopiero, gdy znane są 
wszystkie fakty dotyczące pochodzenia, wejście w posiadanie i planowanego sposobu 
wykorzystywania okazów. Niestety – w tym wypadku żadne z tych faktów nie są znane. 

W odniesieniu do okazów nr 1 i 2 jako dokument wskazujący na pochodzenie okazów we 
wnioskach wymieniono: 

a) decyzję Głównego Konserwatora Przyrody nr OP.4072/192/96 z dnia 07.10.1996, 
zezwalającą na „przemieszczenie i przejęcie przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 
2 szt. niedźwiedzi brunatnych”; 

b) decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOP-OZ.6514.15.2013/mk z 
04.10.2013, zezwalającą na „transport 3 okazów niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) ze 
Schroniska dla Zwierząt w Korabiewicach […] do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu”. 

Po pierwsze należy zwrócić uwagę, że skoro zgodnie z wnioskami oraz dokumentacją ISIS 
niedźwiedzie te urodziły się ok. połowy stycznia 1997 r., decyzja z października 1996 r. 
dotycząca przemieszczenia nie mogłaby ich dotyczyć. Możliwe jest, że data urodzenia jest 
podana błędnie, jednak wymagałoby to wyjaśnienia i korekty. 

Po drugie – zarówno zezwolenie z 1996 r. jak i dokumentacja ISIS dla tych osobników 
wskazuje, że niedźwiedzie te trafiły do ZOO w Warszawie i brak informacji o ich przekazaniu 
do Korabiewic. Tymczasem zezwolenie GDOŚ mówi o przekazaniu niedźwiedzi z 
Korabiewic, a nie Warszawy. 

W stosunku do obu tych okazów w dokumentacji ISIS wskazano, że są to okazy urodzone w 
niewoli, na terenie Federacji Rosyjskiej. Tymczasem brak jakichkolwiek dokumentów czy 
wyjaśnień wskazujących na takie pochodzenie tych okazów. Należy zaznaczyć, że w 
przypadku stosowania kodu „I”, należy jednocześnie podać inny kod dotyczący źródła, co 
wymaga uzasadnienia. 

W odniesieniu do okazu nr 2 w dokumencie ISIS znajduje się powołanie na zezwolenie 
Ministra Środowiska o nr DLP-IV-440-384/41781/13/wp. W dokumentacji brak kopii tego 
zezwolenia. Nie wiemy też, co to jest w rzeczywistości za dokument. 

W odniesieniu do okazu nr 3 we wniosku powołano się jedynie na wspomnianą wyżej decyzję 
GDOŚ nr DOP-OZ.6514.15.2013/mk. We wniosku podano informację, że okaz ten „został 
znaleziony na ogródkach działkowych w klatce cyrkowej. Ponieważ Zoo w Warszawie 
odmówiło przyjęcia tego osobnika, zwierzę przekazano do zoo w Korabiewicach”. Pomijając, 
że w Korabiewicach nie ma zarejestrowanego zoo, brak informacji kiedy miały miejsce te 
wydarzenia, ani na podstawie jakich i czyich decyzji miało miejsce to przekazanie. 

Z przekazanych informacji i dokumentów nie wynika więc jednoznacznie, jaki jest status 
prawny przedmiotowych okazów – czy orzeczono prawomocnym wyrokiem lub decyzją ich 
przepadek, ani kto jest obecnie ich właścicielem (Skarb Państwa czy inna jednostka). 

 

II. Dozwolony cel zwolnienia 
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Jeśli zostanie potwierdzone spełnienie warunku art. 59 ust. 1a rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 865/2006, przedmiotem opinii organu naukowego będzie w tym wypadku nie pochodzenie, 
ale ocena, czy spełniony jest choć jeden z warunków określonych w art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, pozwalających na zwolnienie tych okazów z zakazu 
zarobkowego wystawiania na widok publiczny. 

W przedstawionej dokumentacji brak jakichkolwiek odniesień do celu wykonywania tej 
czynności. Brak więc jakichkolwiek podstaw do wydania przedmiotowej opinii. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, proponujemy zawiesić postępowanie w tych 
sprawach, do czasu uzyskania danych i dokumentów pozwalających na ocenę, czy opinia 
organu naukowego jest przedmiotowa oraz pozwalających na ocenę faktów mających 
być przedmiotem opinii. 

Aby możliwe było opracowanie propozycji opinii, wnosimy o przedstawienie (odpowiednio – 
przez organ zarządzający, wnioskodawcę lub inne zainteresowane podmioty): 

- wyjaśnień i dokumentów wskazujących jednoznacznie na pochodzenie poszczególnych 
okazów, w tym wyjaśnienie niezgodności dat dotyczących ich urodzenia i decyzji o 
przekazaniu do Zoo w Warszawie; 

- wyjaśnienia niezgodności informacji o miejscu, w którym przebywały okazy przed 
przekazaniem do Poznania (jeśli dwa okazy były przekazane z Zoo w Warszawie do 
Korabiewic, to na podstawie jakich zezwoleń?); 

- informacji – kto jest obecnie właścicielem poszczególnych okazów i na jakiej podstawie (co 
ma związek z rekomendacją z cytowanych wyżej zaleceń, by okazy konfiskowane z Aneksu 
A były jedynie przekazywane w depozyt, a także z oceną możliwości zapewnienia realizacji 
celów dopuszczenia do zarobkowego wystawiania na widok publiczny); 

- informacji – jakiego rodzaju dokumentem jest „zezwolenie” nr DLP-IV-440-
384/41781/13/wp, co potwierdza lub na co zezwala, a jeśli jest do jedno ze świadectw 
wspólnotowych wydawanych na podstawie przepisów WTR – wskazanie opinii PROP, na 
podstawie której je wydano; 

- deklaracji – czy w świetle wspomnianych wyżej informacji i dokumentów zdaniem organu 
zarządzającego warunki art. 59 ust. 1a są spełnione dla wszystkich tych trzech okazów; 

- wyjaśnienie przez wnioskodawcę, w jaki sposób zostanie zapewniony jeden z celów 
określonych w art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (np. w 
przypadku działań edukacyjnych – jakiego rodzaju to będą działania i jaki cel związany z 
ochroną gatunków będą realizowały). 

Jednocześnie zaznaczamy, że naszym zdaniem zezwolenia na przemieszczenie tych okazów 
do Zoo w Poznaniu powinno być raczej wydane przez organ zarządzający CITES zgodnie z 
art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a nie przez GDOŚ. Wskazane jest 
skoordynowanie przez te dwa organy wydawania zezwoleń dotyczących okazów z gatunków 
objętych tym rozporządzeniem. 
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Sprawa nr 4-041-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Piano Parts International Marcin Goździewicz z Kalisza, o wydanie 
świadectwa na re-ekportort do Szwajcarii jednego kompletu (52) nakładek klawiszy do fortepianu 
z kości (ciosu) słonia afrykańskiego Loxodonta africana (Blumenbach, 1797), o nieznanym 
pochodzeniu. Wwóz do Polski nastąpił w celu przeprowadzenie renowacji fortepianu, 
obejmującej także czyszczenie klawiszy. 

Z załączonej do wniosku kopii szwajcarskiego świadectwa re-eksportowego nr 13CH086044 
wynika, że fortepian wyprodukowany przez firmę Blüthner o nr 115 298 ma pochodzenie 
przedkonwencyjne (rok produkcji 1930 r.), a klawisze są wykonane z nieznanego gatunku słonia 
Elephantidae sp., Gray, 1841.  

Po raz pierwszy bardzo słabo czytelną kopię tego świadectwa (prawdopodobnie z faksu) 
przedstawiono wraz z wnioskiem z 21.10.2014, o zezwolenie na import tego okazu. Wówczas 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ten wniosek (opinia nr PROP/CITES/2013-231-1-ak), 
zwracając jednak uwagę na niepełną czytelność kopii. Wówczas fakt, że nie było widać 
podpisu, Komisja złożyła na karb jakości kopii. 

Po raz drugi – tym razem dobrej jakości, kolorową kopię tego świadectwa przedstawiono 
wraz z wnioskiem z 29.10.2014, o zezwolenie importowe na zupełnie inny fortepian (Pleyel o 
numerze 136345). Komisja wyraziła wówczas negatywną opinię nr PROP/CITES/2013-230-1-
ak, w oparciu o niezgodność okazów. 

Tym razem przedstawiono kopię czarnobiałą tego samego świadectwa. Nadal nie ma na niej 
podpisu ani śladów odprawy celnej. Nie przedstawiono zezwolenia importowego 
wskazującego na dokonanie odprawy celnej przy przywozie. 

Zwracamy uwagę, że w przypadku tego wnioskodawcy mieliśmy już do czynienia także z 
innymi nieprawidłowościami. Nasza opinia nr PROP/CITES/2013-138-1-ak z lipca 2013 
dotyczyła wniosku o wystawienie zezwolenia importowego w trybie retrospektywnym. 

W naszej warunkowej opinii pozytywnej nr PROP/CITES/2013-229-1-ak, dotyczącej innego 
fortepianu, zwracaliśmy uwagę, że przedstawiona kopia polskiego zezwolenia importowego 
nie nosi śladów odprawy celnej. Warunkiem opinii było wówczas potwierdzenie, że odprawy 
tej dokonano. 

Biorąc powyżej pod uwagę, aby móc ocenić, czy opinia organu naukowego jest w ogóle 
przedmiotowa, a także czy nie ma przeszkód dotyczących wydania świadectwa zezwalającego na 
re-eksport, konieczne są dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia. 

Proponujemy zwrócić się do organu zarządzającego o: 

1) zwrócenie się do organu zarządzającego Szwajcarii o potwierdzenie, że wydali to 
świadectwo re-eksportowe i wyjaśnienie, dlaczego jest niepodpisane (może to jedynie 
wstępna kopia, czekająca na zezwolenie importowe?); 

2) zwrócenie się do wnioskodawcy o przedstawienie kopii tego świadectwa re-
eksportowego z potwierdzeniem odprawy przy wywozie ze Szwajcarii oraz kopii 
zezwolenia importowego z potwierdzeniem odprawy celnej przy przywozie; 

3) zwrócenie się do wnioskodawcy o wyjaśnienie niezgodności dotyczącej informacji o 
gatunku, podanej w polach 21 i 22 wniosku (słoń afrykański) oraz w polu 8 wniosku i 
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w świadectwie re-eksportowym (słoń z nieznanego gatunku) – czy jest ona jedynie 
wynikiem błędu i zezwolenie powinno być wydane na nieokreślony gatunek słonia, 
czy też podczas renowacji udało się oznaczyć, z jakiego gatunku słonia wykonano 
klawisze – wówczas konieczna byłaby korekta świadectwa re-eksportowego; 

4) przedstawienie informacji, czy w przypadku sprawy, której dotyczyła nasza opinia 
PROP/CITES/2013-229-1-ak wnioskodawca wykazał dokonanie odprawy celnej 
dokumentów CITES tego okazu – i za pomocą jakich dowodów tego dokonał. 

Do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości oraz przedstawienia wskazanych informacji i 
dokumentów proponujemy zawiesić postępowanie w tej sprawie. 
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Sprawa nr 4-041-2 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Piano Parts International Marcin Goździewicz z Kalisza, o wydanie 
świadectwa na re-ekportort do Szwajcarii jednego kompletu (52) nakładek klawiszy do fortepianu 
z kości (ciosu) słonia afrykańskiego Loxodonta africana (Blumenbach, 1797), o nieznanym 
pochodzeniu. Wwóz do Polski nastąpił w celu przeprowadzenie renowacji fortepianu, 
obejmującej także czyszczenie klawiszy. 

Z załączonej do wniosku kopii szwajcarskiego świadectwa re-eksportowego nr 13CH086044 
wynika, że fortepian wyprodukowany przez firmę Blüthner o nr 115 298 ma pochodzenie 
przedkonwencyjne (rok produkcji 1930 r.), a klawisze są wykonane z nieznanego gatunku słonia 
Elephantidae sp., Gray, 1841.  

W postanowieniu nr Sprawa nr 4-041-1-ak Komisja PROP ds. CITES zwróciła uwagę na 
następujące nieprawidłowości i braki w przedstawionej dokumentacji, wnioskując, by organ 
zarządzający wyjaśnił je z wnioskodawcą i organem zarządzającym CITES Szwajcarii: 

1. Wniosek i przedstawiona dokumentacja dotyczą innych taksonów 

Zgodnie z informacjami w polach 21 i 22 wniosku, wnioskodawca zwraca się o świadectwo 
Re-eksportowe dla okazów słonia afrykańskiego, tymczasem w re-eksportowym świadectwie 
szwajcarskim wpisane, że jest to okaz słonia z nieznanego gatunku. Komisja zwróciła się o 
wyjaśnienie, czy niezgodność ta jest jedynie wynikiem błędu i zezwolenie powinno być 
wydane na nieokreślony gatunek słonia, czy też podczas renowacji udało się oznaczyć, z 
jakiego gatunku słonia wykonano klawisze – wówczas konieczna byłaby korekta świadectwa re-
eksportowego.  

Mimo upływu ponad 2 miesięcy, Komisja nie otrzymała żadnego wyjaśnienia w tej 
sprawie. Niezgodność tę musimy więc uznać za dyskwalifikującą wniosek. 

2. Brak oryginału świadectwa re-eksportowego, z potwierdzoną odprawą celną 

Komisja zwróciła uwagę na szereg nieprawidłowości dotyczących przedstawionego 
świadectwa re-eksportowego. 

Po raz pierwszy bardzo słabo czytelną kopię tego świadectwa (prawdopodobnie z faksu) 
przedstawiono wraz z wnioskiem z 21.10.2013, o zezwolenie na import tego okazu. Wówczas 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ten wniosek (opinia nr PROP/CITES/2013-231-1-ak), 
zwracając jednak uwagę na niepełną czytelność kopii. Wówczas fakt, że nie było widać 
podpisu, Komisja złożyła na karb jakości kopii. Przy wnioskowaniu o zezwolenie importowe 
wnioskodawca mógł posługiwać się kopią nieodprawionego świadectwa, co zgadzało się z 
napisem „COPY” na prawo od pola nr 2 tego dokumentu. 

Po raz drugi – tym razem dobrej jakości, kolorową kopię tego świadectwa (z dodatkowym, 
wyraźnym napisem „COPY” w poprzek całego dokumentu, którego nie było widać na wersji 
czarno białej) przedstawiono wraz z wnioskiem z 29.10.2013, o zezwolenie importowe na 
zupełnie inny fortepian (Pleyel o numerze 136345). Komisja wyraziła wówczas negatywną 
opinię nr PROP/CITES/2013-230-1-ak, w oparciu o niezgodność okazów. 

Wraz z opiniowanym obecne wnioskiem przedstawiono dobrej jakości kopię czarnobiałą tego 
samego świadectwa. Nadal nie ma na niej podpisu ani śladów odprawy celnej. Dokument ten 
ma napis „COPY” na prawo od pola nr 2, ale nie ma takiego widocznego napisu w poprzek 
dokumentu. 
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Komisja wnioskowała, by polski organ zarządzający zwrócił się do organu zarządzającego 
Szwajcarii o potwierdzenie, że wydali to świadectwo re-eksportowe i wyjaśnienie, dlaczego jest 
niepodpisane (zaznaczyliśmy, że może to jedynie wstępna kopia, czekająca na zezwolenie 
importowe). Poprosiliśmy także o zwrócenie się do wnioskodawcy o przedstawienie kopii 
oryginału tego świadectwa re-eksportowego, z potwierdzeniem odprawy przy wywozie ze 
Szwajcarii. 

W uzupełnieniu do wnioski 20 marca 2014 polski organ zarządzający przekazał Komisji 
kopię korespondencji z organem szwajcarskim. Wynika z niej, że organowi szwajcarskiemu 
przekazano do potwierdzenia autentyczności dokument z napisem „COPY” (organ 
potwierdził przypuszczenia Komisji dotyczące rodzaju tego dokumentu) oraz jakiś inny 
dokument, który jest podpisany i ma zawierać informację że jest oryginałem (organ 
szwajcarski także potwierdził jego autentyczność). Jednak tego drugiego dokumentu nigdy 
nie przekazano Komisji. 

Ponieważ mimo upływu ponad 2 miesięcy nie otrzymaliśmy kopii oryginału 
(podpisanego) świadectwa re-eksportowego, ani żadnych dodatkowych informacji o 
jego istnieniu i zawartości, nie możemy sprawdzić, czy dokonano odprawy celnej 
przy wywozie przedmiotowego okazu ze Szwajcarii, a więc czy przywozu dokonano 
zgodnie z prawem. 

3. Brak potwierdzenia odprawy przy przywozie okazu do Polski 

W związku z nieprawidłowościami dotyczącymi importu okazów z kości słoniowej przez 
tego importera, Komisja poprosiła o zwrócenie się do wnioskodawcy o przedstawienie kopii 
zezwolenia importowego z potwierdzeniem odprawy celnej przy przywozie okazu do Polski. 

Dokument ten przedstawiono, wątpliwość tę można więc uznać za pozytywnie 
wyjaśnioną. 

4. Wątpliwości dotyczące możliwości wydania kolejnej opinii warunkowej 

W związku z wspomnianymi wcześniejszymi nieprawidłowościami przy przywozie okazów z 
kości słoniowej przez tego wnioskodawcę, Komisja zwróciła się o przedstawienie informacji, 
czy w przypadku sprawy, której dotyczyła warunkowa opinia PROP/CITES/2013-229-1-ak, 
wnioskodawca wykazał dokonanie odprawy celnej dokumentów CITES tego okazu – i za 
pomocą jakich dowodów tego dokonał.  

Komisja otrzymała od organu zarządzającego informację, że wwóz pianina ze 
Szwajcarii został potwierdzony przez Urząd Celny w Kaliszu na zezwoleniu 
importowym, wątpliwość tę można więc uznać za pozytywnie wyjaśnioną. 

 

Biorąc pod uwagę niezgodność taksonów, których dotyczy wniosek i przedstawiona do 
niego dokumentacja, a także brak jakichkolwiek wyja śnień dotyczących tej 
niezgodności, proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek negatywnie. 

Jednocześnie zaznaczamy, że choć podstawą opinii negatywnej jest niezgodność taksonów i 
w przypadku jej usunięcia wiosek może być ponownie rozpatrzony, niewyjaśnianie 
wątpliwości, o której mowa w punkcie 2, może prowadzić do konieczności wydania 
kolejnego postanowienia zawieszającego rozpatrywanie sprawy do czasu przedstawienia 
kopii dokumentu lub informacji uzupełniających. Sugerujemy więc, by ewentualne korekty i 
uzupełniania dotyczyły jednocześnie punktów 1 i 2. 
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Sprawa nr 4-041-3 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Piano Parts International Marcin Goździewicz z Kalisza, o wydanie 
świadectwa na re-ekportort do Szwajcarii jednego kompletu (52) nakładek klawiszy do fortepianu 
z kości (ciosu) słonia afrykańskiego Loxodonta africana (Blumenbach, 1797), o nieznanym 
pochodzeniu. Wwóz do Polski nastąpił w celu przeprowadzenie renowacji fortepianu, 
obejmującej także czyszczenie klawiszy. 

Z załączonej do wniosku kopii szwajcarskiego świadectwa re-eksportowego nr 13CH086044 
wynika, że fortepian wyprodukowany przez firmę Blüthner o nr 115 298 ma pochodzenie 
przedkonwencyjne (rok produkcji 1930 r.), a klawisze są wykonane z nieznanego gatunku słonia 
Elephantidae sp., Gray, 1841.  

W postanowieniu nr Sprawa nr 4-041-1-ak Komisja PROP ds. CITES zwróciła uwagę na 
szereg nieprawidłowości i braków w przedstawionej dokumentacji, wnioskując, by organ 
zarządzający wyjaśnił je z wnioskodawcą i organem zarządzającym CITES Szwajcarii. 

Część z tych nieprawidłowości i braków zostało poprawionych lub uzupełnionych i Komisja 
uznała je za pozytywnie wyjaśnione w opinii nr Sprawa nr 4-041-2-ak. 

W opinii tej jako wadę wciąż niewyjaśnioną wskazano brak potwierdzenia odprawy przez 
szwajcarskie służby celne. Jednak w związku z potwierdzeniem przez organ szwajcarski 
wydania świadectwa reeksportowego, można uznać, że ewentualna nieprawidłowość ma co 
najwyżej charakter formalny, wykraczający poza zakres opinii organy naukowego w tej 
sprawie. Dodatkowo Komisja PROP ds. CITES została obecnie poinformowana o działaniach 
polskiego organu zarządzającego w celu uniknięcia w przyszłości podobnych braków 
formalnych. Niedociągnięcie formalne nadal istnieje, jednak już w opinii Sprawa nr 4-041-2-
ak uznano, że nie stanowi ono podstawy do negatywnego opiniowania tego wniosku. 
Stanowisko to podtrzymujemy. 

Podstawą negatywnej opinii nr Sprawa nr 4-041-2-ak była niezgodność dotycząca taksonów, 
których dotyczył wniosek i przedstawiona do niego dokumentacja. Zgodnie z informacjami w 
polach 21 i 22 przekazanej początkowo kopii wniosku, wnioskodawca zwracał się o 
świadectwo Re-eksportowe dla okazów słonia afrykańskiego, tymczasem w re-eksportowym 
świadectwie szwajcarskim wpisano, że jest to okaz słonia z nieznanego gatunku. Komisja 
zwróciła się o wyjaśnienie, czy niezgodność ta jest jedynie wynikiem błędu i zezwolenie 
powinno być wydane na nieokreślony gatunek słonia, czy też podczas renowacji udało się 
oznaczyć, z jakiego gatunku słonia wykonano klawisze. Brak jakichkolwiek wyjaśnień w tej 
sprawie, stanowił podstawę do wydania cytowanej wyżej negatywnej opinii. 

13.08.2014 Komisja otrzymała skorygowaną wersję wniosku, w której wpisano klawisze z 
kłów słoni nieoznaczonych do gatunku. Niezgodność tę można więc obecnie uznać za 
usuniętą. 

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wszelkimi dostępnymi danymi, 
proponujemy uznać, że wszystkie wskazywane wcześniej istotne merytorycznie niezgodność 
zostały obecnie usunięte. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że szwajcarskie świadectwo re-eksportowe i polskie 
importowe dotyczyło kompletu 52 klawiszy z kości słoniowej. Import takiego okazu został 
potwierdzony przez polskie służby celne. Obecnie przedstawiony wniosek dotyczy jednak re-
eksportu 50 klawiszy. Po pierwsze – Naszym zdaniem nadal komplet ten należy traktować 
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jako jeden okaz, a liczbę klawiszy podać jedynie w jego opisie w polu 8 świadectwa. Przede 
wszystkim zwraca jednak uwagę zmniejszenie się liczby klawiszy wchodzących w skład tego 
okazu. Może to być wynikiem kolejnego błędu wnioskodawcy (który w takim wypadku musi 
być skorygowany) albo faktu, że część importowanych klawiszy z kości słoniowej pozostaje 
w Polsce, a więc okaz został podzielony i jego część została użyta w sposób inny niż ten, 
który był deklarowany we wniosku o zezwolenie importowe i dla którego zezwolenie to 
wydano. 

Ponieważ ta nowa niezgodność ta ma charakter merytoryczny, nie można wydać opinii do 
czasu jej usunięcia lub satysfakcjonującego wyjaśnienia przez wnioskodawcę. Sugerujemy 
więc więc, by organ zarządzający zwrócił się o to do wnioskodawcy. 

Do czasu usunięcia lub satysfakcjonującego wyjaśnienia wskazanej niezgodności 
propnujemy zawiesić postępowanie w tej sprawie, a w mocy pozostaje poprzednia 
opinia. 
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Sprawa nr 4-041-4 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Piano Parts International Marcin Goździewicz z Kalisza, o wydanie 
świadectwa na re-ekportort do Szwajcarii jednego kompletu (52) nakładek klawiszy do fortepianu 
z kości (ciosu) słonia afrykańskiego Loxodonta africana (Blumenbach, 1797), o nieznanym 
pochodzeniu. Wwóz do Polski nastąpił w celu przeprowadzenie renowacji fortepianu, 
obejmującej także czyszczenie klawiszy. 

Z załączonej do wniosku kopii szwajcarskiego świadectwa re-eksportowego nr 13CH086044 
wynika, że fortepian wyprodukowany przez firmę Blüthner o nr 115 298 ma pochodzenie 
przedkonwencyjne (rok produkcji 1930 r.), a klawisze są wykonane z nieznanego gatunku słonia 
Elephantidae sp., Gray, 1841.  

W postanowieniu nr Sprawa nr 4-041-1-ak Komisja PROP ds. CITES zwróciła uwagę na 
szereg nieprawidłowości i braków w przedstawionej dokumentacji, wnioskując, by organ 
zarządzający wyjaśnił je z wnioskodawcą i organem zarządzającym CITES Szwajcarii. 

Część z tych nieprawidłowości i braków zostało poprawionych lub uzupełnionych i Komisja 
uznała je za pozytywnie wyjaśnione w opinii nr Sprawa nr 4-041-2-ak. 

W opinii tej jako wadę wciąż niewyjaśnioną wskazano brak potwierdzenia odprawy przez 
szwajcarskie służby celne. Jednak w związku z potwierdzeniem przez organ szwajcarski 
wydania świadectwa reeksportowego, można uznać, że ewentualna nieprawidłowość ma co 
najwyżej charakter formalny, wykraczający poza zakres opinii organu naukowego w tej 
sprawie. Dodatkowo Komisja PROP ds. CITES została poinformowana o działaniach 
polskiego organu zarządzającego w celu uniknięcia w przyszłości podobnych braków 
formalnych. Niedociągnięcie formalne nadal istnieje, jednak już w opinii Sprawa nr 4-041-2-
ak uznano, że nie stanowi ono podstawy do negatywnego opiniowania tego wniosku. 
Stanowisko to podtrzymujemy. 

Podstawą negatywnej opinii nr Sprawa nr 4-041-2-ak była niezgodność dotycząca taksonów, 
których dotyczył wniosek i przedstawiona do niego dokumentacja. Zgodnie z informacjami w 
polach 21 i 22 przekazanej początkowo kopii wniosku, wnioskodawca zwracał się o 
świadectwo re-eksportowe dla okazów słonia afrykańskiego, tymczasem w re-eksportowym 
świadectwie szwajcarskim wpisano, że jest to okaz słonia z nieznanego gatunku. Komisja 
zwróciła się o wyjaśnienie, czy niezgodność ta jest jedynie wynikiem błędu i zezwolenie 
powinno być wydane na nieokreślony gatunek słonia, czy też podczas renowacji udało się 
oznaczyć, z jakiego gatunku słonia wykonano klawisze. Brak jakichkolwiek wyjaśnień w tej 
sprawie, stanowił podstawę do wydania cytowanej wyżej negatywnej opinii. 

13.08.2014 Komisja otrzymała skorygowaną wersję wniosku, w której wpisano klawisze z 
kłów słoni nieoznaczonych do gatunku. Niezgodność tę uznała więc za usuniętą. Jednakże 
nowy wniosek dotyczył re-eksportu 50 klawiszy, podczas gdy szwajcarskie świadectwo re-
eksportowe i polskie importowe dotyczyło kompletu 52 klawiszy z kości słoniowej. Import 
takiego okazu został potwierdzony przez polskie służby celne. Ta niezgodność mogła być 
wynikiem kolejnego błędu wnioskodawcy albo faktu, że część importowanych klawiszy z 
kości słoniowej ma pozostać w Polsce, a więc okaz został podzielony i jego część została 
użyta w sposób inny niż ten, który był deklarowany we wniosku o zezwolenie importowe i 
dla którego zezwolenie to wydano. Ponieważ ta nowa niezgodność ta miała charakter 
merytoryczny, Komisja nie mogła wydać opinii do czasu jej usunięcia lub 
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satysfakcjonującego wyjaśnienia przez wnioskodawcę. Wydano więc postanowienie nr 
Sprawa nr 4-041-3-ak, zawieszające postępowanie w tej sprawie do czasu usunięcia lub 
satysfakcjonującego wyjaśnienia wskazanej niezgodności. W postanowieniu tym Komisja 
zaznaczyła, że komplet klawiszy należy traktować jako jeden okaz, a liczbę klawiszy podać 
jedynie w jego opisie w polu 8 świadectwa. 

4 września 2014 r. Komisja otrzymała nową wersję wniosku. Wpisano w niej w polu 10 
wniosku (liczba okazów) 52 klawisze. Gdyby przyjąć taki zapis, poza ew. niezgodnościami w 
sprawozdaniach dotyczących liczby okazów raportach, skutkowałoby to możliwością re-
eksportu mniejszej liczby klawiszy (np. 50), co jak zaznaczaliśmy – oznaczałoby inne 
przeznaczenie pozostałych klawiszy niż to, na które wydano zezwolenie importowe. Biorąc 
pod uwagę, że wpisanie liczby klawiszy w polu 10, zamiast w polu 8 (opis okazu) jest 
jednoznaczne sprzeczne ze wskazówkami Komisji, a nie otrzymaliśmy żadnego wyjaśnienia 
zignorowania naszych wskazań, istnieje uzasadnione przypuszczenie, że jest to działanie 
celowe. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem i załączoną dokumentacją oraz informacjami dostępnymi z 
innych źródeł stwierdzamy, że z ochroną gatunku nie wiążą się żadne czynniki, które 
przemawiają przeciwko wydaniu świadectwa re-eksportu, o ile okaz re-eksportowany będzie 
tożsamy z okazem importowanym. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować wniosek warunkowo pozytywnie, w 
zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym. 

Warunkiem pozytywnej opinii jest wpisanie liczby klawiszy (52) w opisie okazu, który 
należy traktować jako pojedynczy. Jednocześnie wnosimy, by organ zarządzający zwrócił 
uwagę organom celnym (przed wydaniem tego świadectwa) by w wypadku odprawy okazów 
instrumentów klawiszowych (tak importowanych, jak i re-eksportowanych) zwracali uwagę 
na rzeczywistą liczbę klawiszy z kości słoniowej wchodzących w ich skład. Jest to związane z 
tym, iż jest to potencjalne źródło nieprawidłowości (przede wszystkim uzupełnianie 
uszkodzonych lub brakujących nakładek materiałem z innych okazów lub z kości słoniowej 
nielegalnego pochodzenia). 



 189 

Sprawa nr 4-042-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Piano Parts International Marcin Goździewicz z Kalisza, o wydanie 
zezwolenia na import ze Szwajcarii jednego kompletu (52) nakładek klawiszy do fortepianu z 
kości (ciosu) słonia afrykańskiego Loxodonta africana (Blumenbach, 1797), o nieznanym 
pochodzeniu. Celem importu ma być przeprowadzenie renowacji fortepianu, obejmującej także 
czyszczenie klawiszy. 

Z załączonej do wniosku kopii szwajcarskiego świadectwa re-eksportowego nr 14CH003639 
wynika, że fortepian wyprodukowany przez firmę Burger&Jacobi o nr 37440 ma pochodzenie 
przedkonwencyjne (w roku 1966 r.), a klawisze są wykonane z nieznanego gatunku słonia 
Elephantidae sp., Gray, 1841 

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wszelkimi dostępnymi danymi oraz po 
rozważeniu wszelkich opinii wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego, jest eśmy 
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 warunkowo pozytywnie, w 
zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 

W związku z wątpliwościami opisanymi w postanowieniu nr Sprawa nr 4-042-1-ak i 
nieczytelnością podpisu na kopii świadectwa re-eksportowego, pierwszych warunkiem 
pozytywnej opinii jest potwierdzenie przez organ zarządzający Szwajcarii, że wydało to 
świadectwo re-eksportowe. 

W związku niezgodnością dotyczącą informacji o gatunku, podanej w polach 21 i 22 wniosku 
(słoń afrykański) oraz w polu 8 wniosku i w świadectwie re-eksportowym (słoń z nieznanego 
gatunku), drugim warunkiem pozytywnej opinii jest ustalenie z wnioskodawcą przyczyny 
niezgodności – czy jest ona jedynie wynikiem błędu i zezwolenie powinno być wydane na 
nieokreślony gatunek słonia, czy też udało się oznaczyć, z jakiego gatunku słonia wykonano 
klawisze – wówczas konieczna byłaby korekta świadectwa re-eksportowego. 

 

Zwracamy też uwagę, że w opisie okazu należy podać symbol jego rodzaju (w tym wypadku 
DER lub CAR), który powinien być zamieszczony także we wniosku. Brak ten pojawia się u tego 
wnioskodawcy już po raz kolejny. 

Jednocześnie stwierdzamy, że z ochroną żadnego gatunku słoni nie wiążą się jakiekolwiek 
czynniki, które przemawiają przeciwko wydaniu świadectw na powrotny wywóz tych okazów 
do Szwajcarii. 

W związku z powyższym, w przypadku złożenia wniosków o wydanie świadectw na re-
eksport do Szwajcarii tych okazów, proponujemy zaopiniować takie wnioski 
warunkowo pozytywnie. 
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Warunkiem pozytywnej opinii jest przedstawienie przez wnioskodawcę kopii zezwolenia 
importowego, na którym potwierdzono odprawę przedmiotowego okazu podczas przywozu 
do Polski. Warunek ten jest stawiany w związku z nieprawidłowościami stwierdzanymi przy 
okazji innych wniosków tego podmiotu, omówionych w opinii nr PROP/CITES/2013-229-1-ak 
i postanowieniu nr Sprawa nr 4-042-1-ak. 
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Sprawa nr 4-043-1 
 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy dwóch wniosków firmy Jarosław Szeps „Remedium Natura” z Murzynowa Leśnego, 
przekazanych Komisji do zaopiniowania 20 lutego 2014 r., o wydanie zezwoleń na import z 
Ukrainy 5556 opakowań czterech rodzajów produktów z serii „Mocne Włosy”, zawierających 
łącznie 1,233 kg lofilizatu z wyciągu z pijawki lekarskiej Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758, 
której pochodzenie ma być: urodzone i wyhodowane w niewoli (kod pochodzenia „C”).  

Gatunek ten znajduje się w Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE) nr 
338/97. Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 wniosku dołączono: 
11. zezwolenia eksportowe nr 13UA003525 i 13UA003536, które dotyczy wymienionych 

we wniosku liczb opakowań z poszczególnymi rodzajami produktów; 
12. wyjaśnienia eksportera i ich tłumaczenie na polski, dotyczące ilości liofilizatu w 

poszczególnych produktach; 
13. pismo przewodnie wnioskodawcy z 29 stycznia 2014 r. 

Wnioski dotyczą następujących produktów firmy „Biokon”: 
- spray przeciw wypadaniu włosów z serii „Mocne Włosy” – 1500 szt. – 0,9 kg 

liofilizatu (seria nr 0216); 
- balsam przeciw wypadaniu włosów z serii „Mocne Włosy” – 2016 szt. – 0,302 kg 

liofilizatu (seria nr 0165); 
- szampon przeciw wypadaniu włosów z serii „Mocne Włosy” – 1500 szt. – 0,023 kg 

liofilizatu (seria nr 0115); 
- odżywka przeciw wypadaniu włosów z serii „Mocne Włosy” – 540 szt. – 0,008 kg 

liofilizatu (seria nr 0235); 
wszystkie w opakowaniach po 150 ml. 

W piśnie przewodnim oraz wnioskach wnioskodawca używa nieprawidłowej polskiej nazwy 
gatunkowej „pijawka medyczna” oraz oksymoronu „suchy ekstrakt”. Jednak można uzać, że 
są to oczywiste błędy i chodzi o pijawkę lekarską oraz liofilizat. 

Przyjmujemy jako jednostkę, której dotyczy opinia, masę liofilizatu. Uważamy, że w 
zezwoleniu importowym także należy podawać masę liofilizatu, a w polu opisującym okazy – 
liczbę, numery seryjne i objętość opakowań oraz nazwy produktów. 

W uzupełnieniu do wcześniejszych wniosków wnioskodawca przekazał zezwolenia RDOŚ w 
Poznaniu na oferowanie do sprzedaży i zbywanie kremów zawierających enzymy z pijawki 
lekarskiej. Ponieważ żaden z przedmiotowych okazów nie jest kremem, zezwolenia ta nie 
dotyczą przedmiotowych okazów. Pijawka lekarska jest objęta ścisłą ochroną gatunkową, 
więc na ich oferowanie do sprzedaży i zbywanie potrzebne jest zezwolenie odpowiedniego 
organu ochrony przyrody. Posiadanie okazów sprowadzonych na podstawie zezwolenia 
importowego CITES jest dozwolone na podstawie art. 56 ust. 7k ustawy o ochronie przyrody. 

 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; 
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- z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko 
wydaniu zezwolenia na przywóz, o ile obrót tymi okazami będzie odbywał się w ramach 
wydanych zezwoleń wynikających z zasad krajowej ochrony gatunkowej. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek warunkowo 
pozytywnie,w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym 
CITES. 

Przed wydaniem zezwolenia na import należy ustalić, czy wnioskodawca ma już zezwolenie 
organu ochrony przyrody na oferowanie do sprzedaży i zbywanie tych okazów, czy zamierza 
się o nie dopiero ubiegać. Ponieważ w związku z ar. 56 ust. 7k zezwolenie importowe 
podczas obrotu na terenie Polski będzie współdziałać z zezwoleniami organów ochrony 
przyrody na czynności zakazane w odniesieniu do okazów gatunków objętych ścisłą ochroną 
gatunkową, uważamy za wskazane wpisanie w polu 23 zezwolenia warunku i pouczenia, 
zmniejszających ryzyko nieświadomego nielegalnego obrotu tymi okazami. Jeśli zezwoleń 
jeszcze nie wydawano, proponujemy następujący tekst: 

„W przypadku sprzedaży hurtowej tych okazów na terenie Polski należy przekazać 
nabywcy poświadczoną przez sprzedawcę za zgodność z oryginałem kopię niniejszego 
zezwolenia, jako dokumentu wskazującego na ich legalne pochodzenie oraz 
uprawniającego do ich posiadania na podstawie art. 56 ust. 7k ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody. Oferowanie do sprzedaży i zbywanie tych okazów oraz 
wywóz poza granicę Polski wymaga odrębnego zezwolenia wydanego przez właściwy 
terytorialnie organ na podstawie art. 56 ust. 1-2b ustawy o ochronie przyrody.” 

Jeśli zezwolenia już wydano, tekst warunku i pouczenia może być analogiczny do 
proponowanego w opinii nr PROP/CITES/2013-253-2-ak. 

Ze względu na kontrowersje dotyczące importu i obrotu okazami z pijawek lekarskich na 
terenie Polski i masową skalą handlu nielegalnego, niniejsza opinia ma charakter 
jednorazowy i nie dotyczy kolejnych przypadków importu okazów tego gatunku z Ukrainy. 

Jak zaznaczaliśmy też m.in. w opinii nr PROP/CITES/2013-253-2-ak, zgodnie z 
rekomendacją (j) w punkcie I Rezolucji CITES 12.3, w związku z punktem 3.d Guidelines for 
the preparation and submission of CITES annual reports ustalonego na podstawie Rezolucji 
CITES 11.17 (a także w art. 5 pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006), zezwolenia i 
świadectwa CITES powinny dotyczyć ilości ekstraktu w importowanych produktach (kg lub 
litry ekstraktu), albo ilości liofilizatu (kg), a nie liczby opakowań kremu. Proponujemy 
podtrzymać stanowisko podane w cytowanej wyżej i wcześniejszych opiniach nr 
PROP/CITES/2013-074-1-ak i PROP/CITES/2013-075-3-ak, że dla zapewnienia spójności 
zezwoleń eksportowych i importowych wskazane byłoby uzgodnienie z organem 
zarządzającym CITES Ukrainy, by zezwolenia eksportowe były także zgodne z cytowanymi 
wyżej rezolucjami Konwencji. Jednak pod warunkiem że ilości sprowadzanego liofilizatu są 
znane i będą zaznaczone w zezwoleniu importowym, zagadnienie to nie stanowi podstawy 
rozstrzygnięcia opinii organu naukowego i pozostaje jedynie niewiążącą rekomendacją dla 
polskiego organu zarządzającego. 
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Sprawa nr 4-044-1. 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o wydanie zezwolenia na 
eksport do Republiki Południowej Afryki (Farma Wag n Bietjie) jednego żywego samca lwa 
Panthera leo (Linnaeus, 1758), urodzonego w Ogrodzie Zoologicznym w Kopenhadze 
04/12/2003 i oznakowanego mikroczipem o nr 1CF5D3B. 

Lew jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady 
(WE) nr 338/97. Gatunek ten jest rodzimy dla Republiki Południowej Afryki. 

Do wniosku załączono wyłącznie wydruki kartotek ISIS ZIMS – przedmiotowego okazu oraz 
jego rodziców. 

Według informacji zawartej w formularzu wniosku w pozycji nr 13, przedmiotowy lew ma 
pochodzenie „C”, czyli jest zwierzęciem urodzonym i wyhodowanym w niewoli zgodnie z 
art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Do wniosku, oprócz wydruków kartotek 
ISIS ZIMS, nie załączono jednak żadnych dokumentów wskazujących na pochodzenie 
rodziców okazu, którego dot. wniosek, tj. samca urodzonego 24/01/1998 w Budapeszcie, 
oznakowanego mikroczipem o nr 972000000113429, oraz samicy urodzonej 23/06/2000 w 
Kopenhadze, oznakowanej mikroczipem o nr ICEA201. 

1. Proponujemy zwrócić się do polskiego organu zarządzającego w wnioskiem o 
potwierdzenie przez organy administracyjne CITES Danii i W ęgier 
deklarowanego pochodzenia „C” obu rodziców przedmiotowego lwa. 

W polu nr 3 formularza wniosku wskazano, że lew przewieziony ma zostać na Farm Wag n 
Bietjie Nature Reserve. Wnioskodawca nie przedstawił żadnych dodatkowych informacji na 
temat importera. Niestety, informacji takich nie udało się również zdobyć za pośrednictwem 
Internetu. Jedyny podmiot o zbliżonej nazwie tj. Wag n Bietjie Ekoplaas w swojej ofercie ma 
m.in. organizowanie polowań z wykorzystaniem łuku. W RPA funkcjonują podmioty 
prowadzące działalność komercyjną polegającą na organizowaniu polowań m.in. na duże koty 
na terenie zamkniętym (tzw. canned hunting). Samce lwów, zwłaszcza o obfitej grzywie, 
stanowią szczególnie atrakcyjne trofea, za które farmy mogą uzyskać wysoką cenę18. Jednak 
dopuszczalność wykorzystywania do takich celów okazów z europejskich ogrodów 
zoologicznych budzi nasze poważne zastrzeżenia. Ponadto kości zabitych w na farmach lwów 
często wysyłane są następnie do Azji jako substytut kości z tygrysa, które wykorzystywane s 
ą na potrzeby medycyny tradycyjnej. Stymulowanie rynku na tego typu produkty przyczynia 
się bezpośrednio do rabunkowej gospodarki wieloma gatunkami – w tym dużych kotowatych, 
która prowadzi do ich wymierania w środowisku naturalnym. 

2. Proponujemy zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie od wnioskodawcy bardziej 
szczegółowych informacji na temat importera i celów, w jakich hoduje on lwy: 
a) Na czym dokładnie polega działalność tego podmiotu? 
b) Czy jest on tożsamy z Wag n Bietjie Ekoplaas lub z nim powiązany? 
c) Czy na terenie farmy prowadzone są polowania? 
d) Czy zwierzęta hodowane na farmie sprzedawane są do innych ośrodków 

prowadzących polowania?  

                                                 
18 Cena samego trofeum (bez kosztów polowania) może przekroczyć 30 tys. USD za samca w wieku ponad 7 lat 
(kategoria 1 trofeum), przy cenie ok. 6-9 tys. USD za samicę i ok. 15-25 tys. USD za trofea samców z niższych 
kategorii. 
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Wyrażamy też swoje obawy w związku z potencjalnym szkodliwym wpływem 
przedmiotowego okazu na stan ochrony gatunku w RPA. Na podstawie uzyskanych 
informacji, pochodzenie geograficzne lwa, którego dotyczy wniosek, jest bliżej nieokreślone. 
Może to być wynik krzyżowania okazów z różnych populacji czy nawet podgatunków. Biorąc 
pod uwagę fakt, że gatunek ten jest rodzimy dla RPA, jeśli jego przodkowie pochodzą z 
odległych populacji, przedmiotowy okaz w przypadku ucieczki lub celowego wypuszczenia 
na wolność jego lub jego potomstwa (przez importera lub inny podmiot, do którego okazy te 
mogą być dalej odsprzedawane), może stanowić zagrożenie genetyczne dla lokalnych 
populacji lwów.  

3. Proponujemy zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie od wnioskodawcy 
informacji: 
a) Z jakich populacji pochodzą przodkowie lwa, którego dotyczy wniosek? 
b) Jakiego rodzaju zabezpieczenia przed ewentualną ucieczką przewidziano na 

wybiegu przedmiotowego lwa, w miejscu docelowym w RPA? 
c) Czy istnieje zagrożenie, że lew ten, lub jego potomstwo, będzie miało 

kontakt z lokalną dziko żyjącą populacją? 

Do czasu uzyskania odpowiedzi na powyższe trzy grupy pytań, proponujemy zawiesić 
postępowanie w sprawie przedmiotowego wniosku. 
Pragniemy podkreślić, że w RPA funkcjonują liczne ośrodki prowadzące hodowlę lwów. W 
tym świetle zasadność sprowadzania przedmiotowego samca z Polski budzi wątpliwości i 
podejrzenia, że może chodzić albo o tanie uzyskanie atrakcyjnego trofeum (z tego okazu lub 
jego potomstwa), albo może być związane z nieprzemyślaną chęcią ingerencji hodowlanej w 
cechy lokalnej populacji lwów (przebywających w warunkach kontrolowanych lub 
półwolnościowych). 

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że okaz oznakowany jest mikroczipem nie 
spełniającym norm ISO 11784/85, a więc oznakowanie okazu nie spełnia warunków 
określonych w art. 66 ust. 3 rozporządzenia 865/2006. Biorąc jednak pod uwagę wiek (mógł 
być oznakowany przed 2002 r.) oraz dobrostan zwierzęcia, uważamy, że można uznać 
aktualne oznakowanie jako wystarczające, pod warunkiem że będzie podany typ mikroczipa. 
Ponadto zwracamy uwagę, że zgodnie z lit. g Aneksu 1 do Rezolucji Conf. 12.3 (Rev. 
CoP15), pełny opis przedmiotowego lwa powinien zawierać również informacje o lokalizacji 
mikroczipu w okazie. 
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Sprawa nr 4-045-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy dwóch wniosków Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi o zwolnienie z zakazu 
wystawiania na widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzających to 
świadectw dla dwóch samców oryksa szablorogiego Oryx dammah (Cretzschmar, 1827), 
znajdujących się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi. Samce wchodzą w skład 
stada złożonego z czterech osobników, tzn. dwóch przedmiotowych samców i dwóch samic, 
dla których wnioskodawca posiada unijne świadectwa (kopie tych świadectw załączono do 
wniosków). Wnioski dotyczą: 

1) samca oznakowanego mikroczipem nr: 900032001934555 i urodzonego 25 lutego 2003 
r. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie; 

2) samca oznakowanego mikroczipem nr: 900032001936530 i urodzonego 11 lipca 2010 r. 
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi (syn samca wymienionego w poz. 1). 

Oryks szablorogi jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97.  

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 pismo przewodnie oraz następujące dokumenty: 
• indywidualne raporty ISIS-ZIMS dla rodziców przedmiotowego samca ww. w poz. 1.; 

• wewnątrzunijne świadectwa do użytku komercyjnego dla dwóch samic znajdujących 
się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi; 

• raport ISIS-ZIMS dla wszystkich okazów oryksa szablorogiego znajdujących się 
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi na dzień 23 stycznia 2014 r.; 

• kopię polskiego zezwolenia importowego CITES nr 01PL000226/MR oraz aneksu do 
belgijskiego zezwolenia eksportowego CITES nr 2001BE1208/PE. 

W załączonych dokumentach stwierdziliśmy różne daty urodzenia samicy – matki samca 
wymienionego w poz. 1. W raporcie ISIS-ZIMS dla okazu jest 10 czerwca 1996 r., a w 
zezwoleniach CITES jest 7 września 1999 r. Zgodny jest tylko numer mikroczipu (00-01F9-
C888). 

Wg uzyskanych przez Komisję informacji, samica urodzona 7 września 1999 r. nadal 
znajduje się w Belgii w Planckendael (załącznik – plik „Oryks-samica-ur-7091999”). Można 
przypuszczać, że doszło do nieumyślnej zamiany okazu eksportowanego do Polski w 2001 r. 
Sprawdzono także drzewo genealogiczne samca wymienionego w poz. 1 (załącznik – plik 
„LODZ-9109”). Ustalono, że jego rodzice byli importowani do Polski w 1993 r. z Czech (Zoo 
Praga) i Holandii (Zoo Amsterdam) w oparciu o zezwolenia importowe, których numery 
znaleziono na str. 5 polskiego sprawozdania dla sekretariatu CITES z zezwoleń wydanych w 
1993 r. (załącznik – plik „CITES-93”). 

proponujemy zawiesić postępowanie do czasu wyjaśnienia przez organ zarządzający z 
wnioskodawcą wskazanych wyżej nieścisłości i ustalenia sytuacji prawnej matki okazu 
oznakowanego mikroczipem nr 900032001934555. 
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Sprawa nr 4-045-2 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 

Dotyczy dwóch wniosków Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi o zwolnienie z zakazu 
wystawiania na widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzających to 
świadectw dla dwóch samców oryksa szablorogiego Oryx dammah (Cretzschmar, 1827), 
znajdujących się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi. Samce wchodzą w skład 
stada złożonego z czterech osobników, tzn. dwóch przedmiotowych samców i dwóch samic, 
dla których wnioskodawca posiada unijne świadectwa (kopie tych świadectw załączono do 
wniosków). Wnioski dotyczą: 

3) samca oznakowanego mikroczipem nr: 900032001934555 i urodzonego 25 lutego 2003 r. 
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie; 

4) samca oznakowanego mikroczipem nr: 900032001936530 i urodzonego 11 lipca 2010 r. 
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi (syn samca wymienionego w poz. 1). 

Oryks szablorogi jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97.  

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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. 

Na podstawie analizy dokumentów załączonych do wniosków oraz informacji uzyskanych 
przez Komisję wydano postanowienie Sprawa nr 4-045-1-rt zawieszające postępowanie do 
czasu wyjaśnienia przez organ zarządzający z wnioskodawcą nieścisłości stwierdzonych 
przez Komisję: w dokumentach figurowały dwie różne daty urodzenia samicy – matki samca 
wymienionego w poz. 1 (zgodny był jednak numer mikroczipu, którym samica jest 
oznakowana). 

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie uzupełniając odrębny wniosek, dotyczący innego 
okazu, będącego przychówkiem tej samej samicy – matki samca wymienionego w poz. 1 
przedstawił korespondencję mailową z Ogrodem Zoologicznym w Antwerpii. Pracownik 
tamtejszego Zoo, po konsultacjach z dyrektorem i lekarzem weterynarii, poinformował, że 
właściwą datą urodzenia kontrowersyjnego okazu jest 10 czerwca 1996 r., a więc data 
urodzenia na zezwoleniach CITES (załączonych do wniosków) jest błędna, ale odpowiada 
dacie urodzenia innej samicy, która nadal znajduje się w Ogrodzie Zoologicznym w 
Planckendael – zarządzanym przez ten sam zespół, który prowadzi Ogród Zoologiczny 
w Antwerpii. 

W konsekwencji, stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty i późniejsze 
wyjaśniania potwierdzają w sposób przekonujący, że okazy te 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.  

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować przedmiotowe wnioski pozytywnie, 
w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.  
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Sprawa nr 4-046-1 
 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku pana XXXXXXXXXXXXXXXX  z Linii o wydanie zezwolenia na import 
z Namibii trofeum myśliwskiego (skóra i czaszka) z 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 
pozyskany w roku 2013, jest oznaczony tagiem o numerze NAAJ 011/150 (2013) i organ 
zarządzający ma zamiar wydać zezwolenie eksportowe, po otrzymaniu zezwolenia 
importowego. W dokumencie tym stwierdzono, że na trofeum składają się: skóra i czaszka. 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, zezwolenie lub świadectwo 
(re)eksportowe może być zaakceptowane wyłącznie wówczas, gdy jest w nim zaznaczona 
zarówno kwota eksportowa, jak i jej dotychczasowe wykorzystanie. Jednak ponieważ gepard 
znajduje się w Załączniku I CITES, na etapie wydawania opinii przez organ naukowy 
zezwolenia lub świadectwa (re)eksportowe nie są jeszcze wystawione. Zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. b (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, to zezwolenie lub świadectwo otrzymuje i 
jego poprawność kontroluje polski organ zarządzający CITES dopiero na etapie wydawania 
oryginału zezwolenia importowego. 

Jednak zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami organu zarządzającego Namibii, obecnie 
wykorzystanie kwoty eksportowej można także sprawdzić na numerze tagu. Byłby to więc 
pierwszy okaz z roku 2013, w którym kwota eksportowa wynosi 150 okazów. 

W lutym 2011 r. w opiniach dotyczących spraw PROP/CITES/2010-336, 2010-337 i 2010-
338 Komisja PROP ds. CITES zwróciła uwagę na niezgodność liczby raportowanych 
eksportów gepardów z Namibii do Polski z liczbą raportowanych eksportów, a także liczbą 
opinii wydawanych przez polski organ naukowy. Z bazy danych UNEP-WCMC dotyczącej 
handlu wynika, że z takimi rozbieżnościami mieliśmy także do czynienia co najmniej także w 
latach 2011 i 2012 (dla roku 2013 brak jeszcze danych z raportów). Rozbieżności te 
przedstawiono w tabeli 1 

Tabela 1. Zestawienie danych o imporcie z Namibii do Polski trofeów myśliwskich z 
geparda 

Źródło 
danych 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 raze
m 

raportowany 
import 

1 1 3 8 11 5 0 6 6 ? 41 
(+?) 

raportowany 
eksport 

2 1 3 0 12 7 0 4 3 ? 
32 

(+?) 
opinie organu 
naukowego PL 

? ? ? ? 1 0 0 5 6 6 
18 

(+?) 
 

Ponieważ większa liczna okazów raportowanych przez kraj importu niż przez kraj eksportu 
może świadczyć, że część transakcji mogła być prowadzona na podstawie fałszywych 
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dokumentów eksportowych, należy zwraócić się do organu zarządzającego o uzyskanie od 
organu zarządzającego Namibii: 

- potwierdzenia autentyczności wszystkich zezwoleń na eksport z Namibii do Polski 
trofeów z geparda, które otrzymała Polska w latach 2011-2013; 

- jeśli wszystkie te zezwolenia okażą się prawdziwe – wyjaśnienie z tym organem 
przyczyn raportowania przez Namibię mniejszej liczby okazów niż rzeczywiście 
eksportowane; 

- potwierdzenie autentyczności certyfikatu, który załączono do przedmiotowego 
wniosku. 

Jednocześnie, w związku z tym, że za rok 2011 polski organ zarządzający raportował import 
6 okazów, a Komisja odnalazła w swoim archiwum z tego roku jedynie 5 opinii (sprawy: 
2010-136, 2010-137, 2010-138, 2011-120 i 2011-206), prosimy o wskazanie numeru i ew. 
przekazanie kopii szóstej opinii z tego roku dotyczącej tej kombinacji kraj/gatunek/cel 
importu. 

Ponieważ wskazane niezgodności mogą mieć znaczenie dla oceny tej sprawy, 
proponujemy zawiesić postępowanie w tej sprawie do czasu uzyskania wskazanych 
wyżej potwierdzeń i wyjaśnień. 
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Sprawa nr 4-046-2 
 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku pana XXXXXXXXXXXXXXXX  z Linii o wydanie zezwolenia na import 
z Namibii trofeum myśliwskiego (skóra i czaszka) z 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 
pozyskany w roku 2013, jest oznaczony tagiem o numerze NAAJ 011/150 (2013) i organ 
zarządzający ma zamiar wydać zezwolenie eksportowe, po otrzymaniu zezwolenia 
importowego. W dokumencie tym stwierdzono, że na trofeum składają się: skóra i czaszka. 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, zezwolenie lub świadectwo 
(re)eksportowe może być zaakceptowane wyłącznie wówczas, gdy jest w nim zaznaczona 
zarówno kwota eksportowa, jak i jej dotychczasowe wykorzystanie. Jednak ponieważ gepard 
znajduje się w Załączniku I CITES, na etapie wydawania opinii przez organ naukowy 
zezwolenia lub świadectwa (re)eksportowe nie są jeszcze wystawione. Zgodnie z art. 4 ust. 1 
lit. b (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, to zezwolenie lub świadectwo otrzymuje i 
jego poprawność kontroluje polski organ zarządzający CITES dopiero na etapie wydawania 
oryginału zezwolenia importowego. 

Jednak zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami organu zarządzającego Namibii, obecnie 
wykorzystanie kwoty eksportowej można także sprawdzić na numerze tagu. Byłby to więc 
pierwszy okaz z roku 2013, w którym kwota eksportowa wynosi 150 okazów. 

W lutym 2011 r. w opiniach dotyczących spraw PROP/CITES/2010-336, 2010-337 i 2010-
338 Komisja PROP ds. CITES zwróciła uwagę na niezgodność liczby raportowanych 
eksportów gepardów z Namibii do Polski z liczbą raportowanych eksportów, a także liczbą 
opinii wydawanych przez polski organ naukowy. Z bazy danych UNEP-WCMC dotyczącej 
handlu wynika, że z takimi rozbieżnościami mieliśmy także do czynienia co najmniej także w 
latach 2011 i 2012 (dla roku 2013 brak jeszcze danych z raportów). Rozbieżności te 
przedstawiono w tabeli 1 

Tabela 1. Zestawienie danych o imporcie z Namibii do Polski trofeów myśliwskich z 
geparda 

Źródło 
danych 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 raze
m 

raportowany 
import 

1 1 3 8 11 5 0 6 6 ? 41 
(+?) 

raportowany 
eksport 

2 1 3 0 12 7 0 4 3 ? 
32 

(+?) 
opinie organu 
naukowego PL 

? ? ? ? 1 0 0 5 6 6 
18 

(+?) 
 

W postanowieniu z 8 marca 2014 r. Komisja PROP zwróciła się do organu zarządzającego o 
uzyskanie od organu zarządzającego Namibii potwierdzenia autentyczności certyfikatu, który 
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załączono do przedmiotowego wniosku, a także ustalenia przyczyn niezgodności wskazanych 
w tabeli. 

W rezultacie w dniu 2 kwietnia 2014 Komisja PROP ds. CITES otrzymała potwierdzenie 
autentyczności certyfikatu, a w dniu 6 maja 2014 zestawienie zezwoleń na eksporty do Polski 
okazów tego gatunku, wydanych przez Namibię (niestety – bez porównania z zezwoleniami 
wydanymi przez Polskę). Wstępna analiza przedstawionego zestawienia wskazuje, że 
podstawową przyczyną niezgodności, zwłaszcza w ostatnich latach, może być raportowanie 
przez Polskę importów wg dat (lat) wydania zezwolenia, a nie rzeczywistego importu. Nie ma 
to znaczenia dla rozpatrywanego wniosku. 

Komisja zwróciła się także do organu zarządzającego o wskazanie numeru opinii, na 
podstawie której wydano szóste zezwolenie importowe w roku 2011.Odpowiedzi na to 
pytanie do tej pory nie otrzymaliśmy, jednak uznajemy, że nie może to wpłynąć na ocenę 
przedmiotowego wniosku. 

Biorąc powyższe pod uwagę, po rozważeniu wszelkich opinii wydanych przez Grupę ds. 
Przeglądu Naukowego, proponujemy uznać, 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 również podtrzymać stanowisko, że organ zarządzający powinien 
przeprowadzić analizę przesłanego zestawienia i ustalić przyczynę jego rozbieżności ze 
sprawozdaniem Polski, by w przyszłości uniknąć takich niezgodności w bazie danych dot. 
handlu. 
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Sprawa nr 4-047-1 
 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku pana XXXXXXXXXXXXXXXX  z Katowic o wydanie zezwolenia na 
import z Zimbabwe trofeum myśliwskiego (skóra i czaszka) lamparta Panthera pardus 
(Linnaeus, 1758) z Zimbabwe. Okaz pochodzi z wolności 

Okaz jest oznakowany tagiem nr ZW 083/500/2013-PAR (we wniosku błędnie wpisano nr 
063). Gatunek ten znajduje się w załączniku I CITES i Aneksie A rozporządzenia Rady (WE) 
nr 338/97. Zimbabwe miała 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. 

Z bazy danych UNEP-WCMC dotyczącej handlu wynika, że w ciągu ostatnich lat Polska 
raportowała import znacząco wyższych liczb trofeów z lampartów, niż liczba okazów 
eksportowanych wg raportów krajów eksportu. Różnica ta jest największa właśnie dla 
Zimbabwe. Rozbieżności te przedstawiono w tabeli 1 

Tabela 1. Zestawienie danych o imporcie do Polski trofeów myśliwskich z lamparta w 
latach 2006-2012 

Eksporte
r Źródło danych 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Razem 

raportowany import     1   1 
MZ 

raportowany eksport     1   1 
raportowany import 4 4 4 5 2 1 1 21 NA 
raportowany eksport 3  5 5 1  1 15 
raportowany import 1  1 2  1  5 

TZ 
raportowany eksport 1   4    5 
raportowany import       1 1 ZA 
raportowany eksport        0 
raportowany import 5 4 2 1 3 6 2 23 ZW 
raportowany eksport 3 2 1 1 1 2  10 

 

Ponieważ większa liczba okazów raportowanych przez kraj importu niż przez kraj eksportu 
może świadczyć, że część transakcji mogła być prowadzona na podstawie fałszywych 
dokumentów eksportowych, proponujemy zwrócić się do organu zarządzającego o uzyskanie 
od organu zarządzającego Zimbabwe: 

- potwierdzenia autentyczności wszystkich zezwoleń na eksport z Zimbabwe do Polski 
trofeów z lamparta, które otrzymała Polska w latach 2006-2013; 

- jeśli wszystkie te zezwolenia okażą się prawdziwe – wyjaśnienie z tym organem 
przyczyn raportowania przez Zimbabwe mniejszej liczby okazów, niż rzeczywiście 
eksportowane; 
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- potwierdzenie autentyczności „potwierdzenia”, który załączono do przedmiotowego 
wniosku. 

Ponieważ wskazane niezgodności mogą mieć znaczenie dla oceny tej sprawy, 
proponujemy zawiesić postępowanie w tej sprawie do czasu uzyskania wskazanych 
wyżej potwierdzeń i wyjaśnień. 
 
Jednocześnie, ponieważ kolejnym krajem, dla którego stwierdzono istotną niezgodność liczb 
eksportowanych i importowanych okazów tego gatunku, jest Namibia, z którą będą 
prowadzone wyjaśnienia dotyczące gepardów (w związku z postanowieniem nr Sprawa nr 4-
046-1-ak), sugerujemy, by przy okazji wyjaśnić także niezgodności dotyczące lampartów. 
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Sprawa nr 4-047-2 
 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku pana XXXXXXXXXXXXXXXX  z Katowic o wydanie zezwolenia na 
import z Zimbabwe trofeum myśliwskiego (skóra i czaszka) lamparta Panthera pardus 
(Linnaeus, 1758) z Zimbabwe. Okaz pochodzi z wolności 

Okaz jest oznakowany tagiem nr ZW 083/500/2013-PAR (we wniosku błędnie wpisano nr 
063). Gatunek ten znajduje się w załączniku I CITES i Aneksie A rozporządzenia Rady (WE) 
nr 338/97. Zimbabwe miała 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. 

Z bazy danych UNEP-WCMC dotyczącej handlu wynika, że w ciągu ostatnich lat Polska 
raportowała import znacząco wyższych liczb trofeów z lampartów, niż liczba okazów 
eksportowanych wg raportów krajów eksportu. Różnica ta jest największa właśnie dla 
Zimbabwe. Rozbieżności te przedstawiono w Postanowieniu nr Sprawa nr 4-047-1-ak. 

Komisja PROP ds. CITES zwróciła się w cytowanym wyżej Postanowieniu do polskiego 
organu zarządzającego o uzyskanie od organu zarządzającego Zimbabwe: 

1) potwierdzenia autentyczności „potwierdzenia”, które załączono do przedmiotowego 
wniosku; 

2) potwierdzenia autentyczności zezwoleń na eksport z Zimbabwe do Polski trofeów z 
lamparta, które otrzymała Polska w latach 2006-2013, a jeśli okażą się prawdziwe – 
wyjaśnienie z tym organem przyczyn raportowania przez Zimbabwe mniejszej liczby 
okazów, niż rzeczywiście eksportowana. 

W odpowiedzi na wnioski zawarte w Postanowieniu Komisja PROP ds. CITES otrzymała 
kopię e-maila od organu zarządzającego Zimbabwe, w którym potwierdzono autentyczność 
przedmiotowego „potwierdzenia”, a także przedstawiono listę trofeów eksportowanych do 
Polski w kilku ostatnich latach i poinformowano, że z kolejnych lat zestawienie zostanie 
przesłane później. Niestety – załączone do listu zestawienie nie zostało przekazane Komisji w 
formie możliwej do odczytania i analizy. 

Biorąc pod uwagę, że ewentualne przeszłe nieprawidłowości nie dotyczą przedmiotowej 
sprawy, a różnice w raportowaniu dotyczą przede wszystkim liczby okazów, a nie liczby 
transakcji (a więc mogą być wynikiem błędów raportowania), uznajemy, że wyjaśnienie 
wskazanych różnic nie powinno być warunkiem wydania zezwolenia w przedmiotowej sprawie. 

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii 
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego proponujemy uznać, 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; 

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. 
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W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie 
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 

Zaznaczamy, że w zezwoleniu importowym należy wpisać prawidłowy nr tagu (inny niż 
podany we wniosku). 

Naszym zdaniem, nadal należy wyjaśnić przyczyny rozbieżności danych dotyczących 
eksportu i importu trofeów z lamparta z Zimbabwe do Polski, aby można było ich w 
przyszłości unikać (o ile są jedynie wynikiem błędów w raportowaniu). 
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Sprawa nr 4-048-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku XXXXXXXXXXXXXXXX  z Grudziądza o zezwolenie na import z Republiki 
Południowej Afryki do celów osobistych jednego okazu (skóry, czaszki i żuchwy) serwala 
Leptailurus serval (Schreber, 1776), pochodzącego z wolności. 

Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Jest rodzimy dla RPA. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 
138675, które obejmuje ten okaz, wystawionego na cel handlowy transakcji (kod T). 

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała opinii dotyczącej tej kombinacji kraj/gatunek. 

W Cape Province w RPA gatunek ten wyginął (wg większości podziałów taksonomicznych 
występował tam podgatunek nominatywny L. s. serval). Obecnie tamtejsze populacje 
pochodzą z programów reintrodukcji. W niektórych regionach Afryki gatunek ten jest jeszcze 
stosunkowo liczny. 

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 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 niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z RPA 
pojedynczych okazów z tego gatunku o pochodzeniu „W”. 

Przy okazji zwracamy uwagę, że jedną z części okazu jest żuchwa, a nie jak wpisano we 
wniosku – szczęka. 
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Sprawa nr 4-049-1 
 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 04/02/2014, o 
wydanie świadectwa do użytku komercyjnego dla żywej samicy oryksa szablorogiego Oryx 
dammah (Cretzschmar, 1827), urodzonej 10.06.1996 (nr mikroczipów: 00-01F9-C888 – 
brak informacji o miejscu wszczepienia i 941000013048862 – wszczepiono w okolicach 
lewej łopatki).  

Oryks szablorogi umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 dołączono: 
• indywidualne wydruki ISIS-ZIMS dla przedmiotowego okazu, 
• zezwolenia eksportowe oraz importowe wydane dla przedmiotowego okazu, 
• zestawienie oryksów szablorogich przetrzymywanych w Miejskim Ogrodzie 

Zoologicznym w Warszawie. 

Po przeanalizowaniu dokumentacji dołączonej do wniosku, stwierdzono niezgodność 
informacji dotyczących daty urodzenia przedmiotowego okazu. W raporcie ISIS-ZIMS dla 
okazu jako datę urodzenia podano 10.06.1996, a w zezwoleniach eksportowo-importowych 
CITES 07.09.1999. Na problem ten Komisja zwracała również uwagę w postanowieniu nr. 
Sprawa nr 4-045-1-rt, dotyczącym potomstwa przedmiotowego oryksa.  

Wg uzyskanych przez Komisję informacji, samica urodzona 07.09.1999 nadal znajduje się w 
Belgii w Planckendael. Można przypuszczać, że doszło do nieumyślnej zamiany okazu 
eksportowanego do Polski w 2001 r.  

Proponujemy zawiesić postępowanie w sprawie przedmiotowego wniosku do czasu 
wyjaśnienia przez organ zarządzający z wnioskodawcą wskazanych wyżej nieścisłości i 
ustalenia sytuacji prawnej tego okazu. 
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Sprawa nr 4-049-2 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 04/02/2014, o 
wydanie świadectwa do użytku komercyjnego dla żywej samicy oryksa szablorogiego Oryx 
dammah (Cretzschmar, 1827), urodzonej 10.06.1996 (nr mikroczipów: 00-01F9-C888 – 
brak informacji o miejscu wszczepienia i 941000013048862 – wszczepiono w okolicach 
lewej łopatki).  

Oryks szablorogi umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 dołączono: 
• indywidualne wydruki ISIS-ZIMS dla przedmiotowego okazu, 
• zezwolenia eksportowe oraz importowe wydane dla przedmiotowego okazu, 
• zestawienie oryksów szablorogich przetrzymywanych w Miejskim Ogrodzie 

Zoologicznym w Warszawie. 

Na prośbę Komisji, wnioskodawca uzupełnił wniosek o wyjaśnienie niezgodności informacji 
dotyczących daty urodzenia przedmiotowego okazu. W kartotece ISIS-ZIMS jako datę jego 
urodzenia podano 10.06.1996, zaś w zezwoleniach eksportowo-importowych CITES 
07.09.1999. Według oświadczenia przedstawiciela eksportera (Ogrodu Zoologicznego w 
Antwerpii), poprawna data urodzenia przedmiotowego okazu wprowadzona jest w kartotece 
ISIS-ZIMS. Tłumaczenie to koresponduje z informacjami uzyskanymi niezależnie przez 
Komisję, że samica urodzona 07.09.1999 nadal znajduje się w Belgii w Planckendael.  

W konsekwencji, stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty 
potwierdzające urodzenie przedmiotowej samicy oryksa w hodowli oraz dokumenty 
potwierdzające jej legalne pochodzenie, potwierdzają w sposób przekonujący, że okaz ten 
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.  
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Sprawa nr 4-050-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy sześciu wniosków Zoo Wrocław Sp. z o.o. o zwolnienie z określonego w art. 8 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 zakazu wystawiania na widok publiczny w celach 
zarobkowych i wydanie potwierdzających to świadectw dla siedmiu żywych okazów wari 
rudego Varecia rubra (É. Geoffroy, 1812), czterech samców i trzech samic oznakowanych 
mikroczipami, których numery podano w „Karcie informacyjnej gatunku…” załączonej do 
wniosków, a sporządzonej wg wzoru opracowanego przez Komisję. 

Wari rudy jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz 
uznania 7 przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie 
z kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia. 

Do wniosków oprócz pism przewodnich i ww. „Karty informacyjnej…” załączono również 
następujące dokumenty: 

• indywidualne raporty ISIS/ARKS dla przedmiotowych okazów oraz nieżyjącej samicy 
– matki dwóch samców urodzonych 23 kwietnia 2008 r., dla których złożono jeden 
wspólny wniosek; 

• raport ISIS z rodowodem jednego z dwóch przedmiotowych samców urodzonych 23 
kwietnia 2008 r.; 

• raport ISIS/ARKS dla taksonu obejmujący wszystkie okazy wari rudego znajdujące 
się w Zoo Wrocław sp. z o.o. na dzień 13 lutego 2014 r.; 

• raport ISIS/ZIMS z niepełnym rodowodem jednej z przedmiotowych samic, będącej 
matką trzech przedmiotowych okazów urodzonych w latach 2012 i 2013; 

• kopie polskich zezwoleń importowych CITES oraz zezwoleń eksportowych wydanych 
przez Niemcy i Jersey dla samicy będącej matką trzech przedmiotowych okazów 
urodzonych w latach 2012 i 2013. 

Komisja weryfikując otrzymane dokumenty oraz sprawdzając pochodzenie przedmiotowych 
okazów w bazie danych ISIS/ZIMS sporządziła uzupełniające raporty zawierające: 

• pełny rodowód jednej z przedmiotowych samic, będącej matką trzech 
przedmiotowych okazów urodzonych w latach 2012 i 2013 (plik: „wari-Wroclaw-
obecna-matka”) – kopie dokumentów CITES związanych z importem jej rodziców do 
Polski były załączone do wniosków; 

• pełny rodowód przedmiotowego najstarszego samca, będącego ojcem 
przedmiotowych okazów urodzonych w latach 2008, 2012 i 2013 (plik: „wari-
Wroclaw-ojciec-rodu”); 

• raport ISIS/ZIMS dla taksonu obejmujący wszystkie okazy wari rudego znajdujące się 
w Zoo Wrocław sp. z o.o. na dzień 5 marca 2014 r. (plik: „wari-Wroclaw-ISIS-
ZIMS”). 

Ustlono także, że pozostali przodkowie stada założycielskiego wari rudych we Wrocławskim 
Zoo byli importowani do Polski w latach 1997 i 1998 z Francji (Zoo Doue la Fontaine, Zoo 
Asson), Holandii (Zoo Amsterdam) i Niemiec (Zoo Kolonia) w odparciu o zezwolenia 
importowe, których numery znaleziono w polskich sprawozdaniach dla sekretariatu CITES z 
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zezwoleń wówczas wydanych (pliki: „Raport-CITES-1997” i „Raport-CITES-1998”). 
Uwzględniono także zalecenia koordynatora programu EEP/EAZA dla wari rudych. 

Stwierdzamy, że 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 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 oraz samodzielnie uzyskaną 
dokumentacją proponujemy zaopiniować przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie 
będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym. 

Naszym zdaniem dla dwóch samców urodzonych 23 kwietnia 2008 r. i objętych jednym 
wnioskiem ze względów praktycznych (dalszy udział tych okazów w programie EEP dla wari 
rudego) powinny zostać wystawione odrębne świadectwa. 
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Sprawa nr 4-051-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy SAP Renovation Sp. z o.o. z Kalisza, o wydanie zezwoleń na import z 
Norwegii jednego kompletu (52 sztuk) nakładek klawiszy do fortepianu z kości nieokreślonego 
gatunku słoni Elephantidae sp., Gray, 1841, o nieznanym pochodzeniu przedkonwencyjnym (z 
wolności). Celem importu ma być przeprowadzenie renowacji instrumentu, obejmującego także 
czyszczenie klawiszy, a okazy mają być następnie re-eksportowane do Norwegii. 

Do wniosku załączono kopie norweskiego świadectwa re-eksportowego nr RE-EX-6-2014, 
dotyczącego kompletu klawiszy fortepianu Stanley & Sons, prod. nr 181739 – produkcja ok. 1917 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 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 nie wiążą się jakiekolwiek inne czynniki, które 

przemawiają przeciwko wydaniu zezwoleń na przywóz. 

Zwracamy uwagę, że informacja o rodzaju okazu (wyrażona kodem) w zezwoleniu 
importowym powinna być spójna z informacją w świadectwie re-eksportowym lub podawaną 
później przez państwo (re-)eksportu w sprawozdaniach do Sekretariatu CITES. W Rezolucji 
Conf. 12.3 Rev. CoP16 w rozdziale I, w rekomendacji (j) zaleca się podawanie w zezwoleniach 
i świadectwach kodów z aktualnej wersji Guidelines for the preparation and submission of 
CITES annual reports. W przypadku wniosków, zgodnie z art. 5 pkt 5 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 865/2006, powinny zawierać one opis rodzaju okazu w formie kodu z 
Aneksu VII do tego rozporządzenia (zgodnego z cytowanymi wyżej Guidelines). Komisja 
zwracała na to uwagę już wielokrotnie – w tym w odniesieniu do wniosków o import 
klawiszy fortepianów i pianin (np. w opiniach nr: PROP/CITES/2012-264-01-ak, 
PROP/CITES/2013-008-1-ak, PROP/CITES/2013-035-1-ak, PROP/CITES/2013-041-1-ak, 
PROP/CITES/2013-138-1-ak, PROP/CITES/2013-231-1-ak, Sprawa nr 4-042-1-ak). Niektóre 
z tych opinii dotyczyły tego samego wnioskodawcy. Spójność kodów rodzaju okazu 
przyjmowanych przez kraj importu i eksportu jest istotna dla umożliwienia właściwej analizy 
poziomu handlu w CITES Trade Database. W przypadku nakładek na klawisze fortepianu, 
możliwe jest zastosowanie różnych kodów. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek 
warunkowo pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem 
naukowym CITES. 

Warunkiem pozytywnej opinii jest uzgodnienie z norweskim organem zarządzającym CITES, 
jaki kod rodzaju okazu mają zamiar zastosować w odniesieniu do tej transakcji (CAR czy DER) 
w sprawozdaniach i zastosowanie w zezwoleniu importowym tego samego kodu. Proponujemy 
zasugerowanie organowi norweskiemu, że stosowanie przez nich w świadectwach i zezwoleniach 
kodów zgodnie z rekomendacją I.j z rezolucji Conf. 12.3 Rev. CoP16 ułatwiłoby stosowanie 
jednakowych kodów w zezwoleniach importowych, co z kolei ułatwi zachowanie spójności 
danych w CITES Trade Database. 

Zwracamy uwagę, że w polu 10 wniosku nie wpisano liczby okazów. Naszym zdaniem 
należy traktować to jako jeden okaz (komplet), na który składa się 52 części.  
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Zdecydowanie rekomendujemy, by poinstruować wnioskodawcę o obowiązku stosowania się do 
postanowień art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006. Wnioski nie spełniające tych 
warunków powinny być zasadniczo przez organy CITES uznawane za niespełniające warunków 
formalnych i cofane do uzupełnienia. 

Zwracamy także uwagę, że w polu 13 wniosku wpisano symbole pochodzenia: „I” 
(skonfiskowane), „O” (przedkonwencyjne) oraz „W” (z wolności). W świadectwie re-
eksportowym w polu 9 znajdują się symbole „I/O” – co oznacza, że takson jest wpisany do 
Załącznika I CITES i ma pochodzenie przedkonwencyjne. Zapewne nr Załącznika został 
opacznie zrozumiany przez wnioskodawcę, w związku z tym, że symbolowi „O” może 
(zgodnie z Aneksem 2 do Rezolucji Conf. 12.3 Rev. CoP16 – w przypadku dokumentów 
wystawianych przez państwa trzecie) lub powinien (zgodnie z Aneksem 1 do Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 792/2012) towarzyszyć także inny symbol (np. „W”, lub „U” – pochodzenie 
nieznane). Zaznaczenie przez wnioskodawcę pochodzenia „W” jest zapewne wynikiem 
przyjęcia pochodzenia najbardziej prawdopodobnego. 

 

Jednocześnie stwierdzono, że z ochroną żadnego gatunku słoni nie wiążą się jakiekolwiek 
czynniki, które przemawiają przeciwko wydaniu świadectwa na powrotny wywóz tego okazu 
do Norwegii. 

W związku z powyższym, w przypadku złożenia (po dokonaniu importu) wniosku o 
wydanie świadectwa na re-eksport do Norwegii tego okazu, proponujemy zaopiniować 
taki wniosek pozytywnie. 
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Sprawa nr 4-052-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków 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 żywego okazu nosorożca indyjskiego Rhinoceros unicornis 
Linnaeus, 1758: samca oznakowanego mikroczipem o nr 941000014785988, urodzonego 
25.12.2012 w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. 

Nosorożec indyjski umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana w trybie art. 59 ust. 
2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego 
rozporządzenia oraz uznania przedmiotowych okazów jako urodzone i wyhodowane w 
niewoli zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia. 

Do wniosku załączono następujące dokumenty: 
• indywidualne wydruki z ISIS ZIMS dla przedmiotowego okazu oraz jego rodziców, 
• świadectwa do użytku handlowego wystawione dla obu rodziców tego okazy, 
• zestawienie okazów tego gatunku przetrzymywanych w tym ogrodzie zoologicznym z 

którego wnika, że przedmiotowy okaz i jego rodzice to jedyne okazy w jego kolekcji. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzają w sposób 
przekonujący, że przedmiotowy okaz spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 
rozporządzenia Komisji (UE) 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. 
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Sprawa nr 4-053-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy 3 wniosków Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 19/02/2014 o 
zwolnienie z określonego w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 zakazu 
wystawiania na widok publiczny w celach zarobkowych i wydanie potwierdzających to 
świadectw dla 3 żywych okazów lemura katta Lemur catta Linnaeus, 1758: 
 
l.p. nr 

ARKS 
transponder data 

urodzenia 
płeć 

1 S6849 941000013048804 17/03/2012 M 
2 S6850 941000013048802 17/03/2012 F 
3 S6986 941000013048696 17/04/2013 F 

Lemur katta umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97.  

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 dołączono: 

ad. 1. i 2.  

• wyciągi kartotek ISIS ZIMS przedmiotowych okazów, ich rodziców, babci ze strony 
jednego z potencjalnych ojców, dziadków ze strony matki, oraz prababci ze strony 
matki, ze strony jednego z potencjalnych dziadków, 

• zezwolenia eksportowe i importowe CITES lub unijne świadectwa dopuszczające 
komercyjne wykorzystanie wystawione dla jednego z potencjalnych ojców (mikroczip 
nr 968000001813588), dla babci (nr mikroczipu 00-000A-0D07) ze strony jednego z 
potencjalnych ojców, dla prababci (nr mikroczipu 00-01BB-3270) ze strony matki, ze 
strony jednego z potencjalnych dziadków, dla drugiego z potencjalnych dziadków (nr 
mikroczipu IFO B2E6) ze strony matki, dla wszystkich pradziadków (nr mikroczipów 
IFO-B2E6, IBF-6623 i 00-0214-53FE). 

ad. 3. 

• wyciąg kartoteki ISIS ZIMS przedmiotowego okazu oraz jego rodziców, 

• zezwolenia eksportowe i importowe CITES wystawione dla babci (mikroczipy nr 00-
0600-02A0 i 01-FOBE21) ze strony matki przedmiotowego okazu, 

• unijne świadectwo zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystywania wystawione 
dla ojca (mikroczip nr 968000001813588) przedmiotowego okazu. 

 

Ad. 1. i 2. Po przeanalizowaniu dokumentacji załączonej do wniosków, uznano, że na 
podstawie przedstawionych dokumentów brak jest podstaw do uznania, że przedmiotowe 
lemury spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
865/2006 i można je uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli. 
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- Brak informacji o pochodzeniu dziadka (ISIS GAN: MIG 12-28658004) ze strony 
jednego z potencjalnych ojców (nr mikroczipu 00-01E6-0BB5). 

- Brak informacji o pochodzeniu pradziadka (na wyciągu kartoteki ISIS ZIMS brak 
precyzyjnych danych określających tego osobnika) ze strony matki, ze strony dziadka 
(ISIS GAN: 24759417). 

Ad. 3. Po przeanalizowaniu dokumentacji załączonej do wniosku, uznano, że na podstawie 
przedstawionych dokumentów brak jest podstaw do uznania, że przedmiotowy lemur spełnia 
wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można go 
uznać za urodzonego i wyhodowanego w niewoli. 

- Według kartoteki ISIS ZIMS matki lemura, którego dotyczy wniosek (ISIS GAN: 
MIG12-29942738) jej ojciec ma nieznane pochodzenie (UNK/WARSAW).  

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy zawiesić postępowanie w sprawie 
przedmiotowych wniosków do czasu uzyskania od wnioskodawcy wyjaśnień w sprawie 
pochodzenia wskazanych powyżej osobników. 

W przypadku jeśli nie uda się potwierdzić legalnego pochodzenia wskazanych okazów, 
przedmiotowe okazy będzie trzeba uznać za mające pochodzenie „F”, co nie wyklucza 
możliwości ubiegania się o świadectwo dla transakcji. 

Jednocześnie proponujemy zwrócić się z prośbą o szczegółowe opisywanie przez 
wnioskodawcę przedstawianych dokumentów (np. dokument ojca, dokument babci ze strony 
matki itp.) co umożliwi szybszą analizę dostarczonego materiału. 
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Sprawa nr 4-053-2 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy 3 wniosków Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 19.02.2014 o 
zwolnienie z określonego w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 zakazu 
wystawiania na widok publiczny w celach zarobkowych i wydanie potwierdzających to 
świadectw dla 3 żywych okazów lemura katta Lemur catta Linnaeus, 1758: 
 
l.p. nr ARKS transponder data urodzenia płeć 
1 S6849 941000013048804 17.03.2012 M 
2 S6850 941000013048802 17.03.2012 F 
3 S6986 941000013048696 17.04.2013 F 

Lemur katta umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97.  

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 dołączono lub uzupełniono w terminie późniejszym następujące dokumenty: 

ad. 1 i 2 

• wyciągi kartotek ISIS ZIMS przedmiotowego okazu, jego rodziców, dziadków ze 
strony jednego z potencjalnych ojców, dziadków ze strony matki, oraz prababki ze 
strony matki, ze strony jednego z potencjalnych dziadków, 

• zezwolenia eksportowe i importowe CITES lub unijne świadectwa dopuszczające 
komercyjne wykorzystanie wystawione dla jednego z potencjalnych ojców (mikroczip 
nr 968000001813588), dla babki (nr mikroczipu 00-000A-0D07) ze strony jednego z 
potencjalnych ojców, dla prababki (nr mikroczipu 00-01BB-3270) ze strony matki, ze 
strony jednego z potencjalnych dziadków, dla drugiego z potencjalnych dziadków (nr 
mikroczipu IFO B2E6) ze strony matki, dla wszystkich pradziadków (nr mikroczipów 
IFO-B2E6, IBF-6623 i 00-0214-53FE), 

ad. 3 

• wyciąg kartoteki ISIS ZIMS przedmiotowego okazu, jego rodziców, oraz 
potencjalnych dziadków ze strony matki, 

• zezwolenia eksportowe i importowe CITES wystawione dla babki (mikroczipy nr 00-
0600-02A0 i 01-FOBE21) ze strony matki przedmiotowego okazu, 

• unijne świadectwo zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystywania wystawione 
dla ojca (mikroczip nr 968000001813588) przedmiotowego okazu. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające urodzenie 
przedmiotowych lemurów w hodowli oraz dokumenty potwierdzające legalne pochodzenie 
osobników rodzicielskich, potwierdzają w sposób przekonujący, że okazy te 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 
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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 
wnioski dotyczące 3 wskazanych powyżej okazów pozytywnie, w zakresie będącym 
przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.  
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Sprawa nr 4-054-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy 10 wniosków Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 19/02/2014 o 
zwolnienie z określonego w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 zakazu 
wystawiania na widok publiczny w celach zarobkowych i wydanie potwierdzających to 
świadectw dla 10 żywych okazów lemura katta Lemur catta Linnaeus, 1758: 
 
l.p. nr ARKS transponder data urodzenia płeć 
1 S5400 941000014785885 08/04/2000 F 
2 S6044 941000014786000 31/05/2006 F 
3 S6400 941000014785887 18/05/2005 F 
4 S6419 941000014786008 16/03/2005 F 
5 S6483 941000014785876, 00-01E6-0BB5 28/03/2002 M 
6 S6567 941000014785906, 00-0634-CB4E 08/06/2005 F 
7 S6848 941000013048772 17/03/2012 F 
8 S6875 941000013048812 04/05/2012 M 
9 S6876 941000013048873 04/05/2012 M 
10 S6989 941000013048628 19/04/2013 M 

Lemur katta umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97.  

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 dołączono: 

ad. 1.  
• wyciąg kartoteki ISIS ZIMS przedmiotowego okazu, 
• zezwolenia eksportowe i importowe CITES wystawione dla przedmiotowego okazu. 

ad. 2. 
• wyciąg kartoteki ISIS ZIMS przedmiotowego okazu oraz jego rodziców, 
• zezwolenia eksportowe i importowe CITES wystawione dla rodziców (ojciec mikroczip 

nr IFO-B2E6, matka 941000014785885 i 00-0214-53FE) przedmiotowego okazu. 

ad. 3. 
• wyciąg kartoteki ISIS ZIMS przedmiotowego okazu oraz jego rodziców, 
• zezwolenia eksportowe i importowe CITES wystawione dla ojca przedmiotowego okazu 

(mikroczip nr IFO-B2E6), 
• zezwolenia eksportowe i importowe CITES wystawione dla dziadków ze strony matki 

przedmiotowego okazu (dziadek mikroczip IFO-B2E6 lub IBF-6623, babcia 
941000014785885 i 00-0214-53FE). 

ad. 4. 
• wyciąg kartoteki ISIS ZIMS przedmiotowego okazu oraz jego rodziców, 
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• zezwolenia eksportowe i importowe CITES wystawione dla rodziców (ojciec mikroczip 
nr IBF-6623 lub IFO B2E6, matka 01-FOBE21 i 00-0600-0210) przedmiotowego okazu. 

ad. 5. 
• wyciąg kartoteki ISIS ZIMS przedmiotowego okazu oraz jego rodziców, 
• zezwolenia eksportowe i importowe CITES wystawione dla rodziców (ojciec mikroczip 

nr 0014-982A i 00-01EF-DDSF, matka 00-000A-0D07 i 956000002153372) 
przedmiotowego okazu. 

ad. 6. 
• wyciąg kartoteki ISIS ZIMS przedmiotowego okazu oraz jego rodziców, 
• zezwolenia eksportowe i importowe CITES wystawione dla rodziców (ojciec mikroczip 

nr 00-05FF-F30D i IBF6623, matka 00-01BB-4028) przedmiotowego okazu. 

ad. 7. 
• wyciąg kartoteki ISIS ZIMS przedmiotowego okazu oraz jego rodziców oraz dziadków ze 

strony matki oraz jednego z potencjalnych ojców, 
• zezwolenia eksportowe i importowe CITES wystawione dla dziadków ze strony jednego z 

potencjalnych ojców (dziadek mikroczip nr 00-0014-982A i 00-01EF-DDSF, babcia 00-
000A-0D07) oraz dziadków ze strony matki (dziadek mikroczip nr 00-05FE-634B i IFO 
B2E6, babcia 00-0214-53FE) przedmiotowego okazu, 

• unijne świadectwo zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystywania wystawione dla 
jednego z potencjalnych ojców (mikroczip nr 968000001813588) przedmiotowego okazu. 

ad. 8. 
• wyciąg kartoteki ISIS ZIMS przedmiotowego okazu oraz jego rodziców, 
• unijne świadectwo zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystywania wystawione dla 

jednego z potencjalnych ojców (mikroczip nr 968000001813588) przedmiotowego okazu, 
• zezwolenia eksportowe i importowe CITES wystawione dla dziadków ze strony jednego z 

potencjalnych ojców (dziadek mikroczip nr 00-0014-982A i 00-01EF-DDSF, babcia 00-
000A-0D07) przedmiotowego okazu, 

• zezwolenia eksportowe i importowe CITES wystawione dla dziadków (dziadek mikroczip 
nr 00-05FF-F30D i IBF 6623, babcia 00-01BB-4028) ze strony matki przedmiotowego 
okazu. 

ad. 9 
• wyciąg kartoteki ISIS ZIMS przedmiotowego okazu oraz jego rodziców, 
• unijne świadectwo zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystywania wystawione dla 

jednego z potencjalnych ojców (mikroczip nr 968000001813588) przedmiotowego okazu, 
• zezwolenia eksportowe i importowe CITES wystawione dla dziadków ze strony jednego z 

potencjalnych ojców (dziadek mikroczip nr 00-0014-982A i 00-01EF-DDSF, babcia 00-
000A-0D07) przedmiotowego okazu, 

• zezwolenia eksportowe i importowe CITES wystawione dla dziadków (dziadek mikroczip 
nr 00-05FF-F30D i IBF 6623, babcia 00-01BB-4028) ze strony matki przedmiotowego 
okazu. 

ad. 10 
• wyciąg kartoteki ISIS ZIMS przedmiotowego okazu, jego rodziców oraz dziadków ze 

strony matki, 
• unijne świadectwo zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystywania wystawione dla 

ojca (mikroczip nr 968000001813588) przedmiotowego okazu, 
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• zezwolenia eksportowe i importowe CITES wystawione dla dziadków (dziadek mikroczip 
nr 00-05FF-F30D i IBF 6623, babcia 00-01BB-4028) ze strony matki przedmiotowego 
okazu. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające urodzenie 
przedmiotowych lemurów w hodowli oraz dokumenty potwierdzające legalne pochodzenie 
osobników rodzicielskich, potwierdzają w sposób przekonujący, że okazy te 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 
wnioski dotyczące 10 wskazanych powyżej okazów pozytywnie, w zakresie będącym 
przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.  
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Sprawa nr 4-055-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Mido Kucharski sp. k. z Warszawy, o wydanie zezwolenia 
importowego na przywóz 2,12 m3 tarcicy palisandru honduraskiego Dalbergia stevensonii 
pochodzących z roślin dziko rosnących w Gwatemali, zakupionych w USA, a przeznaczonych 
do celów komercyjnych (kod celu „T”). 

Palisander honduraski Dalbergia stevensonii (nazwa angelska: honduras rosewood), znajduje 
się w Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.  

Handel drewnem pozyskanym z Dalbergia stevensonii jest dość częsty. Drewno pozyskuje się 
głównie z dziko rosnących drzew w Belize i Gwatemali. Żaden kraj nie wyznaczył kwot 
eksportowych dla tego gatunku. 

W przypadku dwóch poprzednich wniosków od tego samego wnioskodawcy, deklarowana 
gęstość importowanego drewna była nieprawdopodobnie wysoka (opinie nr 
PROP/CITES/20113-237-1-ak, Sprawa nr 4-001-1-ak i Sprawa nr 4-001-2-ak. 

Deski są importowane z USA na podstawie świadectwa re-exportowego o numerze 
13US21402B/9. Z załączonych dokumentów wynika, że przesyłka waży brutto 2259,79 kg, a 
netto (samo drewno palisandru 2180,86 kg). Oznacza to, że przy deklarowanej objętości 
importowane drewno na średnią gęstość ok. 1,029 g/cm3, co mieści się w zakresie poniżej 
maksymalnej gęstości podawanej dla tego gatunku w literaturze – 1,04 g/cm3 (Babiak i in. 
200919). 

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, w deklarowanej ilości, 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 warunkowo 
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym 
CITES. 

Warunkiem pozytywnej opinii jest zaznaczenie w zezwoleniu (np. w polu 8 lub 23), że 
dotyczy to ilości 2180,86 kg drewna netto. 

Opinia ta może dotyczyć kolejnych podobnych wniosków, dotyczących re-eksportu z USA 
pochodzącego z wolności z Gwatemali tarcicy tego gatunku drewna o pochodzeniu „W”, pod 
warunkiem, że wyliczona gęstość importowanego drewna wynosi poniżej 1,04 g/cm3, a 
maksymalna masa drewna (podana przez wnioskodawcę lub wyliczona z powyższej 
maksymalnej gęstości) będzie wpisana w zezwoleniu importowym 

 

                                                 
19 Babiak I. Danihelová A. Čulík M. 2009. Excitation frequency by impulse method and tuning the 
xylophone bars. Proceedings of the ACOUSTICS High Tatras “34th International Acoustical 
Conference - EAA Symposium”. http://34iac.acoustics.sk/proceedings/Babiak-Danihelova-Culik.pdf. 
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Sprawa nr 4-056-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Zurichu, o wydanie zezwolenia na eksport 
do Szwajcarii jednego noża z rękojeścią wykonaną z kości (ciosu) nieokreślonego gatunku słoni 
Elephantidae sp., Gray, 1841, o nieznanym pochodzeniu przedkonwencyjnym.  

Z załączonej do wniosku opinii eksperta wynika, że przedmiot ten pochodzi z 1917 r. Okaz jest 
wywożony do celów prywatnych. 

Naszym zdaniem, niniejszy wywóz będzie miał charakter powrotnego wywozu (re-eksportu), 
gdyż kość słoniowa nie pochodzi zapewne ani z obecnego, ani historycznego terytorium Polski. 
Wymagane będzie więc świadectwo re-esksportowe, a nie zezwolenie na eksport.  

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. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem i załączoną dokumentacją oraz informacjami dostępnymi z 
innych źródeł stwierdza, uznano, 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 4-057-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Gospodarstwa Rybackiego Olsztyn II Sp. z o.o., o wydanie zezwolenia na 
eksport do Białorusi 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. 

Do wniosku dołączono: 

a) kopię potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej; 

b) oświadczenie z 28.02.2014, że okazy te pochodzą z zakupu w gospodarstwie Rybackim 
„Gosławice”; 

c) zaświadczenie kierownika Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach Instytutu 
Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie z 08.12.2010, Gospodarstwo Rybackie Gosławice 
sp. z o.o. zakupiło w tym Zakładzie w 2001 r. m.in. 10000 „materiału zarybieniowego” 
jesiotra syberyjskiego.  

d) zaświadczenie kierownika Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach Instytutu 
Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie z 08.12.2010, że zakupiony przez Gospodarstwo 
Rybackie Gosławice sp. z o.o. materiał zarybieniowy ryb jesiotrowych pochodził od 
tarlaków sprowadzonych z terenu Federacji Rosyjskiej przed 1997 r.  

e) zobowiązanie prezesa Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” sp. z o.o. z 15.06.2013, do 
sprzedaży Gospodarstwu Rybackiemu Olsztyn II 10000 kg jesiotrów syberyjskich 
siedmioletnich, o wadze 7-10 kg, wyhodowanych w Gosławicach z tarlaków będących 
„drugim pokoleniem” wyhodowanym z narybku zakupionego z Instytutu Rybactwa 
Śródlądowego w Olsztynie (przy okazji poprzednich spraw wyjaśniono, że nie było to 
drugie, ale pierwsze pokolenie); 

f) pismo prezesa Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” sp. z o.o. z 15.04.2011, że stado 
tarłowe jesiotra syberyjskiego w tym gospodarstwie pochodzi z zakupu w 2001 r. narybku 
tego gatunku z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, pochodzącego z od 
tarlaków sprowadzonych z terenu Federacji Rosyjskiej przed 1997 r. 

Dokumenty wymienione w punktach c-f były już przesyłane Komisji wraz z poprzedniki 
wnioskami tego samego podmiotu. 

W opinii nr Sprawa nr 4-002-1-ak, dotyczącej eksportu na Białoruś takiej samej ilości okazów 
tego samego gatunku, Komisja PROP ds. CITES napisała m.in.: 

„w związku z tym, że analogiczne wnioski tego podmiotu są często przedmiotem analiz, 
sugerujemy, by organ zarządzający poinformował wnioskodawcę, że przy kolejnych 
wnioskach nie musi składać każdorazowo kompletu kopii dokumentów przedstawionych przy 
poprzednich sprawach, lecz wystarczy powołać się na nie. Przedstawić należy oczywiście 
kopie ew. nowych dokumentów, a także – co ważne – zestawienie dotychczasowego 
wykorzystania partii, której pochodzenie wykazano, i z której wywodzą się okazy będące 
przedmiotem wniosku. 
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Zaznaczamy, że tę samą prośbę Komisja PROP ds. CITES przedstawiłą w opinii nr 
PROP/CITES/2013-186-1-ak z 8 września 2013 r., a mimo to otrzymała ponownie komplet 
dokumentacji, a zabrakło zestawienia wykorzystania partii zakupionych ryb. Ponawiamy więc 
wniosek o przekazanie naszej prośby wnioskodawcy i informujemy, że w przypadku 
kolejnego podobnego wniosku nie będziemy go rozpatrywać, póki nie otrzymamy 
zestawienia pozwalającego na ocenę dotychczasowego wykorzystania partii, których 
pochodzenie zostało wykazane.” 

Ponieważ mimo dwukrotnego zwracania się o zestawienie dotychczasowego wykorzystania 
partii jesiotrów, której pochodzenie wykazano, zestawienia tego nie przedstawiono, w 
związku z tym trudno ocenić, czy przedmiotowe okazy rzeczywiście mogą pochodzić wciąż z 
partii o deklarowanym pochodzeniu. 

Proponujemy wezwać po raz trzeci o przedstawienie wymienionego wyżej zestawienia i 
zawiesić postępowanie w tej sprawie do czasu uzupełnienie wniosku o ten dokument. 
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Sprawa nr 4-057-2 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Gospodarstwa Rybackiego Olsztyn II Sp. z o.o., o wydanie zezwolenia na 
eksport do Białorusi 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. 

Do wniosku dołączono: 

g) kopię potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej; 

h) oświadczenie z 28.02.2014, że okazy te pochodzą z zakupu w gospodarstwie Rybackim 
„Gosławice”; 

i) zaświadczenie kierownika Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach Instytutu 
Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie z 08.12.2010, Gospodarstwo Rybackie Gosławice 
sp. z o.o. zakupiło w tym Zakładzie w 2001 r. m.in. 10000 „materiału zarybieniowego” 
jesiotra syberyjskiego.  

j) zaświadczenie kierownika Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach Instytutu 
Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie z 08.12.2010, że zakupiony przez Gospodarstwo 
Rybackie Gosławice sp. z o.o. materiał zarybieniowy ryb jesiotrowych pochodził od 
tarlaków sprowadzonych z terenu Federacji Rosyjskiej przed 1997 r.  

k) zobowiązanie prezesa Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” sp. z o.o. z 15.06.2013, do 
sprzedaży Gospodarstwu Rybackiemu Olsztyn II 10000 kg jesiotrów syberyjskich 
siedmioletnich, o wadze 7-10 kg, wyhodowanych w Gosławicach z tarlaków będących 
„drugim pokoleniem” wyhodowanym z narybku zakupionego z Instytutu Rybactwa 
Śródlądowego w Olsztynie (przy okazji poprzednich spraw wyjaśniono, że nie było to 
drugie, ale pierwsze pokolenie); 

l) pismo prezesa Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” sp. z o.o. z 15.04.2011, że stado 
tarłowe jesiotra syberyjskiego w tym gospodarstwie pochodzi z zakupu w 2001 r. narybku 
tego gatunku z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, pochodzącego z od 
tarlaków sprowadzonych z terenu Federacji Rosyjskiej przed 1997 r. 

Dokumenty wymienione w punktach c-f były już przesyłane Komisji wraz z poprzednimi 
wnioskami tego samego podmiotu. 

W opiniach nr PROP/CITES/2013-186-1-ak i nr Sprawa nr 4-002-1-ak, dotyczących innych 
spraw, a następnie w postanowieniu nr Sprawa nr 4-057-1-ak, dotyczącym przedmiotowego 
wniosku, Komisja PROP ds. CITES zwróciła się o przedstawienie zestawienia 
dotychczasowego wykorzystania partii, której pochodzenie wykazano, i z której wywodzą się 
okazy będące przedmiotem wniosku. Zestawienie takie zostało przedstawione i wynika z 
niego, że omawiana partia nie została jeszcze do tej pory wykorzystana w całości. 

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, a także po zbadaniu dostępnych danych, 
wyrażamy przekonanie, że: 

- pochodzenie „C” przedmiotowych okazów można uznać za potwierdzone; 
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- 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 ten wniosek pozytywnie, w zakresie 
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 
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Sprawa nr 4-058-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 

Dotyczy dwunastu wniosków Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi o zwolnienie z zakazu 
wystawiania na widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzających to 
świadectw dla stada hodowlanego tamaryny białoczubej Saguinus oedipus Linnaeus, 1758, 
znajdującego się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi.  

Gatunek, do którego należą wnioskowane okazy, jest umieszczony jest w Załączniku I CITES i 
Aneksie A rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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. 

Stado będące w posiadaniu wnioskodawcy składa się z trzynastu osobników: 7 samców i 6 
samic, w tym samicy, dla której Łódzkie Zoo posiada unijne świadectwo CITES nr: FR-03-
086-00102-K wydane przez francuski organ zarządzający. 

Szczegóły dotyczące identyfikacji poszczególnych osobników podane są w raporcie ISIS-
ZIMS dla taksonu (zawierającym podstawowe informacje o wszystkich trzynastu tamarynach 
białoczubych znajdujących się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi na dzień 28 
lutego br.) załączonym do wniosków razem z pismem przewodnim i następującymi 
dokumentami: 

• Kartami indywidualnymi ISIS-ZIMS dla okazów rodzicielskich legalnie sprowadzonych 
z zagranicy i stanowiących hodowlaną parę założycielską; 

• Kopiami duńskiego zezwolenia eksportowego i polskiego zezwolenia importowego dla pary 
tamaryn białoczubych, w tym samca z pary hodowlanej – objętego jednym z wniosków; 

• Kopię ww. francuskiego świadectwa CITES dla samicy z pary założycielskiej. 

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 (UE) 865/2006.  

proponujemy zaopiniować przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym 
przedmiotem obowiązkowych konsultacji z organem naukowym CITES. 

• pragniemy dodać, że dla okazów pochodzących ze stada hodowlanego znajdującego 
się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi, Komisja PROP ds. CITES 
wydawała już pozytywne opinie do wniosków o wydanie zezwoleń i świadectw 
CITES:Sprawa nr 1-212-1-ak,Sprawa nr 2-183-1-bk. 

Według naszych informacji Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi przekazywał wcześniej (bez 
świadectw CITES zwalniających z zakazu wystawiania na widok publiczny) w latach 2010-
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2011 żywe okazy pochodzące z przedmiotowego stada hodowlanego do innych krajowych 
ogrodów zoologicznych: w Chorzowie, Toruniu i Zamościu. Może to być przydatne w 
opiniowaniu kolejnych wniosków realizujących propozycje Komisji zawarte w piśmie 
skierowanym do dyrektorów polskich ogrodów zoologicznych i akwariów 23 grudnia 2013 r. 
(PROP/CITES/2013-241-1-ak). 
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Sprawa nr 4-059-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 12/12/2013 o 
zwolnienie z określonego w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 zakazu 
wystawiania na widok publiczny w celach zarobkowych i wydanie potwierdzających to 
świadectw dla jednej żywej samicy niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos (Linnaeus, 
1758), urodzonej 31/12/1982 w ZOO w Warszawie, oznakowanej mikroczipem o nr 
941000014785785.  

Niedźwiedź brunatny umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest w tym wypadku wydawana w trybie art. 59 ust. 3 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego 
rozporządzenia oraz art. 8 ust. 3 lit. f lub g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Do wniosku załączono wyłącznie indywidualne wydruki z ISIS ZIMS dla przedmiotowego 
okazu oraz jego rodziców. 

W polu nr 9 wnioskodawca zaznaczył kod pochodzenia „O” (pochodzenie 
przedkonwencyjne). Kod taki powinien być wpisywany wraz z kodem towarzyszącym, 
którego we wniosku nie wprowadzono. Dalsza analiza dokumentacji wykazała jednak, że 
przedmiotowy okaz urodził się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Warszawie 31 grudnia 
1982, tymczasem gatunek ten został wpisany do Załącznika I CITES 28 czerwca 1979 r. a 
więc 3,5 roku wcześniej. Zgodnie z Rezolucją CITES nr 13.6 (Rev. CoP16) nie można go 
więc uznać za okaz przedkonwencyjny. Z uwagi na brak pełnych informacji o pochodzeniu 
jego rodziców, należałoby go uznać jako okaz o pochodzeniu F (urodzony w niewoli, jednak 
nie spełniający warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006).  

Jednocześnie zaznaczamy, że wnioskodawca nie załączył do wniosku żadnych dodatkowych 
informacji dających podstawy do oceny celu transakcji, tj. że spełnione zostaną warunki 
określone w art. 8 ust. 3 lit. f lub g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (cele hodowli lub 
rozmnażania, których realizacja przyniesie korzyści w zakresie ochrony gatunku lub cele 
badawcze lub edukacyjne, mające przyczynić się do zachowania lub ochrony gatunku). W 
odniesieniu do okazu o pochodzeniu F i urodzonego w Polsce, świadectwo do użytku 
handlowego może być wydane na podstawie art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g, przy czym lit. e nie ma 
raczej w tym wypadku zastosowania. 

W związku z powyższym proponujemy zawiesić postępowanie w sprawie do czasu 
uzyskania od wnioskodawcy informacji uzupełniających - w jaki sposób przedmiotowy 
niedźwiedź wykorzystywany będzie w celach określonych w art. 8 ust. 3 lit. f lub g 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Ponadto zwracamy uwagę, że przy ponownym złożeniu wniosku, w polu nr 9 należy zmienić 
kod pochodzenia zwierzęcia z „O” na „F”. 
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Sprawa nr 4-059-2 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 12/12/2013 o 
zwolnienie z określonego w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 zakazu 
wystawiania na widok publiczny w celach zarobkowych i wydanie potwierdzających to 
świadectw dla jednej żywej samicy niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos (Linnaeus, 
1758), urodzonej 31/12/1982 w ZOO w Warszawie, oznakowanej mikroczipem o nr 
941000014785785.  

Niedźwiedź brunatny umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest w tym wypadku wydawana w trybie art. 59 ust. 3 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego 
rozporządzenia oraz art. 8 ust. 3 lit. g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Do wniosku załączono wyłącznie indywidualne wydruki z ISIS ZIMS dla przedmiotowego 
okazu oraz jego rodziców, a następnie na wniosek Organu Zarządzającego, poprawiono 
wniosek (w polu nr 9 zmieniono kod "O" na "F") oraz dołączono ogólnikową informację na 
temat tablic informacyjnych dot. niedźwiedzi, przygotowywanych przez Dział Edukacyjny 
wnioskodawcy. 

Z dosłanych przez wnioskodawcę informacji uzupełniających wynika, że Miejski Ogród 
Zoologiczny w Warszawie planuje przygotowanie 3 tablic informacyjno edukacyjnych: 

1) tablica opisowa gatunku - z wyszczególnieniem wszystkich podgatunków niedźwiedzia 
brunatnego na świecie; 

2) tablica poświęcona sytuacji niedźwiedzi w Polsce - mapy przedstawiające zasięg 
występowania, liczebność populacji, opis zachowań oraz informacja, w jaki sposób należy 
postępować w przypadku spotkania niedźwiedzia w naturze; 

3) tablica przedstawiająca sylwetki 3 niedźwiedzi prezentowanych na wybiegu, z informacją 
o ich historii oraz sposobach wykorzystywania niedźwiedzi np. w cyrkach. 

Ekspozycja powyższych tablic przy wybiegu dla niedźwiedzi będzie miała charakter 
edukacyjno-informacyjny. Proponujemy uznać, że tablice te potencjalnie mogą przyczynić się 
do podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie szeroko rozumianej ochrony 
niedźwiedzi brunatnych w Polsce. Poprzez propagowanie wiedzy na temat sposobu 
zachowania się turystów w przypadku spotkania z niedźwiedziem w warunkach naturalnych, 
tablice przyczynią się do ograniczenia konfliktów pomiędzy tymi drapieżnikami a 
człowiekiem. W konsekwencji uznano, że ekspozycja niedźwiedzi wraz z tablicami 
przyczynią się do lepszej ochrony gatunku. Oznacza to, że w przypadku przedmiotowego 
okazu spełniony jest warunek określony w art. 8 ust. 3 lit. g rozporządzenia Rady (WE) nr 
338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. d 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 4-060-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy dwóch wniosków Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 
12/12/2013 o zwolnienie z określonego w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 
zakazu wystawiania na widok publiczny w celach zarobkowych i wydanie potwierdzających 
to świadectw dla dwóch żywych samic niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos (Linnaeus, 
1758), urodzonych około 10/10/1985 (+/- 2 lata) w nieokreślonej lokalizacji, oznakowane 
mikroczipami o nr 941000012396936 i 941000012397172.  

Niedźwiedź brunatny umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest w tej sprawie wydawana w trybie art. 59 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Przedmiotowe okazy, jak wynika z 
przedstawionych informacji, mają nieznane źródło pochodzenia. Oznacza to, że nie mają do 
nich zastosowania warunki, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. a-d oraz h rozporządzenia 
Rady (WE) nr 338/97. Jeśli zostanie uznane, że spełniony jest w odniesieniu do nich art. 53 
ust. 1a rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, zezwolenia i potwierdzające je świadectwa 
mogą być więc co najwyżej wydane na podstawie art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g rozporządzenia 
Rady (WE) nr 338/97. Zastosowanie miałyby więc w tym wypadku art. 59 ust. 3 i art. 48 ust. 
1 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Oznacza to, że organ naukowy powinien 
potwierdzić, że istnieje upoważnienie do ich wykorzystania do jednego z celów, o których 
mowa w art. 8 ust. 3 lit. e–g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Do wniosków załączono jedynie indywidualne wydruki z ISIS ZIMS dla przedmiotowych 
okazów. 

W obu wnioskach w polu nr 9 wnioskodawca zaznaczył kod pochodzenia „U/O” 
(pochodzenie nieznane, przedkonwencyjne). Z załączonej dokumentacji wynika, że 
przedmiotowe okazy urodziły się mniej więcej 10/10/1985 (+/- 2 lata), czyli najwcześniej 
10/10/1983, tymczasem gatunek ten został wpisany do Załącznika I CITES 28/06/1979, a 
więc ponad 4 lata wcześniej. Zgodnie z Rezolucją CITES nr 13.6 (Rev. CoP16) nie można ich 
więc uznać za okazy przedkonwencyjne. Ponadto należy zwrócić uwagę, że data urodzenia 
przedmiotowych niedźwiedzi jest szacowana i nie jest poparta żadną dokumentacją. W takiej 
sytuacji, zgodnie z przytoczoną Rezolucją, jako datę pozyskania należy przyjąć pierwszą 
wiarygodną datę (która może zostać udokumentowana), od której dany okaz był w posiadaniu 
dowolnego podmiotu/osoby. Uznano, że w przypadku przedmiotowych niedźwiedzi,datą taką 
jest 05/07/2007, kiedy niedźwiedzie trafiły do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Tym 
bardziej zwierzęta te nie mogą być rozpatrywane jako okazy przedkonwencyjne.  

II.  Legalne „wejście w posiadanie” 

Jak zaznaczono powyżej, pierwszy warunek wydania wnioskowanych zezwoleń i świadectw 
został określony w art. 59 ust. 1a rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Jego 
polskojęzyczna wersja stanowi, że wnioskodawca powinien wykazać przed właściwym 
organem zarządzającym, że „wejście w posiadanie przedmiotowych okazów nastąpiło 
zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony dzikiej fauny i flory”. Takie 
brzmienie tego przepisu wskazuje, że chodzi o „wejście w posiadanie” przez wnioskodawcę. 
Jak w wielu przypadkach, jest to wynik błędnego tłumaczenia przepisu unijnego, w którym 
nie ma mowy o wejściu w posiadanie, lecz o uzyskaniu/pozyskaniu (ang. acquired, fr. acquis, 
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hiszp. adquiridos), które to pojęcie należy rozumieć zgodnie z art. 1 pkt. 1 tego samego 
rozporządzenia. 

W przypadku obu niedźwiedzi wnioskodawca nie dołączył do wniosku jakiegokolwiek 
dokumentu wskazującego na podstawie czyjej i jakiej decyzji zwierzęta te zostały przekazane 
do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie oraz na jakiej podstawie były tam 
przetrzymywane do tej pory. Z przekazanych informacji i dokumentów nie wynika więc 
jednoznacznie, jaki jest aktualny status prawny przedmiotowych okazów. 

II. Dozwolony cel zwolnienia 

Jeśli zostanie potwierdzone spełnienie warunku art. 59 ust. 1a rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 865/2006, przedmiotem opinii organu naukowego będzie w tym wypadku nie pochodzenie, 
ale ocena, czy spełniony jest choć jeden z warunków określonych w art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, pozwalających na zwolnienie tych okazów z zakazu 
zarobkowego wystawiania na widok publiczny. 

W przedstawionej dokumentacji brak jakichkolwiek odniesień do celu wykonywania tej 
czynności. Brak więc jakichkolwiek podstaw do wydania przedmiotowej opinii. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, proponujemy zawiesić postępowanie w sprawach obu 
wniosków, do czasu uzyskania danych i dokumentów pozwalających na ocenę, czy 
opinia organu naukowego jest przedmiotowa oraz pozwalających na ocenę faktów 
mających być przedmiotem opinii. 

Aby możliwe było wydanie opinii, Komisja PROP ds. CITES wnosi o przedstawienie 
(odpowiednio – przez organ zarządzający, wnioskodawcę lub inne zainteresowane podmioty): 

- wyjaśnień i dokumentów wskazujących jednoznacznie na pochodzenie poszczególnych 
okazów (jeśli jest ono znane); 

- informacji – kto jest obecnie właścicielem poszczególnych okazów i na jakiej podstawie (co 
ma związek z oceną możliwości zapewnienia realizacji celów dopuszczenia do 
zarobkowego wystawiania na widok publiczny); 

- deklaracji – czy w świetle wspomnianych wyżej informacji zdaniem organu zarządzającego 
warunki art. 59 ust. 1a są spełnione dla obu okazów; 

- wyjaśnienie przez wnioskodawcę, w jaki sposób zostanie zapewniony jeden z celów 
określonych w art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (np. w 
przypadku działań edukacyjnych – jakiego rodzaju to będą działania i jaki cel związany z 
ochroną gatunków będą realizowały). 

Ponadto zwracamy uwagę, że przy ponownym złożeniu wniosków, w polu nr 9 należy 
zmienić kody pochodzenia zwierzęcia z „U/O” na „U” wraz z uzasadnieniem. 
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Sprawa nr 4-060-2 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy dwóch wniosków Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 
12.12.2013 o zwolnienie z określonego w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 
zakazu wystawiania na widok publiczny w celach zarobkowych i wydanie potwierdzających 
to świadectw dla dwóch żywych samic niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos (Linnaeus, 
1758), urodzonych około 10/10/1985 (+/- 2 lata) w nieokreślonej lokalizacji, oznakowane 
mikroczipami o nr 941000012396936 i 941000012397172.  

Niedźwiedź brunatny umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Do wniosków załączono jedynie indywidualne wydruki z ISIS ZIMS dla przedmiotowych 
okazów, a następnie uzupełniono wnioski o kopię decyzji Ministra Środowiska zezwalającej 
na przemieszczenie niedźwiedzi. Ponadto dołączono ogólnikową informację na temat tablic 
informacyjnych dot. niedźwiedzi, przygotowywanych przez Dział Edukacyjny 
wnioskodawcy. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest w tej sprawie wydawana w trybie art. 59 ust. 3 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 ust. 1 lit. d 
oraz art. 8 ust. 3. lit. g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Wnioskodawca uzupełnił dokumentację dołączoną do wniosków m.in. o decyzję Ministra 
Środowiska, zezwalającą na przemieszczenie przedmiotowych niedźwiedzi z bazy cyrkowej 
Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych w Julinku do Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Warszawie, w celu ich hodowli i utrzymania. Choć nie leży to w 
kompetencji Organu Naukowego, Komisja skłania się do uznania, że art. 59 ust. 1a 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 można uznać w takiej sytuacji za spełniony. 
Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do Organu Zarządzającego. 

Z dosłanych przez wnioskodawcę informacji uzupełniających wynika, że Miejski Ogród 
Zoologiczny w Warszawie planuje przygotowanie 3 tablic informacyjno edukacyjnych: 

1) tablica opisowa gatunku - z wyszczególnieniem wszystkich podgatunków niedźwiedzia 
brunatnego na świecie; 

2) tablica poświęcona sytuacji niedźwiedzi w Polsce - mapy przedstawiające zasięg 
występowania, liczebność populacji, opis zachowań oraz informacja w jaki sposób należy 
postępować w przypadku spotkania niedźwiedzia w naturze; 

3) tablica przedstawiająca sylwetki 3 niedźwiedzi prezentowanych na wybiegu, z informacją 
o ich historii oraz sposobach wykorzystywania niedźwiedzi np. w cyrkach. 

Ekspozycja powyższych tablic przy wybiegu dla niedźwiedzi będzie miała charakter 
edukacyjno-informacyjny. Proponujemy uznać, że tablice te potencjalnie mogą przyczynić się 
do podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie szeroko rozumianej ochrony 
niedźwiedzi brunatnych w Polsce. Poprzez propagowanie wiedzy na temat sposobu 
zachowania się turystów w przypadku spotkania z niedźwiedziem w warunkach naturalnych, 
tablice przyczynią się do ograniczenia konfliktów pomiędzy tymi drapieżnikami, a 
człowiekiem. W konsekwencji uznano, że ekspozycja niedźwiedzi wraz z tablicami 
przyczynią się do lepszej ochrony gatunku. Oznacza to, że w przypadku przedmiotowych 
okazów spełniony jest warunek określony w art. 8 ust. 3 lit. g rozporządzenia Rady (WE) nr 
338/97 oraz w art. 48 ust. 1 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) 865/2006.  
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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 jest 
uznanie przez organ zarządzający, że w przypadku przedmiotowych niedźwiedzi 
spełniony jest warunek z art. 59 ust. 1a rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. 
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Sprawa nr 4-061-1. 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy trzech wniosków z dnia 24/02/2014 oraz jednego wniosku z dnia 13/03/2014, 
złożonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie o zwolnienie z określonego w art. 
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 zakazu wystawiania na widok publiczny w 
celach zarobkowych i wydanie potwierdzających to świadectw dla czterech żywych słoni 
afrykańskich sawannowych Loxodonta africana (Blumenbach, 1797), dwóch samic 
importowanych z Republiki Południowej Afryki, oznakowanych mikroczipami o nr 
941000013048834 i 00-060F-601F oraz 941000013048777 i 00-060F-6A99, jednego samca 
importowanego z ogrodu zoologicznego w Izraelu oznakowanego mikroczipem 
941000013048651 oraz jednej samicy przywiezionej z Holandii (pochodzącej z Zimbabwe) 
oznakowanej mikroczipem 9680000003428294. 

Słoń afrykański sawannowy umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97, za wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Republiki 
Południowej Afryki oraz Zimbabwe, które umieszczone są w Załączniku II CITES oraz 
Aneksie B rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Do wniosków załączono następujące dokumenty: 

1. dla okazów oznakowanych mikroczipami o nr 941000013048834 i 00-060F-601F oraz 
941000013048777 i 00-060F-6A99 – indywidualne wydruki ISIS ZIMS oraz zezwolenia 
eksportowe i importowe, 

2. dla okazu oznakowanego 941000013048651 - indywidualny wydruk ISIS ZIMS oraz 
zezwolenia eksportowe i importowe, 

3. dla okazu oznakowanego 9680000003428294 - indywidualny wydruk ISIS ZIMS oraz 
holenderskie świadectwo zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystywania 
wystawione dla przedmiotowego słonia. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, organ administracyjny może 
przyznać zwolnienie od zakazów określonych w ust. 1 tego artykułu poprzez wydanie 
świadectwa, jeżeli okazy zostały wprowadzone do Wspólnoty zgodnie z przepisami tego 
rozporządzenia i wykorzystywane mają być w celach, które w negatywny sposób nie wpłyną na 
możliwość przeżycia takiego gatunku. Wydanie świadectwa w powyższym trybie nie wymaga 
konsultacji z organem naukowym. Według naszej interpretacji, racjonalne wydaje się, że w 
sytuacji gdy okaz wprowadzony był do Wspólnoty zgodnie z przepisami rozporządzenia 
poprzedzającego rozporządzenie 338/97, tj. rozporządzenia Rady (WE) nr 3626/82, lub zgodnie z 
przepisami CITES (w przypadku państw które nie są, lub w danym momencie jeszcze nie były, 
członkami UE), należy przyjąć, że analogicznie jak w przypadku art. 5 ust. 3 lit. a-c i ust. 6, 
powyższy tryb ma również zastosowanie. Jednak rozstrzygnięcie tego należy do organy 
zarządzającego, ew. w konsultacji z Komitetem Zarządzającym. 

Słonie wymienione w pkt. 1 zostały wprowadzone na teren Polski, która formalnie była już 
członkiem Wspólnoty, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/97, więc jego art. 8 ust. 3 
lit. c ma w odniesieniu do niego zastosowanie bez żadnych wątpliwości. 

Słoń wymieniony w pkt. 2 został wprowadzony na teren Polski zgodnie z przepisami Konwencji 
Waszyngtońskiej, przed akcesją Polski do UE. 
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Słoń wymieniony w pkt. 3 został wprowadzony na teren Wspólnoty zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 3626/82, co potwierdzono wydaniem wspólnotowego świadectwa, które zwalnia 
ten okaz z zakazu jego komercyjnego wykorzystywania. 

W konsekwencji proponujemy uznać, że jeśli organ zarządzający uzna, że w odniesieniu do 
tych okazów świadectwa mogą zostać wydane na podstawie art. 8 ust. 3 lit. c rozporządzenia 
Rady (WE) nr 338/97, brak jest podstaw do wydania w ich sprawie opinii organu 
naukowego. Uznano więc, że opinia byłaby bezprzedmiotowa i postanawia pozostawić je 
bez rozpatrzenia.  

W przypadku, jeśli organ zarządzający lub Komitet Zarządzający uzna, że do tych okazów nie 
można zastosować art. 8 ust. 3 lit. c i wnioskodawca chciałby uzyskać świadectwa na podstawie 
art. 8 ust. 3 lit. f lub g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, wówczas do wniosku należałoby 
dołączyć szczegółowe uzasadnienie, na podstawie którego Komisja będzie mogła stwierdzić, czy 
rzeczywiście cel przetrzymywania spełnia kryteria określone w tych punktach. 
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Sprawa nr 4-062-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy siedmiu wniosków Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 
24/02/2014 o zwolnienie z określonego w art. 8 ust. 1 rozporządzenia rady (we) nr 338/97 
zakazu wystawiania na widok publiczny w celach zarobkowych i wydanie potwierdzających 
to świadectw dla siedmiu żywych okazów puchacza Bubo bubo (Linnaeus, 1758), dwóch 
samic – jedna oznakowana mikroczipem 941000014785907 (wykluta 20/05/2000) druga 
obrączką 0A007 (wykluta na wolności), jednego samca oznakowanego mikroczipem 
941000012396927 (wykluty 05/05/2004) oraz czterech osobników o nieokreślonej płci 
oznakowanych mikroczipami: 941000013048647 (wykluty 24/04/2013), 941000013048492 
(wykluty 09/05/2011), 941000013048683 (wykluty 16/04/2012) i 941000013048650 
(wykluty 23/04/2013). 

Puchacz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
nr 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest w tych sprawach wydawana w trybie art. 59 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Przedmiotowe okazy, jak wynika z 
przedstawionych informacji, mają nieznane źródło pochodzenia. Oznacza to, że nie mają do 
nich zastosowania warunki, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. a-d oraz h rozporządzenia 
Rady (WE) nr 338/97. Jeśli zostanie uznane, że spełniony jest art. 53 ust. 1a rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 865/2006, zezwolenia i potwierdzające je świadectwa mogą być co najwyżej 
wydane na podstawie art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 
Zastosowanie miałyby więc w tym wypadku art. 59 ust. 3 i art. 48 ust. 1 lit. d rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 865/2006. Oznacza to, że organ naukowy powinien potwierdzić, że istnieje 
upoważnienie do ich wykorzystania do jednego z celów, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. e–g 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Do wniosków załączono jedynie indywidualne wydruki z ISIS ZIMS dla przedmiotowych 
okazów oraz w niektórych przypadkach również dla ich rodziców. Ponadto wnioskodawca 
dosłał zbiorcze kartoteki ISIS ZIMS dla puchaczy przetrzymywanych w Miejskim Ogrodzie 
Zoologicznym w Warszawie oraz zbiorową kartotekę zwierząt z lat 1957-1966. 

W przypadku wszystkich okazów urodzonych w niewoli zadeklarowano pochodzenie „F” – 
zwierzęta urodzone (wyklute) w niewoli, lecz dla których kryteria rozdziału XIII 
rozporządzenia 865/2006 nie są spełnione. Wyjątek stanowi samica oznakowana obrączką 
0A007, w przypadku której zadeklarowano pochodzenie „W” – okaz schwytany w 
środowisku naturalnym.  

 

III.  Legalne „wejście w posiadanie” 

Jak zaznaczono powyżej, pierwszy warunek wydania wnioskowanych zezwoleń i świadectw 
został określony w art. 59 ust. 1a rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Jego 
polskojęzyczna wersja stanowi, że wnioskodawca powinien wykazać przed właściwym 
organem zarządzającym, że „wejście w posiadanie przedmiotowych okazów nastąpiło zgodnie 
z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony dzikiej fauny i flory”. Takie brzmienie 
tego przepisu wskazuje, że chodzi o „wejście w posiadanie” przez wnioskodawcę. Jak w wielu 
przypadkach, jest to wynik błędnego tłumaczenia przepisu unijnego, w którym nie ma mowy 
o wejściu w posiadanie, lecz o uzyskaniu/pozyskaniu (ang. acquired, fr. acquis, hiszp. adquiridos), 
które to pojęcie należy rozumieć zgodnie z art. 1 pkt. 1) tego samego rozporządzenia. 
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Wnioskodawca nie załączył do wniosków żadnych dokumentów, z których by wynikało, jaki 
jest aktualny status prawny przedmiotowych okazów. 

Ponadto zwracamy uwagę, że w niektórych przypadkach z załączonej i dosłanej dokumentacji 
wynikają sprzeczne informacje. Osobnik P6920 według kartoteki indywidualnej (dołączonej 
do wniosków) oznakowany jest obrączką 0A007, podczas gdy w kartotece zbiorczej (dosłanej 
w terminie późniejszym) ten sam okaz według wpisu z 01/01/2008 oznakowany jest obrączką 
0A007, ale już według wpisu z 24/01/2008 obrączką 0A087. Z kolei według kartoteki 
indywidualnej (dołączonej do wniosków) obrączką 0A087 oznakowana jest samica P6921. 

 

II. Dozwolony cel zwolnienia 

Jeśli zostanie potwierdzone spełnienie warunku art. 59 ust. 1a rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 865/2006, przedmiotem opinii organu naukowego będzie w tym wypadku nie pochodzenie, 
ale ocena, czy spełniony jest choć jeden z warunków określonych w art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, pozwalających na zwolnienie tych okazów z zakazu 
zarobkowego wystawiania na widok publiczny. 

W przedstawionej dokumentacji brak jakichkolwiek odniesień do celu przetrzymywania 
zwierząt, których dotyczą wnioski. Brak więc podstaw do wydania opinii.  

Jednocześnie mając na względzie fakt, że rodowód wszystkich okazów urodzonych w niewoli, 
których dotyczą wnioski, jest nieznane (ich rodzice lub dziadkowie mają nieznane pochodzenie), 
wyrażamy wątpliwości, czy przetrzymywanie i hodowla tego typu okazów może być 
argumentowana celem f. W przypadku puchacza merytorycznie nieuzasadnione wydaje się 
bowiem, aby hodowla i rozmnażanie, które przynieść mają korzyści w zakresie ochrony 
gatunku, opierać się mogły o osobniki o nieznanym pochodzeniu. Być może jednak 
pochodzenie jest jednak znane, a jedynie nie zostało przedstawione. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, proponujemy zawiesić postępowanie we wszystkich 
siedmiu sprawach, do czasu uzyskania danych i dokumentów pozwalających na ocenę, 
czy opinia organu naukowego jest przedmiotowa oraz pozwalających na ocenę faktów 
mających być przedmiotem opinii. 

Aby możliwe było opracowanie projektu opinii, wnosimy o przedstawienie (odpowiednio – 
przez organ zarządzający, wnioskodawcę lub inne zainteresowane podmioty): 

1. Na podstawie jakiego dokumentu i przez kogo wydanego odłowiono samicę 
oznakowaną obrączką 0A007? 

2. Czy obrączka, którą oznakowany jest okaz, o którym mowa w pkt. 1, spełnia warunki 
określone w art. 66 ust. 8 rozp. 865/2006? Jeśli nie spełnia, wówczas okaz ten 
powinien zostać oznakowany za pomocą mikroczipu. 

3. Jakie jest źródło pochodzenia stada hodowlanego samicy pochodzącej z Parku Dzikich 
Zwierząt w Kadzidłowie, oznakowanej mikroczipem 941000014785907? Jeśli 
przodkowie tego okazu pochodzą z wolności, na podstawie jakiego dokumentu 
(zezwolenia) dokonano odłowu i przetrzymywano te okazy? 

4. Jakie jest źródło pochodzenia stada hodowlanego samca oznakowanego mikroczipem 
941000012396927? Jeśli przodkowie tego okazu pochodzą z wolności, na podstawie 
jakiego dokumentu (zezwolenia) dokonano odłowu i przetrzymywano te okazy? 

5. Jakie jest źródło pochodzenia samicy MIG12-29460434? Czy okaz ten odłowiony jest 
z wolności, podobnie jak samica oznakowana obrączką 0A007 (wskazuje na to m.in. 
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identyczny wiek obu ptaków, wpisany z karcie ISIS ZIMS tj. 19Y,1M,11D)? Jeśli 
okaz ten pochodzi z wolności, na podstawie jakiego dokumentu (zezwolenia) 
dokonano jego odłowu i go przetrzymywano? 

6. Jakie jest źródło pochodzenia stada hodowlanego samca oznakowanego mikroczipem 
941000012396927?  

7. W jaki sposób wnioskodawca planuje spełnić jeden z celów określonych w art. 8 ust. 3 
lit. e, f lub g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (np. w przypadku działań 
edukacyjnych – jakiego rodzaju to będą działania i jaki cel związany z ochroną 
gatunków będzie realizowany) w odniesieniu do okazów, których dotyczą wnioski? 

Jednocześnie podkreślamy, że według naszej wiedzy, pomimo decyzji GDOŚ 
DOPozgiz.6402.III.16.2011.bm z dnia 18 stycznia 2011 r., zgodnie z którą ogrody 
zoologiczne nie potrzebują zezwoleń na posiadanie i przetrzymywanie zwierząt objętych 
ochroną gatunkową, Komisja PROP ds. CITES podtrzymuje swoje stanowisko, że decyzja ta 
jest błędna pod względem prawnym (narusza zarówno przepisy krajowe, jak i wspólnotowe). 
Z drugiej jednak strony jest to interpretacja przepisów stosowana przez organ odpowiedzialny 
za zarządzanie gatunkami chronionymi, więc wnioskodawca, ani inne zarejestrowane ogrody 
zoologiczne, nie mają teoretycznie możliwości uzyskania zezwoleń na tego typu czynności 
(nie dotyczy to przypadków przetrzymywania okazów przed datą uznania danego podmiotu 
za ogród zoologiczny). W konsekwencji nie wnosimy o uzupełnienie przez wnioskodawcę 
dokumentów na podstawie których przetrzymuje on przedmiotowe puchacze. Podobnie – nie 
jest konieczne przekazanie zezwoleń na przetrzymywanie tych okazów w innych ogrodach 
zoologicznych, jednak wyłączenie w okresie, gdy były one zarejestrowane jako takie 
placówki. 

Sugerujemy również, aby przy okazji kolejnych wniosków o podobnym charakterze, 
wnioskodawca oprócz standardowych „surowych” wydruków z kartotek ISIS ZIMS, dołączał 
również możliwie czytelne wyjaśnienie pochodzenia poszczególnych osobników, których 
dotyczą wnioski. Dotyczy to przede wszystkim przypadków skomplikowanych, gdy np. 
gatunek przez pewien czas był wpisywany do kartotek zbiorowych, albo gdy w kartotekach 
nie ma wyjaśnień dotyczących pochodzenia „nieznanego” lub „z wolności”. W ten sposób 
uniknie się zapewne wielu nieporozumień, a analiza poszczególnych spraw odbywać się 
będzie sprawniej.  
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Sprawa nr 4-063-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy czterech wniosków Ogrodu Zoologicznego w Opolu o zwolnienie z określonego 
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 zakazu wystawiania na widok publiczny 
w celach zarobkowych i wydanie potwierdzających to świadectw dla czterech żywych okazów 
– trzech samców i jednej samicy wilka szarego Canis lupus Linnaeus, 1758, oznakowanych 
mikroczipami, których numery podano w „Karcie informacyjnej gatunku…” załączonej do 
wniosków, a sporządzonej wg wzoru opracowanego przez Komisję. 

Wilk szary jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz 
uznania czterech przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie 
z kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia. 

Do wniosków oprócz ww. „Karty informacyjnej…” załączono również następujące dokumenty: 
• raport ISIS/ZIMS dla taksonu obejmujący wszystkie okazy wilka szarego znajdujące się 

w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu na dzień 10 marca 2014 r.; 
• indywidualne raporty ISIS/ZIMS dla przedmiotowych okazów; 
• niemieckie zezwolenia eksportowe CITES dla pary wilków szarych, sprowadzonej do 

Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie w 1996 r. Zwierzęta te są rodzicami 
przedmiotowych okazów, które w 2010 r. zostały przekazane z Kadzidłowa do Opola. 

 
Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób 
przekonujący, że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 
rozporządzenia Komisji (UE) 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. 

Wg uzyskanych przez Komisję informacji brak poświadczenia odprawy celnej żywych okazów 
na załączonych do wniosków niemieckich zezwoleniach eksportowych CITES wynika z tego, 
że wnioskodawca jest jedynie w posiadaniu kserokopii zezwoleń, najprawdopodobniej 
załączonych do oryginału. Weryfikację, czy odprawa została dokonana, może przeprowadzić 
organ zarządzającym, do którego powinna spłynąć kopia z urzędu celnego. 
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Sprawa nr 4-064-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy dziewięciu wniosków Ogrodu Zoologicznego w Opolu, o zwolnienie z określonego 
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 zakazu wystawiania na widok publiczny 
w celach zarobkowych i wydanie potwierdzających to świadectw dla dziewięciu żywych 
okazów – samic wari rudego Varecia rubra (É. Geoffroy, 1812), oznakowanych 
mikroczipami, których numery podano w „Karcie informacyjnej gatunku…” załączonej do 
wniosków, a sporządzonej wg wzoru opracowanego przez Komisję. 

Wari rudy jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz 
uznania 7 przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie 
z kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia. 

Do wniosków oprócz ww. „Karty informacyjnej…” załączono również następujące dokumenty: 
• raport ISIS/ZIMS dla taksonu, obejmujący wszystkie okazy wari rudego znajdujące 

się w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu w dniu 10 marca 2014 r.; 
• unijne świadectwo CITES, wydane przez stronę polską, dla samca – założyciela 

opolskiej hodowli, importowanego w 1997 r. z Ogrodu Zoologicznego 
w Amsterdamie i w 2011 r. wysłanego do Hannoveru w oparciu o to świadectwo; 

• unijne świadectwo CITES, wydane przez stronę niemiecką, dla samca wymienionego 
w „Karcie informacyjnej”, ale nie objętego wnioskiem, sprowadzonego w 2012 r. jako 
następcy samca założyciela; 

• indywidualne raporty ISIS/ZIMS dla przedmiotowych okazów (dziewięciu samic) 
oraz ww. dwóch samców; 

• zezwolenia CITES: francuskie eksportowe i polskie importowe dla najstarszej 
z przedmiotowych samic – założycielki opolskiej hodowli, sprowadzonej w 1997 r. 
z Francji. 

 
Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób 
przekonujący, że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 
rozporządzenia Komisji (UE) 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 4-065-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy pięciu wniosków Ogrodu Zoologicznego w Opolu o zwolnienie z określonego w art. 
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 zakazu wystawiania na widok publiczny 
w celach zarobkowych i wydanie potwierdzających to świadectw dla pięciu żywych okazów – 
dwóch samców i trzech samic adaksa Addax nasomaculatus (de Blainville, 1816), 
oznakowanych mikroczipami, których numery podano w „Karcie informacyjnej gatunku…” 
załączonej do wniosków, a sporządzonej wg wzoru opracowanego przez Komisję. 

Adaks jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97 z późniejszymi zmianami. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia oraz 
uznania pięciu przedmiotowych okazów za urodzone i wyhodowane w niewoli zgodnie 
z kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia. 

Do wniosków oprócz ww. „Karty informacyjnej…” załączono również następujące dokumenty: 
• raport ISIS/ZIMS dla taksonu, obejmujący wszystkie okazy adaksa znajdujące się 

w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu w dniu 17 marca 2014 r.; 
• indywidualne raporty ISIS/ZIMS dla przedmiotowych okazów – dwóch samców 

i trzech samic oraz dla ośmiu innych okazów z trzech wcześniejszych generacji, które 
tworzyły stada założycielskie w ogrodach zoologicznych w Katowicach i Krakowie, 
skąd pochodziły opolskie okazy założycielskie; 

• eksportowe i importowe zezwolenia CITES, dla adaksów sprowadzonych do ogrodów 
zoologicznych w Katowicach i Krakowie, które są przodkami przedmiotowych 
okazów z Ogrodu Zoologicznego w Opolu, a pochodziły z zoo w Ołomuńcu, Leśnej 
koło Zlina (Czechy), Budapesztu (Węgry) i Jaderbergu (Niemcy); 

• czeskie zezwolenie eksportowe CITES, dla samicy adaksa pochodzącej z zoo w Dvur 
Kralove (Czechy), z załączoną notatką, zawierającą informacje o wydanym w oparciu 
o nie polskim zezwoleniu importowym CITES. 

 
Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób 
przekonujący, że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki określone w art. 54 
rozporządzenia Komisji (UE) 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 4-066-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o wydanie zezwolenia na 
eksport na Ukrainę (Zoo Park w Rivne) trzech żywych okazów tamaryny białoczubej 
Saguinus oedpius (Linnaeus, 1758), urodzonych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w 
Warszawie – dwóch samic oznakowanych mikroczipami o nr 941000014785883 i 
941000014785819 oraz jednego samca oznakowanego mikroczipem o nr 941000014785894. 
Wszystkie trzy osobniki są rodzeństwem i urodziły się 19/08/2011.  

Tamaryna białoczuba jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Nie jest to gatunek rodzimy ani dla Polski, ani dla 
Ukrainy. 

Do wniosku załączono następujące dokumenty: 

• wydruki kartotek ISIS ZIMS przedmiotowych osobników oraz ich rodziców, 

• zezwolenie eksportowe CITES wystawione przez polski Organ Zarządzający 
CITES dla ojca przedmiotowych osobników, 

• świadectwo UE zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystania wystawione 
dla matki przedmiotowych tamaryn. 

Załączona dokumentacja wskazuje, że przedmiotowe okazy urodziły się w niewoli w 
Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. Ich ojciec został legalnie sprowadzony (na 
podstawie zezwoleń CITES) z Holandii. Z kolei dla matki niemiecki Organ Zarządzający 
CITES wystawił unijne świadectwo zwalniające z zakazu komercyjnego jej 
wykorzystywania. 

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, 
stwierdziliśmy 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 4-067-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy czterech wniosków Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 
04/04/2014 o zwolnienie z określonego w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 
zakazu wystawiania na widok publiczny w celach zarobkowych i wydanie potwierdzających 
to świadectw dla czterech żywych okazów tamaryny białoczubej Saguinus oedpius 
(Linnaeus, 1758) – trzech samic oznakowanych mikroczipami o nr 941000013048687, 
941000013048639 i 941000013048625 (urodzonych 06/10/2012) i jednego samca 
oznakowanego mikroczipami 00-05FE-27A6 i 941000013048642 (urodzonego 17/05/2000).  

Tamaryna białoczuba jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.  

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 dołączono: 

• wydruki kartotek ISIS ZIMS przedmiotowych osobników oraz ich rodziców, 

• zezwolenie eksportowe CITES wystawione przez polski Organ Zarządzający 
CITES dla osobnika oznakowanego mikroczipem 00-05FE-27A6, który jest ojcem 
trzech pozostałych samic, objętych niniejszą opinią, 

• świadectwo UE zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystania wystawione 
dla matki samic, których dotyczą wnioski.  

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające urodzenie 
przedmiotowych tamaryn w hodowli oraz dokumenty potwierdzające legalne pochodzenie 
osobników rodzicielskich, potwierdzają w sposób przekonujący, że okazy te spełniają 
wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i można je 
uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli (w przypadku samca oznakowanego 
mikroczipami 00-05FE-27A6 i 941000013048642 pochodzenie „C” potwierdzone jest na 
wydanym zezwoleniu importowym). 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 
wszystkie cztery wnioski pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej 
konsultacji z organem naukowym.  



 245 

Sprawa nr 4-068-1 
 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku pana XXXXXXXXXXXXXXXX  z miejscowości Wielowieś o wydanie 
zezwolenia na import z Zimbabwe trofeum myśliwskiego (skóra i czaszka) lamparta 
Panthera pardus (Linnaeus, 1758). Okaz pochodzi z wolności 

Okaz jest oznakowany tagiem nr ZW 129/500/2013-PAR. Gatunek ten znajduje się w 
załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Zgodnie z 
Rezolucją 10.14 (Rev. Cop 16), Zimbabwe od 2013 r. ma ustaloną stałą roczną kwotę 
eksportową dla całych (lub prawie całych) skór lampartów (włączając trofea) w wysokości 
500 okazów. Do wniosku dołączono potwierdzenie wydane dla wnioskodawcy przez 
Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority (pełniące w Zimbabwe rolę zarówno 
Organu Zarządzającego jak i Naukowego CITES), zaświadczające, że okaz ten jest 
oznakowany tagiem wskazującym, że jest to 129 okaz z kwoty eksportowej z roku 2013. 
Ponadto w potwierdzeniu zastrzeżono, że zezwolenie eksportowe CITES dla tego okazu 
wydane zostanie po przedstawieniu zezwolenia importowego z kraju docelowego. 

Z bazy danych UNEP-WCMC dotyczącej handlu okazami gatunków CITES wynika, że w 
ciągu ostatnich lat Polska raportowała import znacząco wyższych liczb trofeów z lampartów, 
niż liczba okazów eksportowanych wg raportów krajów eksportu. Różnica ta jest największa 
właśnie dla Zimbabwe. Rozbieżności te przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Zestawienie danych o imporcie do Polski trofeów myśliwskich z lamparta w 
latach 2006-2012, na podstawie CITES Trade Database 

Eksporte
r Źródło danych 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Razem 

raportowany import     1   1 
MZ 

raportowany eksport     1   1 
raportowany import 4 4 4 5 2 1 1 21 NA 
raportowany eksport 3  5 5 1  1 15 
raportowany import 1  1 2  1  5 

TZ 
raportowany eksport 1   4    5 
raportowany import       1 1 ZA 
raportowany eksport        0 
raportowany import 5 4 2 1 3 6 2 23 ZW 
raportowany eksport 3 2 1 1 1 2 2 12 

W postanowieniu Sprawa nr 4-047-1-ak, dotyczącym importu skóry i czaszki lamparta z 
Zimbabwe przez p. Janusza Smoleńskiego, Komisja PROP zwróciła się z prośbą do Organu 
Zarządzającego o ustalenie z Organem Zarządzającym Zimbabwe następujących kwestii: 

• potwierdzenia autentyczności wszystkich zezwoleń na eksport z Zimbabwe do Polski 
trofeów z lamparta, które otrzymała Polska w latach 2006-2013; 

 

• jeśli wszystkie te zezwolenia okażą się prawdziwe – wyjaśnienie z tym organem 
przyczyn raportowania przez Zimbabwe mniejszej liczby okazów, niż rzeczywiście 
eksportowane; 



 246 

• potwierdzenie autentyczności „potwierdzenia”, który załączono do przedmiotowego 
wniosku. 

W odpowiedzi Organ Zarządzający Zimbabwe odniósł się wyłącznie do ostatniego 
zagadnienia tj. potwierdził, że lampart, którego dotyczył wniosek pozyskany został w sposób 
legalny, a samo potwierdzenie jest oryginalne. W tym samym piśmie afrykański organ 
poinformował, że lista importowanych do Polski trofeów z lamparta jest przez nich wciąż 
analizowana, a o wynikach analizy poinformują stronę polską w osobnym liście.  

W konsekwencji sugerujemy podtrzymać dwa pytania z postanowienia Sprawa nr 4-047-1-ak, 
na które Organ Zarządzający Zimbabwe zobowiązał się odpowiedzieć w terminie 
późniejszym, tj: 

• potwierdzenie autentyczności wszystkich zezwoleń na eksport z Zimbabwe do Polski 
trofeów z lamparta, które otrzymała Polska w latach 2006-2013; 

• jeśli wszystkie te zezwolenia okażą się prawdziwe – wyjaśnienie z tym organem 
przyczyn raportowania przez Zimbabwe mniejszej liczby okazów, niż rzeczywiście 
eksportowano. 

Dla ułatwienia w tabeli 2 przedstawiamy zestawienie szczegółowe transakcji, , obejmujące 
przywóz trofeów myśliwskich z lamparta z Zimbabwe to Polski. 

Tabela 2. Zestawienie transakcji przywozu trofeów myśliwskich z lamparta z Zimbabwe 
do Polski w latach 2004-2012, na podstawie CITES Trade Database 

Year 
Importer 
quantity 

Importer 
term 

Importer 
purpose 

Importer 
source 

(Re-
)export 
quantity 

(Re-
)export 
term 

(Re-
)Export 
Purpose 

(Re-
)Export 
Source 

2004 1 trophies H W 3 trophies H W 
2006 5 trophies H W 3 trophies H W 
2007 4 trophies H W 2 trophies H W 
2008 2 trophies H W 1 trophies H W 
2009 1 trophies H W 1 trophies H W 
2010 3 trophies H W 1 trophies H W 
2011 6 trophies H W         
2011         1 skins H W 
2011         1 skulls H W 
2012 2 trophies H W         

Ponadto, mając na względzie różnicę w wyglądzie zaświadczenia, którego oryginalność 
potwierdził Organ Zarządzający Zimbabwe przy okazji sprawy 2014-047 oraz zaświadczenia 
dołączonego do niniejszego wniosku, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie 
oryginalności również tego dokumentu. 

Ponieważ wskazane niezgodności w ramach niniejszego wniosku mogą mieć znaczenie 
dla oceny tej sprawy, proponujemy zawiesić postępowanie w tej sprawie do czasu 
uzyskania wskazanych wyżej potwierdzeń i wyjaśnień. 
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Sprawa nr 4-068-2 
 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku pana XXXXXXXXXXXXXXXX  z miejscowości Wielowieś o wydanie 
zezwolenia na import z Zimbabwe trofeum myśliwskiego (skóra i czaszka) lamparta 
Panthera pardus (Linnaeus, 1758). Okaz pochodzi z wolności 

Okaz jest oznakowany tagiem nr ZW 129/500/2013-PAR. Gatunek ten znajduje się w 
załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Zgodnie z 
Rezolucją 10.14 (Rev. Cop 16), Zimbabwe od 2013 r. ma ustaloną stałą roczną kwotę dla 
całych (lub prawie całych) skór lampartów (włączając trofea) w wysokości 500 okazów. Do 
wniosku dołączono potwierdzenie wydane dla wnioskodawcy przez Zimbabwe Parks and 
Wildlife Management Authority (pełniące w Zimbabwe rolę zarówno Organu Zarządzającego jak 
i Naukowego CITES), zaświadczające, że okaz ten jest oznakowany tagiem wskazującym, że 
jest to 129 okaz z kwoty eksportowej z roku 2013. Ponadto w potwierdzeniu zastrzeżono, że 
zezwolenie eksportowe CITES dla tego okazu wydane zostanie po przedstawieniu zezwolenia 
importowego z kraju docelowego. 

Z bazy danych UNEP-WCMC dotyczącej handlu wynika, że w ciągu ostatnich lat Polska 
raportowała import znacząco wyższych liczb trofeów z lampartów, niż liczba okazów 
eksportowanych wg raportów krajów eksportu. Różnica ta jest największa właśnie dla 
Zimbabwe. Rozbieżności te przedstawiono w Postanowieniu nr Sprawa nr 4-047-1. 

Komisja PROP ds. CITES zwróciła się w cytowanym wyżej Postanowieniu do polskiego 
organu zarządzającego o uzyskanie od organu zarządzającego Zimbabwe: 

1) potwierdzenia autentyczności „potwierdzenia”, które załączono do przedmiotowego 
wniosku; 

2) potwierdzenia autentyczności zezwoleń na eksport z Zimbabwe do Polski trofeów z 
lamparta, które otrzymała Polska w latach 2006-2013, a jeśli okażą się prawdziwe – 
wyjaśnienie z tym organem przyczyn raportowania przez Zimbabwe mniejszej liczby 
okazów, niż rzeczywiście eksportowana. 

W odpowiedzi na wnioski zawarte w Postanowieniu Komisja PROP ds. CITES otrzymała 
kopię e-maila od organu zarządzającego Zimbabwe, w którym potwierdzono autentyczność 
przedmiotowego „potwierdzenia”, a także przedstawiono listę trofeów eksportowanych do 
Polski w kilku ostatnich latach i poinformowano, że z kolejnych lat zestawienie zostanie 
przesłane później. Niestety – załączone do listu zestawienie nie zostało przekazane Komisji w 
formie możliwej do odczytania i analizy. 

Rozbieżności pomiędzy liczbami trofeów z lamparta eksportowanych z Zimbabwe i 
importowanych do Polski były dodatkowo analizowane na potrzeby opinii Sprawa nr 4-047-2. 

Biorąc pod uwagę, że ewentualne przeszłe nieprawidłowości nie dotyczą przedmiotowej 
sprawy, a różnice w raportowaniu dotyczą przede wszystkim liczby okazów, a nie liczby 
transakcji (a więc mogą być wynikiem błędów raportowania), uznano, że wyjaśnienie 
wskazanych różnic nie powinno być warunkiem wydania zezwolenia w przedmiotowej sprawie. 

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po rozważeniu wszelkich opinii 
wydanych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego proponujemy uznać, że: 
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a) wprowadzenie do Wspólnoty tego okazu nie będzie miało negatywnego wpływu na stan 
ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku; 

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. 

Naszym zdaniem, nadal należy wyjaśnić przyczyny rozbieżności danych dotyczących 
eksportu i importu trofeów z lamparta z Zimbabwe do Polski, aby można było ich w 
przyszłości unikać (o ile są jedynie wynikiem błędów w raportowaniu). 
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Sprawa nr 4-069-1 
 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy HORIDO PL Grzegorz Geppert z Katowic, o wydanie zezwolenia na 
import z Hong Kongu 1370 pasków do zegarków, wykonanych ze skóry warana leśnego 
Varanus salvator (Laurenti, 1768), o deklarowanym pochodzeniu – W (okaz schwytany w 
środowisku naturalnym). Przedmiotowe okazy trafiły do Hong Kongu z Indonezji (data 
wydania zezwolenia eksportowego: 18/07/2008) przez Singapur (data wydania świadectwa 
Re-eksportowego: 11/05/2010). Z załączonego świadectwa reeksportu nie wynika, ile okazów 
pochodzi z którego kraju. 

Waran leśny jest gatunkiem rodzimym dla Hong Kongu oraz wielu innych państw (w tym 
Indonezji i Singapuru) i został umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

SRG wydało kilka pozytywnych opinii na import okazów waranów leśnych z Indonezji 
(najnowsza opinia pochodzi z 29/02/2008). W przypadku Singapuru w latach 1997-2010 SRG 
kilka razy zawieszało możliwość importu z tego kraju okazów waranów leśnych 
pochodzących z wolności. Jednak już 11/03/2011 Grupa ta wycofała wcześniejsze opinie, z 
uwagi na niski przewidywany poziom handlu okazami tego gatunku „no significant trade 
anticipated” pochodzącymi z tego państwa. Niniejsze okazy nie pochodzą z tego kraju. 

Indonezja od 1997 roku ogłasza kwoty eksportowe dla tego gatunku, a od roku 2000 kwoty 
ogłaszane są w podziale na okazy żywe i skóry. Zarówno deklarowany eksport jak i import w 
ostatnich latach mieści się w przyjętych kwotach.  

Wg bazy UNEP-WCMC eksport tego typu okazów w latach 2005-2011 z Indonezji przedstawiał 
się następująco: 
rok kwota 

eksportowa 
dla okazów 
żywych, 

pochodzenie 
W 

import 
wykazywany 

przez 
państwa 
importu 

eksport 
wykazany 
przez ID 

eksport 
do UE 

wykazany 
przez ID 

państwa UE wykazujące 
import okazów warana 

leśnego z ID 

2005 444600 505131 437465 77794 CZ, DE, ES, GB, IT 
2006 441000 422321 416185 12425 AT, CZ, DE, ES, FR, GB, IT, 

NL 
2007 441000 383745 436945 19057 CZ, DE, ES, FR, GB, IT 
2008 426600 305355 317618 25755 BE, DE, ES, FR, GB, IT 
2009 426600 251179 255035 7970 AT, CZ, DE, ES, FR, GB, IT 
2010 413100 236098 252744 5208 CZ, DE, ES, FR, GB, IT, NL 
2011 426600 281643 348697 16036 CZ, DE, ES, FR, GB, IT, NL 

Do wniosku dołączono kopię świadectwa re-eksportu nr APO/RL5171/14 oraz potwierdzenie 
przelewu za wydanie zezwolenia importowego. 

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: 
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- 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. 
 
Zwracamy uwagę, że wnioskodawca użył nieprawidłowej nazwy polskiej tego gatunku. 
 
Ze względu na trwające właśnie na spotkaniu Komitetu CITES ds. Zwierząt dyskusje 
dotyczące statutu tego gatunku w Indonezji oraz fakt, że okazy te przeszły przez dwa inne 
kraje, opinia ta ma charakter jednorazowy. 
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Sprawa nr 4-070-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy SAP Renovation z Kalisza, o wydanie świadectwa re-eksportowego na 
wywóz do Norwegii kompletu (52 klawiszy) nakładek klawiszy do fortepianu Steinway & Sons 
nr 221572 (rok produkcji 1923), wykonanych z kości nieokreślonego gatunku słonia 
Elephantidae sp., Gray, 1841, o pochodzeniu przedkonwencyjnym, z wolności. Klawisze były 
importowane z Norwegii w celu przeprowadzenia renowacji instrumentu, obejmującej także 
czyszczenie klawiszy. 

Do wniosku załączono kopie norweskiego świadectwa re-eksportowego i polskiego 
zezwolenia importowego, na podstawie których klawisze te zostały przywiezione do Polski.  

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wszelkimi dostępnymi danymi 
stwierdzamy, że z ochroną żadnego gatunku słoni nie wiążą się jakiekolwiek czynniki, które 
przemawiają przeciwko wydaniu świadectwa na powrotny wywóz tych okazów do Norwegii. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek pozytywnie, w zakresie 
podlegającym konsultacji z organem Nawym CITES. 
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Sprawa nr 4-071-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Fokus Cezary Skatulski z Warszawy, o wydanie zezwolenia na import z 
Indonezji 5 żywych okazów koralowców z rodzaju Pavona Lamarck, 1801, pochodzących z 
hodowli morskiej (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 01038/IV/SATS-LN/2014.  
Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Indonezji niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju. Eksporter (PT Golden 
Marindo Persada) jest zatwierdzonym przez organ zarządzający CITES Indonezji hodowcą 
okazów z tego rodzaju, a eksport mieści się w przewidywanej dla tego hodowcy rocznej 
produkcji. Zgodnie z Notyfikacją Stron nr 2013/035, handel koralowcami z tego rodzaju bez 
identyfikacji gatunku jest dopuszczony. 

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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Indonezji 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju o pochodzeniu „F”, pod warunkiem, że 
import mieści się w przewidywanej dla danego roku produkcji z danej hodowli. 
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Sprawa nr 4-072-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy SAP Renovation Sp. z o.o. z Kalisza, o wydanie zezwolenia na import z 
Republiki Południowej Afryki jednego kompletu (52 sztuk) nakładek klawiszy do fortepianu z 
kości nieokreślonego gatunku słoni Elephantidae sp., Gray, 1841, o nieznanym pochodzeniu 
przedkonwencyjnym (z wolności). Celem importu ma być przeprowadzenie renowacji 
instrumentu, obejmującego także czyszczenie klawiszy, a okazy mają być następnie re-
eksportowane do Szwajcarii. 

Do wniosku załączono kopie świadectwa re-eksportowego wydanego w RPA o 135926, 
dotyczącego kompletu klawiszy fortepianu Steinwey, nr 332969 – produkcja ok. 1950 r. z 
świadectwa tego wynika, że instrument jest wyprodukowany z drewna nieokreślonego do gatunku 
palisandru („rosewood”). 

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, zwracamy się do organu zarządzającego 
CITES o wyjaśnienie z wnioskodawcą następujących wątpliwości: 

1) Czy okaz ten ma być rzeczywiście po renowacji odesłany nie do Republiki Południowej 
Afryki, ale do Szwajcarii, czy jest to jedynie błąd pisarski? 

2) Czy wnioskodawca wie, z jakiego gatunku palisandru wykonano ten fortepian, albo 
przynajmniej może wykluczyć, że jest to jeden z gatunków objętych ochroną CITES? 

Ponieważ odpowiedzi na te pytania mają zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, 
proponujemy zawiesić postępowanie w tej sprawie do czasu uzyskania na nie odpowiedzi. 
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Sprawa nr 4-072-2 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy SAP Renovation Sp. z o.o. z Kalisza, o wydanie zezwoleń na import z 
Republiki Południowej Afryki jednego kompletu (52 sztuk) nakładek klawiszy do fortepianu z 
kości nieokreślonego gatunku słoni Elephantidae sp., Gray, 1841, o nieznanym pochodzeniu 
przedkonwencyjnym (z wolności). Celem importu ma być przeprowadzenie renowacji 
instrumentu, obejmującego także czyszczenie klawiszy, a okazy mają być następnie re-
eksportowane do RPA. 

Do wniosku załączono kopie świadectwa re-eksportowego wydanego w RPA o 135926, 
dotyczącego kompletu klawiszy fortepianu Steinwey, nr 332969 – produkcja ok. 1950 r. z 
świadectwa tego wynika, że instrument jest wyprodukowany z drewna nieokreślonego do gatunku 
palisandru („rosewood”). We wniosku wpisano, że okaz ma być re-eksportowany do Szwajcarii. 

W postanowieniu nr Sprawa nr 4-072-2 z 30 kwietnia 2014 r. Komisja PROP ds. CITES 
zwróciła się do organu zarządzającego CITES o wyjaśnienie z wnioskodawcą, czy okaz ten ma 
być rzeczywiście po renowacji wysłany do Szwajcarii. W korespondencji z 5 maja 2014 r. 
wnioskodawca wyjaśnił, że ta informacja podana we wniosku jest wynikiem błędu i okaz ma być 
odesłany do RPA. 

W cytowanym wyżej Postanowieniu Komisja zwróciła się także o uzyskanie od wnioskodawcy 
informacji, jaki gatunek palisandru wykorzystano do budowy tego fortepian, albo przynajmniej – 
czy można wykluczyć, że jest to jeden z gatunków objętych ochroną CITES (w przypadku 
palisandru ograniczeniami w obrocie objęta jest między innymi okładzina fornirowa z niektórych 
gatunków). W korespondencji z 8 maja wnioskodawca poinformował, że w „opisie niniejszego 
instrumentu jest napisane Rosewood / co może oznaczać np. Palisander Rio”. Nazwę tę stosuje 
się w odniesieniu do Dalbergia nigra – gatunek ten nie jest ujęty załącznikach CITES ani 
aneksach do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. W dniu 13 maja 2014 wnioskodawca 
poinformował e-mailowo, że wg informacji od producenta, w fortepianie tym wykorzystano 
fornir z palisandru wschodnioindyjskiego. Gatunek ten (Dalbergia latifolia) także nie jest 
chroniony na podstawie CITES ani przepisów EU WTR. 

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 nie wiążą się jakiekolwiek inne czynniki, które 

przemawiają przeciwko wydaniu zezwoleń na przywóz. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek 
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym 
CITES. 

Jednocześnie stwierdzamy, że z ochroną żadnego gatunku słoni nie wiążą się jakiekolwiek 
czynniki, które przemawiają przeciwko wydaniu świadectwa na powrotny wywóz tego okazu 
do RPA. 

W związku z powyższym, w przypadku złożenia wniosku o wydanie świadectwa na re-
eksport do RPA tego okazu, proponujemy zaopiniować taki wniosek pozytywnie. 
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Sprawa nr 4-073-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy SAP Renovation Sp. z o.o. z Kalisza, o wydanie zezwoleń na import ze 
Szwajcarii jednego kompletu (50 sztuk) nakładek klawiszy do pianina z kości nieokreślonego 
gatunku słoni Elephantidae sp., Gray, 1841, o nieznanym pochodzeniu przedkonwencyjnym (z 
wolności). Celem importu ma być przeprowadzenie renowacji instrumentu, obejmującego także 
czyszczenie klawiszy, a okazy mają być następnie re-eksportowane do Szwajcarii. 

Do wniosku załączono kopie szwajcarwskiego świadectwa re-eksportowego nr 14CH025170, 
dotyczącego kompletu klawiszy pianina Schmidt-Flohr nr 9121 – produkcja w 1913 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 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 nie wiążą się jakiekolwiek inne czynniki, które 

przemawiają przeciwko wydaniu zezwoleń na przywóz. 

Zwracamy uwagę, że informacja o rodzaju okazu (wyrażona kodem) w zezwoleniu 
importowym powinna być spójna z informacją w świadectwie re-eksportowym lub podawaną 
później przez państwo (re-)eksportu w sprawozdaniach do Sekretariatu CITES. W Rezolucji 
Conf. 12.3 Rev. CoP16 w rozdziale I, w rekomendacji (j) zaleca się podawanie w zezwoleniach 
i świadectwach kodów z aktualnej wersji Guidelines for the preparation and submission of 
CITES annual reports. W przypadku wniosków, zgodnie z art. 5 pkt 5 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 865/2006, powinny zawierać one opis rodzaju okazu w formie kodu z 
Aneksu VII do tego rozporządzenia (zgodnego z cytowanymi wyżej Guidelines). Komisja 
zwracała na to uwagę już wielokrotnie – w tym w odniesieniu do wniosków o import 
klawiszy fortepianów i pianin (np. w opiniach nr: PROP/CITES/2012-264-01, 
PROP/CITES/2013-008-1, PROP/CITES/2013-035-1, PROP/CITES/2013-041-1, 
PROP/CITES/2013-138-1, PROP/CITES/2013-231-1, Sprawa nr 4-042-1, Sprawa nr 4-051-
1). Niektóre z tych opinii dotyczyły tego samego wnioskodawcy. Spójność kodów rodzaju 
okazu przyjmowanych przez kraj importu i eksportu jest istotna dla umożliwienia właściwej 
analizy poziomu handlu w CITES Trade Database. W przypadku nakładek na klawisze 
fortepianu, możliwe jest zastosowanie różnych kodów. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek 
warunkowo pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem 
naukowym CITES. 

Warunkiem pozytywnej opinii jest uzgodnienie ze szwajcarskim organem zarządzającym CITES, 
jaki kod rodzaju okazu mają zamiar zastosować w odniesieniu do tej transakcji w sprawozdaniach 
(CAR czy DER) i zastosowanie w zezwoleniu importowym tego samego kodu. Proponujemy 
zasugerowanie organowi szwajcarskiemu, że stosowanie przez nich w świadectwach i 
zezwoleniach kodów zgodnie z rekomendacją I.j z rezolucji Conf. 12.3 Rev. CoP16 ułatwiłoby 
stosowanie jednakowych kodów w zezwoleniach importowych, co z kolei ułatwi zachowanie 
spójności danych w CITES Trade Database. 

Zwracamy uwagę, że pole 16 zostało błędnie wypełnione.  
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Zdecydowanie rekomendujemy, by poinstruować wnioskodawcę o obowiązku stosowania się do 
postanowień art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006. Wnioski nie spełniające tych 
warunków powinny być zasadniczo przez organy CITES uznawane za niespełniające warunków 
formalnych i cofane do uzupełnienia. 

Jednocześnie stwierdzamy, że z ochroną żadnego gatunku słoni nie wiążą się jakiekolwiek 
czynniki, które przemawiają przeciwko wydaniu świadectwa na powrotny wywóz tego okazu 
do Szwajcarii. 

W związku z powyższym, w przypadku złożenia (po dokonaniu importu) wniosku o 
wydanie świadectwa na re-eksport do Szwajcarii tego okazu, proponujemy zaopiniować 
taki wniosek pozytywnie. 

 



 257 

Sprawa nr 4-074-2 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Ryba” Sp. z o.o. z Oleśnicy, o 
wydanie zezwolenia na eksport do Urugwaju do celów handlowych (kod T) 9 kg żywej ikry 
jesiotra syberyjskiego Acipenser baerii Brandt, 1869, co stanowi szacunkowo 300 000 
zapłodnionych jaj. 

Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Nie jest od rodzimy dla Polski. Do wniosku dołączono kopie dokumentów, które mają 
wskazywać na przedkonwencyjne pochodzenie stada hodowlanego oraz pochodzenie ikry z 
tej hodowli. Część dokumentów dot. pochodzenia dotyczą importu jesiotrów z gatunków 
nieokreślonych do gatunku. 

Przedkonwencyjne pochodzenie stada hodowlanego jesiotra syberyjskiego, będącego w 
posiadaniu wnioskodawcy, zostało jednak wykazane w sposób satysfakcjonujący w związku 
ze sprawą, będącą przedmiotem opinii PROP/CITES/2011-004-1. 

Po zapoznaniu się z przedstawioną oraz posiadaną przez Komisję PROP ds. CITES w 
związku z poprzednimi sprawami dokumentacją oraz 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 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 3-075-1 
 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import z 
Tanzanii 10 żywych okazów kameleona Mellera Trioceros melleri (Gray, 1865), o 
deklarowanym pochodzeniu – zwierzęta pochodzące z wolności (kod pochodzenia „W”). 

Gatunek ten jest rodzimy dla Tanzanii i został umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie 
B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. SRG wydało kilka pozytywnych opinii na temat 
importu okazów tego gatunku z Tanzanii, ostatnią 14/09/2010. UE nie wprowadziła 
ograniczeń dotyczących importu z Tanzanii okazów tego gatunku, pochodzących z wolności. 

Tanzania od roku 1997 ogłasza kwoty eksportowe dla kameleona Mellera. Wg zezwolenia 
eksportowego, eksport mieści się w kwocie z roku 2014 (20/3000).  

Wg bazy WCMC od 2005 r. eksport tego typu okazów z Tanzanii przedstawiał się następująco: 

rok kwota 
eksportowa 
dla okazów 
żywych, 

pochodzenie 
W 

import 
wykazywany 

przez 
państwa 
importu 

eksport 
wykazany 
przez TZ 

eksport 
do UE 

wykazany 
przez TZ 

eksport do państw UE w 
rozbiciu na poszczególne 

państwa wykazany przez TZ 

2005 3000 2696 2688 770 CZ-30, DE-335, ES-96, FR-48, 
GB-78, HU-3, IT-40, NL-120, 
SK-20 

2006 3000 2669 2830 772 AT-50, CZ-10, DE-278, ES-
228, GB-86, HU-8, NL-81, 
SK-31 

2007 3000 4172 0 0 - 
2008 3000 2882 1584 626 AT-35, CZ-63, DE-317, ES-

55, GB-26, HU-10, IT-15, NL-
105 

2009 3000 2398 1900 768 AT-110, CZ-10, DE-380, ES-
120, GB-38, HU-14, NL-96 

2010 3000 1971 2284 947 AT-59, CZ-61, DE-354, DK-2, 
ES-146, FR-65, GB-32, HU-
10, IT-30, NL-168, PL-11, SK-
9 

2011 3000 1591 1042 245 AT-46, DE-139, ES-60 
2012 3000 139 0 0 - 

Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 26880 oraz zaświadczenie nr 
64/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie, że wnioskodawca posiada 
odpowiednie warunki do czasowego przetrzymywania żywych okazów kameleonów. 

Po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji oraz zbadaniu dostępnych danych Komisja 
PROP ds. CITES stwierdziła pewne nieprawidłowości – z zestawienia raportów rocznych (dla 
lat 2008-2009 oraz 2011, natomiast dla roku 2012 wciąż brak danych) wynika, że ponad 30% 
(6190 z 18518) kameleonów Mellera importowanych z tego kraju do różnych państw 
docelowych nie jest przez Tanzanię wykazywanych w raportach o eksporcie okazów tego 
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gatunku. W analizowanym okresie czasu wykazane liczby importowanych (oraz 
eksportowanych) okazów tego gatunku mieszczą się w przyjętych przez Tanzanię kwotach 
eksportowych, za wyjątkiem roku 2007, kiedy raportowana liczba okazów importowanych 
przekroczyła przyjętą kwotę eksportową (wykazano import 4172 okazów przy kwocie 
wynoszącej 3000 okazów). Pomimo tego przekroczenia, na przestrzeni lat 2005-2012 łącznie 
nie przekroczono sumy przyjętych kwot eksportowych. 

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się do Organu Zarządzającego z prośbą o 
wyjaśnienie z Organem Zarządzającym Tanzanii przyczyn rozbieżności wskazanych powyżej. 
W szczególności chodzi o ustalenie: 

• prawdopodobnych przyczyn różnic w wykazywanych liczbach importowych i 
eksportowych kameleonów Mellera w latach 2008, 2009 i 2011, 

• dlaczego w roku 2007 (kiedy wg. wykazywanych importów przekroczona została 
ustalona kwota eksportowa) brak jest danych na temat liczby eksportowanych przez 
Tanzanię okazów tego gatunku, 

• potwierdzenie, że przedstawiona wraz z wnioskiem kopia zezwolenia dotyczy 
rzeczywiście wydanego dokumentu.   

Do czasu uzyskania powyższych informacji proponujemy zawiesić postępowanie w 
przedmiotowej sprawie. 
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Sprawa nr 3-076-1  
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import z 
Tanzanii 20 żywych okazów gekonów dziennych z gatunku felsuma dubia Phelsuma dubia 
(Boettger, 1881), o deklarowanym pochodzeniu – zwierzęta pochodzące z wolności (kod 
pochodzenia „W”). 

Gatunek ten jest rodzimy dla Tanzanii i został umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie 
B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Komisja Europejska w latach 1997-1999 wydała 
trzy rozporządzenia zawieszające wprowadzanie okazów tego gatunku pochodzących z 
wolności na teren UE. W latach 2000, 2008 i 2010 wydane zostały jednak pozytywne opinie 
na import wszelkich okazów tego gatunku z Tanzanii.  

Tanzania od roku 1997 ogłasza kwoty eksportowe dla tego gatunku felsumy, a od 2003 
ogłasza kwoty eksportowe dla okazów tego gatunku pochodzących z wolności. Wg 
zezwolenia eksportowego, eksport mieści się w kwocie z roku 2014 (20/2250).  

Wg bazy WCMC od 2005 r. eksport tego typu okazów z Tanzanii przedstawiał się następująco: 

rok kwota 
eksportowa dla 

okazów 
żywych, 

pochodzenie W 

import 
wykazywany 

przez państwa 
importu 

eksport 
wykazany 
przez TZ 

eksport do 
UE 

wykazany 
przez TZ 

eksport do państw 
UE w rozbiciu na 

poszczególne 
państwa wykazany 

przez TZ 
2005 2000 2508 1926 712 DE-278, DK-22, ES-

44, FR-120, GB-182, 
HU-22, NL-22, PL-22 

2006 2000 2953 1657 558 AT-47, CZ-30, DE-
192, ES-111, FR-10, 
GB-82, NL-22, PL-64 

2007 2000 5479 0 0 - 
2008 2250 3820 1588 1143 AT-54, CZ-37, DE-

475, ES-164, GB-136, 
HU-21, IT-24, NL-
168, PL-64 

2009 2250 2469 2102 1391 AT-159, DE340, ES-
328, FR-48, GB-300, 
NL-192, PL-24,  

2010 2250 1670 2120 1066 AT-80, CZ-20, DE-
509, DK-10, ES-157, 
FR-37, GB-50, HU-
20, IT-48, NL-40, PL-
80, SK-15 

2011 2250 1780 1072 747 AT-52, DE-290, ES-
212, FR-23, GB-150, 
PL-20 
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Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 26879 oraz zaświadczenie nr 
38/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie, że wnioskodawca posiada 
odpowiednie warunki do czasowego przetrzymywania żywych okazów jaszczurek. 

Po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji oraz zbadaniu dostępnych danych 
stwierdziliśmy istotne niezgodności – z zestawienia raportów rocznych (dla lat 2005-2011, 
gdyż dla roku 2012 wciąż brak danych) wynika, że blisko 50% (10214 z 20679) F. dubia 
importowanych z tego kraju do różnych państw docelowych nie jest przez Tanzanię 
wykazywana w raportach o eksporcie okazów tego gatunku. Co więcej, w latach 2005-2009 
według raportów o imporcie tych felsum z Tanzanii, przekroczone zostały ustalone dla tego 
kraju kwoty eksportowe (w 2005 r. o 508 osobników, 2006 r. o 953 osobniki, w 2007 r. o 
3547 osobników, w 2008 r. o 1570 osobników, oraz w 2009 r. o 219 osobników). Łącznie w 
okresie 2005-2011 przekroczono kwoty eksportowe o 4218 osobników. Proponujemy zwrócić 
się do polskiego organu zarządzającego CITES z wnioskiem o: 

- wyjaśnienie z organem zarządzającym CITES Tanzanii prawdopodobnych przyczyn tych 
niezgodności; 

- potwierdzenie, że przedstawiona wraz z przedmiotowym wnioskiem kopia zezwolenia 
dotyczy rzeczywiście wydanego dokumentu.  

Do czasu uzyskania powyższych informacji proponujemy zawiesić postępowanie w 
przedmiotowej sprawie. 
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Sprawa nr 3-077-1 
 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import z 
Tanzanii 10 żywych okazów kameleonów szorstkich Trioceros rudis (Boulenger, 1906), o 
deklarowanym pochodzeniu – zwierzęta pochodzące z wolności (kod pochodzenia „W”). 

Wg. bazy UNEP-WCMC Species+, gatunek ten nie jest rodzimy dla Tanzanii. W kraju tym 
występuje inny, bardzo podobny przedstawiciel tego rodzaju - T. sternfeldi, powszechnie 
mylony z T. rudis. Kameleon szorstki został umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B 
do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. SRG wydało trzy pozytywne opinie dot. importu 
okazów tego gatunku na teren UE oraz jedną negatywną (z 27/02/2014), dotyczącą importu 
okazów urodzonych w niewoli (dla pokolenia F1 i kolejnych). 

Tanzania od 1997 r. systematycznie ustala kwoty eksportowe dla tego kameleona (w tym od 
roku 2000 dla okazów pochodzących z wolności). Wg zezwolenia eksportowego, eksport 
mieści się w kwocie z roku 2014 (10/1000).  

Wg bazy WCMC od 2005 r. eksport tego typu okazów z Tanzanii przedstawiał się następująco: 

rok kwota 
eksportowa 
dla okazów 
żywych, 

pochodzenie 
W 

import 
wykazywany 

przez 
państwa 
importu 

eksport 
wykazany 
przez TZ 

eksport 
do UE 

wykazany 
przez TZ 

eksport do państw UE w 
rozbiciu na poszczególne 

państwa wykazany przez TZ 

2005 1000 1301 940 322 DE-194, ES-22, GB-52, HU-
10, NL-44  

2006 1000 1924 972 309 DE-124, ES-32, GB-15, HU-
11, NL-64, PL-42, SK-21 

2007 1000 3440 0     
2008 1000 2561 877 462 AT-22, CZ-51, DE-169, ES-

70, GB-76, HU-10, NL-22, 
PL-42 

2009 1000 1428 1000 351 AT-44, CZ-10, DE-75, ES-
154, GB-35, NL-33 

2010 1000 821 946 412 AT-50, CZ-11, DE-187, DK-4, 
ES-90, FR-20, GB-10, HU-10, 
PL-30 

2011 1000 743 516 182 AT-26, CZ-16, DE-96, ES-18, 
FR-26 

Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 26880 oraz zaświadczenie nr 
64/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie, że wnioskodawca posiada 
odpowiednie warunki do czasowego przetrzymywania żywych okazów kameleonów. 

Po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji oraz zbadaniu dostępnych danych 
stwierdziliśmy istotne niezgodności – z zestawienia raportów rocznych (dla lat 2005-2011, 
gdyż dla roku 2012 wciąż brak danych) wynika, że blisko 60% (6967 12218 kameleonów 
szorstkich importowanych z tego kraju do różnych państw docelowych nie jest przez 
Tanzanię wykazywana w raportach o eksporcie okazów tego gatunku. Co więcej, w latach 
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2005-2009 według raportów o imporcie kameleonów szorstkich z Tanzanii, przekroczone 
zostały ustalone dla tego kraju kwoty eksportowe dla tych gadów (w 2005 r. o 301 
osobników, 2006 r. o 924 osobniki, w 2007 r. o 2440 osobników, w 2008 r. o 1561 
osobników, oraz w 2009 r. o 428 osobników). Łącznie w okresie 2005-2011 przekroczono 
kwoty eksportowe o 5679 osobników. Proponujemy zwrócić się z wnioskiem o: 

- wyjaśnienie z organem zarządzającym Tanzanii przyczyn niezgodności wskazanych 
powyżej; 

- potwierdzenie, że przedstawiona wraz z przedmiotowym wnioskiem kopia zezwolenia 
dotyczy rzeczywiście wydanego dokumentu; 

- wyjaśnienie z organem Tanzanii, jak zezwolenie może dotyczyć pochodzących z Tanzanii 
okazów T. rudis o pochodzeniu W, skoro gatunek ten nie jest rodzimy dla tego kraju? Jeśli 
Tanzania dysponuje wynikami badań potwierdzającymi występowanie tego gatunku w tym 
kraju – prosimy o powołanie się nie na lub ich kopie. Czy na pewno nie chodzi o T. sternfeldi? 

Do czasu uzyskania powyższych informacji proponujemy zawiesić postępowanie w 
przedmiotowej sprawie. 
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Sprawa nr 4-078-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy CERASTES z Milanówka, o wydanie zezwolenia na import z 
Uzbekistanu 300 żywych okazów żółwia stepowego Testudo horsfieldii (Gray, 1844), o 
deklarowanym pochodzeniu – zwierzęta pochodzące z wolności (kod pochodzenia „W”). 

Gatunek ten jest rodzimy dla Uzbekistanu i został umieszczony w Załączniku II CITES i 
Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Grupa ds. Przeglądu Naukowego wydała 
pozytywną opinię (14/09/2010) na import z tego kraju okazów żółwia stepowego 
pochodzących z wolności.  

Uzbekistan od roku 1998 ogłasza kwoty eksportowe dla tego gatunku. Wg zezwolenia 
eksportowego, eksport mieści się w kwocie z roku 2014 (2500/50000).  

Wg bazy UNEP-WCMC od 2005 r. eksport tego typu okazów z Uzbekistanu przedstawiał się 
następująco: 

rok kwota 
eksportowa dla 

okazów 
żywych, 

pochodzenie W 

import 
wykazywany 

przez państwa 
importu 

eksport 
wykazany przez 

UZ 

eksport do UE wykazany 
przez UZ 

200
5 

22000 25000 26001 0 

200
6 

22000 23500 26877 DE-20, GB-1000 

200
7 

22000 22025 22070 CZ-6025, ES-1000, IT-2900 

200
8 

22000 20350 21000 CZ-3700, DE-100, GB-
1000, IT-400 

200
9 

29000 26000 31801 DE-501, ES-2000, FR-
2000, GB-500, IT-2300 

201
0 

29000 26519 26574 BE-2022, DE-50, ES-2700, 
FR-1000, GB-200, IT-5300 

201
1 

40000 36535 40350 BE-1000, ES-3550, FR-
4000, GB-425, IT-9093 

201
2 

42100 41939 41156 BE-1000, DE-1900, ES-
1497, FR-1000, GB-2600, 
IT-9100,  

Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 002370 oraz zaświadczenie nr 
64/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie, że wnioskodawca posiada 
odpowiednie warunki do czasowego przetrzymywania żywych okazów żółwi lądowych. 

Analiza skali wykazywanego eksportu żółwi stepowych z Uzbekistanu w latach 2005-2012 
wykazała, że zdarzały się sytuacje, że kwota eksportowa była przekraczana, jednak 
przekroczenia, które nie mogły być wynikami przesunięć między datą wydania zezwolenia a 
rzeczywistym eksportem skończyły się w roku 2006. Warto również podkreślić, że łączny 
deklarowany import żółwi stepowych z Uzbekistanu (w analizowanym okresie czasu) mieści 
się w kwotach eksportowych ustalonych dla tego przedziału czasowego. 
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Reasumując, 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, wyraża 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. 

Opinię tę można stosować do kolejnych wniosków dotyczących importu żółwi stepowych 
pochodzących z wolności z Uzbekistanu, pod warunkiem, że import mieści się w kwocie 
eksportowej dla danego roku, Komisja PROP ds. CITES otrzymała kopię wniosku i nie 
zgłosiła zastrzeżeń w ciągu 5 dni roboczych. 
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Sprawa nr 4-080-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy trzech 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 trzech żywych okazów – samic jaguara 
Panthera onca (Linnaeus, 1758): (1) samicy-matki urodzonej 15.09.2004 r. w Zoo Opole i 
oznakowanej mikroczipem o numerze 956000008455252 oraz jej dwóch córek urodzonych 
7.06.2013 r. w Zoo Kraków oznakowanych mikroczipami o nr (2) 956000008543338 i (3) 
956000008456135. 

Jaguar jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 wyhodowane w niewoli 
zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia. 

Do wniosków załączono następujące dokumenty: 
• indywidualne raporty ISIS/ZIMS dla przedmiotowych okazów, ojca dwóch z nich 

i rodziców przedmiotowej samicy-matki, 

• zezwolenia CITES: importowe polskie i eksportowe słowackie oraz niemieckie dla 
rodziców przedmiotowej samicy-matki, 

• węgierskie świadectwo unijne CITES dla ojca dwóch z trzech przedmiotowych 
okazów. 

Ponadto wnioskodawca w piśmie przewodnim poinformował, że dla okazów pochodzących 
od pary hodowlanej wystawiane były już wcześniej unijne świadectwa CITES. Były one 
oparte na pozytywnych opiniach Komisji ds. CITES o numerach 12-110-1 i 12-196-1.  

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty i uzyskane informacje 
potwierdzają w sposób przekonujący, że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki 
określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (UE) 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. 

Proponujemy zaopiniować przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym 
przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym. 
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Sprawa nr 4-081-1 
 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX , z dnia 13/05/2014, 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 sowy płomykówki Tyto alba (Scopoli, 1769) – 
oznakowanych obrączkami o następujących numerach: PLMB26 – wykluty 25/03/2014, 
PLMB27 – wykluty 27/03/2014, PLMB28 – wykluty 29/03/2014, PLMB29 – wykluty 
31/03/2014, PLMB30 – wykluty 02/04/2014 oraz PLMB31 – wykluty 04/04/2014. 

Sowa płomykówka umieszczona jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 zgłoszeniu przedmiotowych ptaków oraz ich rodziców do rejestru 

prowadzonego przez Starostę Legionowskiego, 
• Sześć zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 

ptaków w niewoli, 
• Świadectwa unijne zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystywania wystawione 

dla ojca i matki przedmiotowych sów. 

Przedstawiona wraz z wnioskami dokumentacja dot. pochodzenia pary rodzicielskiej 
przedmiotowych osobników sów, 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 4-082-1 
 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 30/04/2014, 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 TJHZ05 – wykluty 
22/04/2014, PL TJHZ06 – wykluty 23/04/2014, PL TJHZ07 – wykluty 24/04/2014 i PL 
TJHZ08 – wykluty 25/04/2014.  

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 
okazów w niewoli, 

• kopie świadectw unijnych, potwierdzających legalne pochodzenie (pochodzenia „C”), 
wystawione dla rodziców przedmiotowych sokołów. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem 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.  

Jednocześnie zwracamy uwagę, że we wszystkich trzech wnioskach wnioskodawca błędnie 
podaje w polu nr 7, że sokół wędrowny ujęty jest w Załączniku II CITES, podczas gdy w 
rzeczywistości gatunek ten ujęty jest w Załączniku I.  
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Sprawa nr 4-083-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków Ogrodu Zoologicznego w Opolu o zwolnienie z zakazu wystawiania na 
widok publiczny w celach zarobkowych i wydanie potwierdzających to świadectw dla pięciu 
żywych okazów (2 samców i 3 samic) lemura rudogłowego Eulemur rufus (Audebert, 
1799), oznakowanych mikroczipami:  

1) 961001200000340 (samiec), 
2) 00-01C6-3B71 (samiec), 
3) 00-01EF-3E7A (samica). 
4) 956000002291987 (samica), 
5) 00-06B7-A30F (samica), 

Lemur rudogłowy jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Do wniosków i ww. „Karty Informacyjnej” załączono następujące dokumenty: 

• raport dla taksonu oraz karty indywidualne ISIS-ZIMS dla przedmiotowych okazów 
(trzech sprowadzonych z zagranicy – nr 1-3, i dwóch będących ich przychówkami 
urodzonymi w Opolskim Zoo – nr 4-5); 

• świadectwo re-eksportowe z Jersey i polskie zezwolenie importowe dla jednego z 
przedmiotowych samców – obecnego reproduktora (nr 1); 

• francuskie świadectwa wewnątrzunijne zwalniające z zakazu komercyjnego 
wykorzystania, wystawione dla pary okazów – założycieli grupy hodowlanej w 
Opolskim Zoo (nr 2-3); 

Wnioskodawca poinformował dodatkowo, że niektóre okazy są oznakowane mikroczipami nie 
spełniającymi warunków określonych w art. 66 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
865/2006. Ich ponowne oznakowanie może być niebezpieczne dla zdrowia i życia okazów ze 
względu na ich zwyczaje i zachowania. W przypadku okazów o nr 2-3 oznakowanie tymi 
mikroczipami nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r. a więc zgodnie z art. 66 ust. 5 tego 
rozporządzenia traktuje się je jako oznakowane zgodnie z art. 66 ust. 3. W przypadku okazu 
nr 5, na podstawia art. 59 ust. 5 tego rozporządzenia, spełnienie warunku określonego w art. 
66 ust. 3 nie jest przedmiotem opinii organu naukowego.  

W przypadku okazów nr 2 i 3, zostały one zwolnione ze wszystkich zakazów określonych w 
art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 we francuskich świadectwach do użytku 
komercyjnego. Nowe świadectwa mają być wydane zapewne w celu uzupełnienia informacji 
o oznakowaniu okazów (jest to niezbędne), a także w związku z wnioskowanym 
ograniczeniem zakresu świadectwa tylko do zakazu wystawiania na widok publiczny. 
Wnioskodawca nie uzasadnił celu tej zmiany. W przypadku tych okazów nie wiadomo, co 
miało by być przedmiotem projektu opinii (zwolnienie o szerszym od wnioskowanego 
zakresie musiało być przedmiotem opinii francuskiego organu naukowego). 

W przypadku okazu nr 1 pochodzenie C okazu było potwierdzone w świadectwie re-
eksportowym i powinno być przedmiotem opinii polskiego organu naukowego przed 
importem (nie znajdujemy opinii w tej sprawie w archiwum Komisji). Obecnie świadectwo 
ma być wydane na podstawie art. 8 ust. 3 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a więc 
zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 nie wymaga opinii organu 
naukowego. 
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Dla okazów nr 4 i 5 opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy uznać, że w przypadku okazów nr 1-3 opinia 
organu naukowego byłaby bezprzedmiotowa i postanawia pozostawić dotyczące ich 
wnioski bez rozpatrzenia. 

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący, że okazy 
nr 4 i 5 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. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować pozytywnie wnioski dotyczące 
okazów nr 4 i 5, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem 
naukowym CITES. 
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 Sprawa nr 4-085-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy dwóch wniosków Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi o zwolnienie z zakazu 
wystawiania na widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzających to 
świadectw dla dwóch żywych okazów makaków wanderu Macaca silenus (Linnaeus, 
1758) znajdujących się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi. Przedmiotowe okazy 
oznaczone są mikroczipami: samica – o numerze 00-01F0-CFDC, samiec – o numerze 00-
063B-9720. 

Makak wanderu jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Do wniosków załączono następujące dokumenty: 

• karty indywidualne ISIS-ZIMS dla przedmiotowych okazów; 
• niemieckie zezwolenia eksportowe i polskie importowe m.in. dla przedmiotowych 

okazów. 

Mikroczipy, którymi oznakowano te okazy, nie spełniającymi warunków określonych w art. 
66 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Ze względu na stres i ryzyko związane z 
łapaniem wnioskodawca zrezygnował z ich ponownego oznakowania. W przypadku samicy 
oznakowanie tym mikroczipem nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r. a więc zgodnie z art. 
66 ust. 5 tego rozporządzenia traktuje się je jako oznakowane zgodnie z art. 66 ust. 3. W 
przypadku samca, w karcie ISIS-ZIMS zaznaczono, że oznakowanie nastąpiło w roku 2004. 
Jest to informacja sprzeczna z zezwoleniami CITES, z których wynika, że okaz ten miał już 
mikroczip o tym numerze co najmniej w roku 2003. Być może został oznakowany także 
przed 1 stycznia 2002. Na podstawia art. 59 ust. 5 cytowanego wyżej rozporządzenia, 
spełnienie warunku określonego w art. 66 ust. 3 nie jest przedmiotem opinii organu 
naukowego. 

Stwierdzamy, że z przedstawionych wraz z wnioskami dokumentów wynika, że okazy zostały 
legalnie sprowadzone do Polski na podstawie przepisów CITES oraz obowiązującego 
wówczas eksportera rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Oznacza to, że świadectwa 
powinny być wydane na podstawie art. 8 ust. 3 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a 
więc zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 nie wymaga opinii 
organu naukowego. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy uznać, że opinia organu naukowego byłaby w 
odniesieniu do tych wniosków bezprzedmiotowa i proponujemy pozostawić je bez 
rozpatrzenia. 

Wnioskodawca nie dołączył do wniosków „Karty Informacyjnej”, a w piśmie przewodnim 
zaznaczył, że „wszystkie pozostałe znajdujące się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym 
w Łodzi osobniki tego gatunku posiadają świadectwa zwalniające z zakazów dotyczących 
działalności komercyjnej”. Wg uzyskanych informacji, gatunek jest reprezentowany w Łodzi 
przez 5 okazów (dwa samce i trzy samice). Istnieje uzasadnione podejrzenie, że 
wnioskodawca dla jednego z pozostałych okazów nie posiada świadectwa zwalniającego z 
zakazów dotyczących działalności komercyjnej. Chodzi o samicę urodzoną 24.02.2011 r. w 
Łódzkim Zoo i oznakowaną mikroczipem nr 941000013926268. Komisja PROP ds. CITES 
sprawdziła rodowód tej samicy, ocenia, że jest on zgodny z art. 54 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 865/2006 i można ją uznać za urodzoną i wyhodowaną w niewoli. Spełnione są więc 
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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 tym sugerujemy – 
w nawiązaniu do pisma skierowanego do dyrektorów polskich ogrodów zoologicznych 
i akwariów 23 grudnia 2013 r. (PROP/CITES/2013-241-1) – zaproponowanie wnioskodawcy 
złożenia dodatkowego wniosku dla tego okazu, co po wydaniu świadectwa umożliwi jego 
legalne wystawianie na widok publiczny w celach zarobkowych. 
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Sprawa nr 4-086-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy 3 wniosków Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu, o wydanie 
świadectw potwierdzających, że wymienione w nich okazy traszki zagrosańskiej Neurergus 
kaiseri Schmidt, 1952 znanej w ogrodach zoologicznych pod stosowaną wcześniej nazwą 
traszka cesarska (takiej użyto we wnioskach), będą wykorzystywane do celów badań 
naukowych, hodowli, rozmnażania lub działań edukacyjnych których realizacja przyniesie 
korzyści w zakresie ochrony gatunku lub mają być przeznaczone do innych nieszkodliwych 
celów.  

Opinia PROP jako organu naukowego jest w takim wypadku wydawana w trybie art. 59 ust. 3 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 lit. d tego 
rozporządzenia oraz art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g. rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Do wniosków załączono kopie trzech łotewskich świadectw wewnątrzunijnych, ważnych 
tylko dla Zoo w Rydze, tj. posiadacza określonego w ich polu nr 1: 

6) Nr 12LV014 - ma błędnie wpisany numer w polu „11” (11LV014), wydane dla 
10 okazów wyklutych w 2012 roku, z których 8 nadal żyje; 

7) Nr 13LV016, wydane dla 50 okazów wyklutych w 2013 roku, które padły w trakcie 
kwarantanny; 

8) Nr 13LV025, wydane dla 50 okazów wyklutych w 2013 roku, z których 
wnioskodawca zamierza przekazać po 10 egzemplarzy do ogrodów zoologicznych 
w Łodzi i Opolu, a pozostałe 30 objąć wspólnym świadectwem z 8 okazami 
wyklutymi w roku 2012. 

Wszystkie okazy mają w świadectwach łotewskich potwierdzone pochodzenie – urodzone i 
wyhodowane w niewoli. Nie są trwale oznakowane. 

Do wniosku nie załączono żadnych dokumentów, wyjaśnień czy innych informacji, które 
pozwalałby ocenić, czy okazy mają być rzeczywiście wykorzystywane do celów określonych 
w art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g. rozporządzenia Rady (WE) nr 338. 

Biorąc pod uwagę powyższe uznano, że brak podstaw do pozytywnego zaopiniowania 
takiego celu wykorzystania tych okazów, proponujemy więc zaopiniować wnioski 
negatywnie. Projekt opinii może ulec weryfikacji w przypadku dostarczenia nowych 
danych na temat celu wykorzystana tych okazów. 

Jednocześnie zaznaczamy, że jej zdaniem cel wydania świadectw został przez wnioskodawcę 
błędnie zaznaczony w wyniku zasugerowania się błędnym celem zaznaczonymi w jednym ze 
świadectwa łotewskich. 

Wszystkie przedmiotowe okazy mają potwierdzone w świadectwach łotewskich pochodzenie 
„C” (urodzone i wyhodowane w niewoli). Gdyby więc wnioskodawca złożył wniosek o 
wydanie świadectwa dla transakcji (np. wystawiania przedmiotowych okazów na widok 
publiczny do celów zarobkowych we wskazanym miejscu), świadectwo takie mogło by być 
wydane przez polski organ zarządzający bez konsultacji z organem naukowym na podstawie i 
w trybie art. 51 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006.  

Ponieważ, jak zaznaczono wyżej, okazy te nie są trwale oznakowane, do wydania tych 
świadectw stosuje się art. 11 ust. 3 (w związku z art. 1 pkt 7) rozporządzenia Komisji (UE) nr 
865/2006 (w świadectwach należałoby wskazać miejsce dopuszczonego wystawiania na 
widok publiczny). Wniosek obejmujący łącznie 38 okazów (8 wyklutych w 2012 i 30 
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wyklutych w 2013 roku) powinien zostać naszym zdaniem zmieniony i zastąpiony 2 
odrębnymi wnioskami na 8 i 30 okazów jak wyżej, gdyż okazów o odmiennych cechach (np. 
dacie urodzenia) powinny raczej dotyczyć odrębne świadectwa. Ewentualne kolejne działania 
hodowlane lub transakcje związane z podziałem grupy wymagać będą odrębnych wniosków i 
wydanych nowych świadectw (także wydawanych na podstawie art. 51 rozp. 865/2006).  
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Sprawa nr 4-087-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy dwóch 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 żywych okazów – samic pantery 
śnieżnej (irbisa) Uncia uncia (Schreber, 1775): (1) samicy-matki urodzonej 8.05.2000 r. w 
Krakowskim Zoo i oznakowanej mikroczipem o numerze 956000008459829 oraz (2) jej córki 
urodzonej 27.04.2011 r. i oznakowanej mikroczipem o nr 956000002095918. 

Pantera śnieżna jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 wyhodowane 
w niewoli zgodnie kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia. 

Do wniosków załączono następujące dokumenty: 
• indywidualne raporty ISIS/ZIMS dla przedmiotowych okazów, ojca samicy-córki 

i rodziców przedmiotowej samicy-matki, 

• zezwolenia CITES: importowe polskie, re-eksportowe słowackie oraz eksportowe 
czeskie i fińskie dla samca-partnera i rodziców przedmiotowej samicy-matki. 

Ponadto wnioskodawca w piśmie przewodnim poinformował, że dla okazów pochodzących 
od grupy hodowlanej Krakowskiego Zoo wystawiane były już wcześniej unijne świadectwa 
oraz zezwolenia CITES. Były one oparte na pozytywnych opiniach Komisji ds. CITES. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty i uzyskane informacje 
potwierdzają w sposób przekonujący, że przedmiotowe okazy spełniają wszystkie warunki 
określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (UE) 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. 

Proponujemy zaopiniować przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie będącym 
przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym. 

Wnioskodawca nie dołączył do wniosków „Karty Informacyjnej” wg wzoru załączonego do 
pisma skierowanego do dyrektorów polskich ogrodów zoologicznych i akwariów 23 grudnia 
2013 r. (PROP/CITES/2013-241-1). Wg informacji uzyskanych przez Komisję, gatunek jest 
reprezentowany w Krakowie przez 3 okazy (samca i dwie samice). Istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że wnioskodawca dla utrzymywanego w kolekcji samca nie posiada świadectwa 
zwalniającego z zakazów dotyczących działalności komercyjnej. Nie mieliśmy możliwości 
sprawdzenia rodowodu tego samca. W związku z tym wnosi o zwrócenie się do 
wnioskodawcy o informację, czy dla okazu ma świadectwo zwalniające z zakazów (jakiego 
rodzaju i przez kogo wystawione), lub złożenie dodatkowego wniosku o świadectwo dla tego 
okazu. 
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Sprawa nr 4-088-1 
 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku p XXXXXXXXXXXXXXXX  z Rudawy, o wydanie zezwolenia na import 
z Australii do celów osobistych jednego okazu – mokrej, solonej skóry krokodyla 
różańcowego Crocodylus porosus Schneider, 1801, o deklarowanym pochodzeniu – z 
działalności ranczerskiej. Okaz jest oznakowany tagiem o nr AU13 POR 0000 34942. 

Okazy krokodyli różańcowych pochodzących z Australii są umieszczone w Załączniku II 
CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr PWS2014-AU-000435 (w którym 
jednak nie wpisano żadnego okazu) oraz Specimen Export Rekord nr 23856, stanowiący 
załącznik do tego zezwolenia, w którym okaz ten jest wpisany. 

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; 

- 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 niniejszą opinię można stosować do importu innych martwych okazów 
krokodyla różańcowego pochodzącego z Australii, z działalności ranczerskiej. 

Zwracamy uwagę, że wnioskodawca użył nieprawidłowej nazwy polskiej tego gatunku. 

Naszym zdaniem dokładny opis rodzaju okazu oraz nr tagu należy wpisać do zezwolenia 
importowego (nie podano go w polu 8 wniosku. 

Zwracamyjednocześnie uwagę, że zezwolenie eksportowe nie zostało zapewne poprawnie 
wypełnione. W pozycji 8 nie wpisano liczby okazów (1). Naszym zdaniem należy to wyjaśnić 
z wnioskodawcą lub organem wydającym, a w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości – 
zezwolenie importowe wydać dopiero po otrzymaniu kopii poprawnie wypełnionego 
zezwolenia. 
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Sprawa nr 4-089-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku s. XXXXXXXXXXXXXXXX , o wydanie zezwolenia na import z Zambii 
pięciu okazów rzeźbionych przedmiotów (dwóch figurek i trzech bransolet) wykonanych z 
ciosów słonia afrykańskiego Loxodonta africana (Blumenbach, 1797). 

Okazy mają pochodzenie przedkonwencyjne, z wolności. Ten rodzaj okazów ujęty jest w 
Załączniku I CITES i Aneksie A Rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Do wniosku załączono oświadczenie dotyczące pochodzenia i przeznaczenia tych okazów, a 
także Ivory Dispatch Note oraz Certificate of Ownership of Trophies, w których okazy te są 
wpisane. 

Na potrzeby ekspertyzy przeanalizowano aktualną dyskusję, prowadzoną na forum Grupy ds. 
Przeglądu Naukowego, na temat dopuszczalności importu okazów z Aneksu A do celów 
prywatnych na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, jeśli cel 
importu nie jest jednoznacznie korzystny dla ochrony gatunku. W naszym przekonaniu, w 
przypadku okazów przedkonwencyjnych o wartości artystycznej, zgodnie z drugim tiretem tego 
punktu, nie jest konieczne wymaganie korzyści dla ochrony gatunku, wynikającej z importu. 

Po rozważeniu przedstawionych dokumentów i wyjaśnień oraz wszelkich opinii wydanych 
przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego proponujemy uznać, 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 zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d rozporządzenia Rady (WE) nr 
338/97, organ zarządzający powinien się upewnić że okaz nie zostanie wykorzystany do 
celów głównie komercyjnych (co jest zgodne z opisem zamiarów importera). Jednym z 
rozwiązań jest zamieszczenie odpowiedniego pouczenia w zezwoleniu. 
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Sprawa nr 4-090-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 15 żywych okazów koralowców z rodzaju Acanthastrea Milne-Edwards and 
Haime, 1848 , 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 Australii. Do wniosku dołączono kopię 
zezwolenia eksportowego nr PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie 
eksportowanych okazów tego rodzaju), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen 
Export Rekord) nr 25931, w którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Australii niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju (wydała pozytywną opinię 
dla jednego z należących do niego gatunków). Australia nie określiła kwoty eksportowej dla 
tego rodzaju. Zgodnie z Notyfikacją Stron nr 2013/035, handel koralowcami z tego rodzaju 
bez identyfikacji gatunku jest dopuszczony. 

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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju o pochodzeniu „W”. 

Uważamy, że przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić się 
co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej 
transakcji. 



 279 

Sprawa nr 4-091-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 30 żywych okazów koralowców z rodzaju Blastomussa Wells, 1968, 
pochodzących z wolności. 

Rodzaj ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Wszystkie jego gatunki są rodzime dla Australii. Do wniosku dołączono kopię 
zezwolenia eksportowego nr PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie 
eksportowanych okazów tego rodzaju), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen 
Export Rekord) nr 25931, w którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Australii niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju (wydała pozytywną opinię 
dla jednego z należących do niego gatunków). Australia nie określiła kwoty eksportowej dla 
tego rodzaju. Zgodnie z Notyfikacją Stron nr 2013/035, handel koralowcami z tego rodzaju 
bez identyfikacji gatunku jest dopuszczony. 

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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju o pochodzeniu „W”. 

Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić 
się co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej 
transakcji. 
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Sprawa nr 4-092-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 10 żywych okazów koralowców z rodzaju Caulastraea Dana, 1846 
pochodzących z wolności. 

Rodzaj ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Wszystkie jego gatunki są rodzime dla Australii. Do wniosku dołączono kopię 
zezwolenia eksportowego nr PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie 
eksportowanych okazów tego rodzaju), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen 
Export Rekord) nr 25931, w którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Australii niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju, ani oddzielnych opinii dla 
poszczególnych gatunków. Australia nie określiła kwoty eksportowej dla tego rodzaju. 
Zgodnie z Notyfikacją Stron nr 2013/035, handel koralowcami z tego rodzaju bez 
identyfikacji gatunku jest dopuszczony. 

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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju o pochodzeniu „W”. 

Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić się 
co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej transakcji. 

Zwracamy uwagę, że zarówno we wniosku, jak i zezwoleniu eksportowym, nazwę rodzaju 
wpisano z błędem litrowym. 
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Sprawa nr 4-093-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 5 żywych okazów koralowców z rodzaju Echinophyllia Klunzinger, 1879 
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 Australii. Do wniosku dołączono kopię 
zezwolenia eksportowego nr PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie 
eksportowanych okazów tego rodzaju), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen 
Export Rekord) nr 25931, w którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Australii niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju, ani oddzielnych opinii dla 
poszczególnych gatunków. Australia nie określiła kwoty eksportowej dla tego rodzaju. 
Zgodnie z Notyfikacją Stron nr 2013/035, handel koralowcami z tego rodzaju bez 
identyfikacji gatunku jest dopuszczony. 

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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju o pochodzeniu „W”. 

Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić się 
co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej transakcji. 
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Sprawa nr 4-094-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 10 żywych okazów koralowców z rodzaju Favia Oken, 1815, 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 Australii. Do wniosku dołączono kopię 
zezwolenia eksportowego nr PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie 
eksportowanych okazów tego rodzaju), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen 
Export Rekord) nr 25931, w którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Australii niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju, ani oddzielnych opinii dla 
poszczególnych gatunków. Australia nie określiła kwoty eksportowej dla tego rodzaju. 
Zgodnie z Notyfikacją Stron nr 2013/035, handel koralowcami z tego rodzaju bez 
identyfikacji gatunku jest dopuszczony. 

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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju o pochodzeniu „W”. 

Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić się 
co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej transakcji. 
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Sprawa nr 4-095-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 5 żywych okazów koralowców z rodzaju Favites Link, 1807, 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 Australii. Do wniosku dołączono kopię 
zezwolenia eksportowego nr PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie 
eksportowanych okazów tego rodzaju), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen 
Export Rekord) nr 25931, w którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Australii niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju, ani oddzielnych opinii dla 
poszczególnych gatunków. Australia nie określiła kwoty eksportowej dla tego rodzaju. 
Zgodnie z Notyfikacją Stron nr 2013/035, handel koralowcami z tego rodzaju bez 
identyfikacji gatunku jest dopuszczony. 

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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju o pochodzeniu „W”. 

Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić się 
co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej transakcji. 
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Sprawa nr 4-096-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 10 żywych okazów koralowców z rodzaju Fungia Lamarck, 1801, 
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 Australii. Do wniosku dołączono kopię 
zezwolenia eksportowego nr PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie 
eksportowanych okazów tego rodzaju), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen 
Export Rekord) nr 25931, w którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Australii niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju, a dla dwóch gatunków z 
tego rodzaju wydała pozytywne opinie. Australia nie określiła kwoty eksportowej dla tego 
rodzaju. Zgodnie z Notyfikacją Stron nr 2013/035, handel koralowcami z tego rodzaju bez 
identyfikacji gatunku jest dopuszczony. 

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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju o pochodzeniu „W”. 

Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić się 
co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej transakcji. 
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Sprawa nr 4-097-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 5 żywych okazów koralowców z rodzaju Goniastrea Milne-Edwards and 
Haime, 1848, 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 Australii. Do wniosku dołączono kopię 
zezwolenia eksportowego nr PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie 
eksportowanych okazów tego rodzaju), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen 
Export Rekord) nr 25931, w którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Australii niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju, ani oddzielnych opinii dla 
poszczególnych gatunków. Australia nie określiła kwoty eksportowej dla tego rodzaju. 
Zgodnie z Notyfikacją Stron nr 2013/035, handel koralowcami z tego rodzaju bez 
identyfikacji gatunku jest dopuszczony. 

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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju o pochodzeniu „W”. 

Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić się 
co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej transakcji. 
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Sprawa nr 4-098-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 10 żywych okazów koralowców z rodzaju Lobophyllia Blainville, 1830, 
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 Australii. Do wniosku dołączono kopię 
zezwolenia eksportowego nr PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie 
eksportowanych okazów tego rodzaju), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen 
Export Rekord) nr 25931, w którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Australii niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju (wydała pozytywną opinię 
dla jednego z należących do niego gatunków). Australia nie określiła kwoty eksportowej dla 
tego rodzaju. Zgodnie z Notyfikacją Stron nr 2013/035, handel koralowcami z tego rodzaju 
bez identyfikacji gatunku jest dopuszczony. 

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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju o pochodzeniu „W”. 

Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić się 
co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej transakcji. 
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Sprawa nr 4-099-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 5 żywych okazów koralowców z rodzaju Pectinia Oken, 1815, 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 Australii. Do wniosku dołączono kopię 
zezwolenia eksportowego nr PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie 
eksportowanych okazów tego rodzaju), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen 
Export Rekord) nr 25931, w którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z Australii 
niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju (dla Pectinia lactuca w 1997 wydała 
pozytywną opinię, którą w 2011 r. wycofała ze względu na przewidywany niski poziom handlu). 
Australia nie określiła kwoty eksportowej dla tego rodzaju. Zgodnie z Notyfikacją Stron nr 
2013/035, handel koralowcami z tego rodzaju bez identyfikacji gatunku jest dopuszczony. 

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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju o pochodzeniu „W”. 

Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić się 
co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej transakcji. 
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Sprawa nr 4-100-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 15 żywych okazów koralowców z rodzaju Scolymia Haime, 1852, 
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 Australii. Do wniosku dołączono kopię 
zezwolenia eksportowego nr PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie 
eksportowanych okazów tego rodzaju), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen 
Export Rekord) nr 25931, w którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z Australii 
niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju, ani oddzielnych opinii dla 
poszczególnych gatunków. Australia nie określiła kwoty eksportowej dla tego rodzaju. Zgodnie 
z Notyfikacją Stron nr 2013/035, handel koralowcami z tego rodzaju bez identyfikacji gatunku 
jest dopuszczony. 

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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju o pochodzeniu „W”. 

Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić się 
co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej transakcji. 
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Sprawa nr 4-101-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 10 żywych okazów koralowców z rodzaju Tubastraea Lesson, 1829, 
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 Australii. Do wniosku dołączono kopię 
zezwolenia eksportowego nr PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie 
eksportowanych okazów tego rodzaju), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen 
Export Rekord) nr 25931, w którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z Australii 
niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju (dla Tubastraea coccinea w 1997 
wydała pozytywną opinię, którą w 2011 r. wycofała ze względu na przewidywany niski poziom 
handlu). Australia nie określiła kwoty eksportowej dla tego rodzaju. Zgodnie z Notyfikacją Stron 
nr 2013/035, handel koralowcami z tego rodzaju bez identyfikacji gatunku jest dopuszczony. 

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 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju o pochodzeniu „W”. 

Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić się 
co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej transakcji. 
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Sprawa nr 4-102-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 5 żywych okazów koralowców z gatunku Hydnophora exesa (Pallas, 1766), 
pochodzących z wolności. 

Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Jest rodzimy dla Australii. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 
PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie eksportowanych okazów tego 
gatunku), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen Export Rekord) nr 25931, w 
którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała opinii dotyczącej importu z Australii okazów z 
tego gatunku. Australia nie określiła dla niego kwoty eksportowej. 

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 populacje; 

- 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
okazów tego gatunku o pochodzeniu „W”. 

Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić się 
co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej transakcji. 
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Sprawa nr 4-103-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 10 żywych okazów koralowców z gatunku Physogyra lichtensteini (Milne 
Edwards & Haime, 1851), pochodzących z wolności. 

Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Jest rodzimy dla Australii. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 
PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie eksportowanych okazów tego 
gatunku), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen Export Rekord) nr 25931, w 
którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała opinii dotyczącej importu z Australii okazów z 
tego gatunku. Australia nie określiła dla niego kwoty eksportowej. 

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 populacje; 

- 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
okazów tego gatunku o pochodzeniu „W”. 

Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić się 
co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej transakcji. 
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Sprawa nr 4-104-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 10 żywych okazów koralowców z gatunku Plerogyra sinusa (Dana, 1846), 
pochodzących z wolności. 

Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Jest rodzimy dla Australii. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 
PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie eksportowanych okazów tego 
gatunku), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen Export Rekord) nr 25931, w 
którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Grupa ds. Przeglądu Naukowego wydawała 20 czerwca 2011 r. pozytywną opinię dotyczącą 
importu z Australii okazów z tego gatunku. Australia nie określiła dla niego kwoty eksportowej. 

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 populacje; 

- 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
okazów tego gatunku o pochodzeniu „W”. 

Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić się 
co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej transakcji. 
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Sprawa nr 4-105-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 50 żywych okazów koralowców z gatunku Tubipora musica Linnaeus, 1758, 
pochodzących z wolności. 

Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Jest rodzimy dla Australii. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 
PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie eksportowanych okazów tego 
gatunku), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen Export Rekord) nr 25931, w 
którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Australia nie określiła dla tego gatunku kwoty eksportowej. Grupa ds. Przeglądu Naukowego 
wydawała 22 lipca 1997 r. pozytywną opinię dotyczącą importu okazów tego gatunku z Australii, 
która następnie 2 grudnia 2011 r. została zamieniona na brak opinii ze względu na brak 
przewidywanego znaczącego handlu, gdyż w latach 1990-2010 Australia nie eksportowała 
okazów tego gatunku pochodzących z wolności. Wg danych UNEP-WCMC w latach 2011-2012 
Australia rozpoczęła eksport. W roku 2011 wyniósł on 1033 okazy, a w 2012 r. – 4080 okazów 
(załącznik). Poziom tego eksportu można wciąż uznać za nieznaczący dla populacji tego gatunku 
wzdłuż wybrzeży Australii. 

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 populacje; 

- 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
okazów tego gatunku o pochodzeniu „W”, pod warunkiem, że roczny poziom raportowanego 
eksportu z Australii nie przekroczy 10.000 okazów tego gatunku pochodzących z wolności 

Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić się 
co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej transakcji. 



 

Załącznik 
 
Poziom handlu okazami Tubipora musica pochodzącymi z wolności, w latach 1990- 2012 (wg danych UNEP-WCMC) 
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Sprawa nr 4-106-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy BONA FIDE Irmina Pedinkowska z Gdyni, o wydanie zezwolenia na 
import z Australii 15 żywych okazów koralowców z gatunku Euphyllia glabrescens (Chamisso 
& Eysenhardt, 1821, pochodzących z wolności. 

Gatunek ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Jest rodzimy dla Australii. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 
PWS2014-AU-000474 (na którym brak informacji o liczbie eksportowanych okazów tego 
gatunku), a także załącznika do tego zezwolenia (Specimen Export Rekord) nr 25931, w 
którym uwzględniono przedmiotową transakcję.  

Australia nie określiła dla tego gatunku kwoty eksportowej. Grupa ds. Przeglądu Naukowego 
wydawała 22 lipca 1997 r. pozytywną opinię dotyczącą importu okazów tego gatunku z Australii, 
która następnie 28 maja 2013 r. została podtrzymana (w bazie „Species+” znajduje się błędna 
informacja o zmianie tej opinii). 

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 populacje; 

- 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Australii 
okazów tego gatunku o pochodzeniu „W”, pod warunkiem, że roczny poziom raportowanego 
eksportu z Australii nie przekroczy 10.000 okazów tego gatunku pochodzących z wolności 

Naszym zdaniem, przed wydaniem zezwolenia polski organ zarządzający powinien upewnić się 
co do ważności zezwolenia eksportowego, w którym nie uwzględniono bezpośrednio tej transakcji. 
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Sprawa nr 4-107-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Animal Breeding Center „Okapi” Maciej Maciejewski z Nochowa, o 
wydanie świadectwa do użytku komercyjnego dla jednego żywego okazu żurawia Grus grus 
(Linnaeus, 1758), o deklarowanym pochodzeniu – urodzony i wyhodowany w niewoli. Okaz nie 
jest oznaczony do płci. Okaz jest oznakowany mikroczipem o numerze 941 000015764812. 

Gatunek jest wpisany do Załącznika II CITES i Aneksu A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Jest rodzimy dla Polski. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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. 

We wniosku podano datę urodzenia okazu – 16 marca 2013. Do wniosku dołączono m.in. 
zaświadczenie o urodzeniu przedmiotowego ptaka w niewoli w dniu 16 kwietnia 2013 r., 
wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie w dniu 29 października 2013 r., 
na podstawie kontroli przeprowadzonej tego samego dnia (czyli ponad 6 lub ponad 7 
miesięcy po wykluciu). W postanowieniu nr Sprawa nr 4-028-1, dotyczącym większej liczby 
wniosków, Komisja PROP ds. CITES zwróciła uwagę na tę nieprawidłowość i wniosła, by 
organ zarządzający uzyskał od PWL wyjaśnienie długich okresów między wykluciem okazu a 
potwierdzeniem tego faktu (na jakiej podstawie stwierdzane jest wyklucie) oraz niezgodności 
dat urodzenia żurawia z wniosku i z zaświadczenia. 

Długie czasy między urodzeniem, a potwierdzeniem tego faktu, zostało przez PWL 
wyjaśnione tym, że potwierdzenie następuje dopiero na wniosek hodowcy (który czasem jest 
zgłaszany bardzo późno), który następuje zgodnie z „Procedurą zgłaszania narodzin/wyklucia 
zwierzęcia w Animal Breeding Center OKAPI” z dnia 19 kwietnia 2001 r. Z kopii tego 
dokumentu wnika, że został on sporządzony przez zainteresowanego hodowcę. 

W sprawie niezgodności dat urodzenie, PWL stwierdził, że data podana w zaświadczeniu 
jest prawidłowa, gdyż jest zgodna z wnioskiem. Jednak w załączonym przez PWL do 
wyjaśnień wniosku żuraw nie jest ujęty. Rozbieżność informacji o dacie urodzenia tego okazu 
nie została więc wyjaśniona. 

Odnośnie przesłanek, na podstawie których wystawiane jest zaświadczenie o urodzeniu 
okazów w niewoli, PWL wyjaśnił: „Potwierdzenia urodzenia w hodowli wystawiane są na 
podstawie danych zawartych we wniosku hodowcy”. Byłoby to wyjaśnienie całkowicie 
dyskwalifikujące wartość tych zaświadczeń, gdyby nie dodatkowa uwaga, że „Dodatkowo 
przeprowadzane są kontrole, które w większości poparte są dokumentacją fotograficzną, o ile 
wykonanie jej jest możliwe i nie zagraża zdrowiu i dobrostanowi kontrolowanych zwierząt”. 
Niestety – w wyjaśnieniach nie wskazano, czy kontrola i dokumentacja dotyczyła także 
przedmiotowego okazu. 

Warto zwrócić też uwagę, że ptaki, których dotyczy kilka wniosków tego podmiotu (w 
tym przedmiotowy), nie są przez tego hodowcę znakowane za pomocą obrączek zakładanych 
młodym osobnikom, ale mikroczipów, które można wszczepić ptakom w każdym wieku. 
Wnioskodawca przedstawił wyjaśnienie stosowania mikroczipów, jednak Komisja 
zaznaczyła, że stosowanie alternatywnych metod znakowania powinno być poprzedzone 
zgodą organu zarządzającego, a naszym zdaniem przedstawione uzasadnienie nie jest 
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przekonujące (wszczepianie mikroczipa okazom tych gatunków nie jest mniej inwazyjne czy 
mniej stresujące niż zakładanie obrączki pisklęciu, które znajduje się w kontrolowanych 
warunkach). Komisja bierze jednak pod uwagę, że organ zarządzający do tej pory 
praktykował powszechnie akceptację innych metod znakowania, które nie były z nim 
uzgadniane. 

Z dokumentacji wynika, że rodzice przedmiotowego okazu mieli w chwili otrzymania 
tego potomka niespełna 3 lata. Zasadniczo samce żurawia uzyskują dojrzałość płciową 
najwcześniej w 3 roku życia, a samice później, w 4-6 roku. Po konsultacjach i sprawdzeniu 
dostępnych danych okazało się jednak, że notowane były przypadki uzyskania w niewoli 
przez samicę potomstwa w wieku 3 lat. Należy więc uznać, że młody wiek ptaków 
rodzicielskich nie wyklucza całkowicie możliwości uzyskania przez nie potomstwa. 

Wnioskodawca przedstawił kopię zaświadczenie o wpisie okazów rodzicielskich tego 
żurawia do rejestru starosty, a także kopie ich świadectw do użytku komercyjnego. 

Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów i wyjaśnień, a także biorąc pod uwagę dane 
na temat rozrodu żurawi i wszystkich omówionych wyżej okoliczności, stwierdzamy, że 
przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty uprawdopodabniają w wystarczającym stopniu, 
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 tym proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek warunkowo 
pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem 
naukowym CITES. 

Warunkiem wydania świadectwa powinno być jednoznaczne wyjaśnienie sprzeczności 
dotyczących daty urodzenia przedmiotowego okazu i ustalenie – jaka data jest właściwa. 

Gdyby organ zarządzający miał wątpliwości dotyczące pochodzenia tego okazu, ich 
jednoznaczne rozstrzygnięcie jest możliwe za pomocą badań genetycznych. 

 

Jednocześnie, w celu uniknięcia w przyszłości niejasności, które występowały w tej 
sprawie, a także zaprzestania stanu naruszania prawa, wnosimy, by organ zarządzający: 

1) pouczył wnioskodawcę, że alternatywne metody znakowania mogą być stosowane 
nie na podstawie jednostronnej decyzji hodowcy, ale na podstawie zgody organu 
zarządzającego, która może być udzielna na umotywowany wniosek (organ 
naukowy może wesprzeć organ zarządzający przy merytorycznej ocenie takich 
wniosków); w związku z tym w przyszłości organy CITES mogą nie akceptować 
alternatywnych metod znakowania, zastosowanych bez takiej zgody; 

2) pouczył wnioskodawcę, że okazy płazów, gadów, ptaków i ssaków, z gatunków z 
Aneksów A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, powinny być zgłoszone do 
rejestru starosty w ciągu 14 dni po urodzeniu, co oznacza, że w terminie 
wcześniejszym należy uzyskać zaświadczenie PWL o ich urodzeniu. Jeśli z 
przyczyn wynikających z dobrostanu zwierząt nie jest możliwe dotrzymanie tego 
terminu, możliwe jest przywrócenie terminu, jeśli zgłoszenie nastąpiło 
niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zgłoszenie. 
Niedopuszczalne jest uzyskiwanie zaświadczeń PWL w wiele miesięcy po 
urodzeniu, gdy stwierdzenie tego faktu jest bardzo trudne lub niemożliwe bez 
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badań genetycznych, a niezgłaszanie w terminie wyhodowanych zwierząt do 
rejestru stanowi wykroczenie, karane grzywną lub aresztem; 

3) pouczył wnioskodawcę, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów (po 
nowelizacji, która weszła w życie na początku października 2012 r.) posiadanie 
żywych okazów objętych krajową ochroną gatunkową (w tym żurawia) wymaga 
albo zezwolenia RDOŚ lub GDOŚ, albo świadectwa do użytku handlowego lub 
zezwolenia importowego CITES, ale w przypadku bezpośredniego 
przetrzymywania tych okazów – zawsze wymagane jest zezwolenie RDOŚ lub 
GDOŚ i jego brak stanowi wykroczenie; 

4) zwrócił uwagę PWL w Śremie, że niewłaściwe jest stosowanie „Procedury 
zgłaszania…” zaproponowanej przez hodowcę, która jest sprzeczna z prawem – 
hodowca powinien stosować terminy i metody znakowania zgodne z przepisami 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 (odstępstwa wymagają wcześniejszej 
zgody Ministra Środowiska), potwierdzenia urodzenia powinny być uzyskiwane 
niezwłocznie po urodzeniu/wykluciu, tak by załączyć je do wniosku o wpis do 
rejestru starosty składanego w terminie 14 dniu po uzyskaniu zwierzęcia (z 
opisanym w poprzednim punkcie zastrzeżeniem możliwości przywracania 
terminów w uzasadnionych przypadkach), a zaświadczenia nie powinny być 
wydawane jedynie w oparciu o dane przekazane przez hodowcę, lecz mogą 
zawierać jedynie te fakty, które są znane (zostały potwierdzone) przez PWL. 
Wydawanie zaświadczeń w wiele miesięcy (nawet ponad 2 lata) po urodzeniu 
nasuwa wątpliwości, czy zaświadczenia oparte są rzeczywiście o potwierdzone 
fakty, a przesłane wyjaśnienia tych wątpliwości nie rozwiały.  

W przypadku PWL w Śremie można dodatkowo zwrócić mu uwagę, że wyjaśniając 
rozbieżności w dacie urodzenia żurawia powołał się na wniosek hodowcy, w którym data 
urodzenia tego okazu nie została podana (załączony wniosek w ogóle nie dotyczył tego 
okazu). 
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Sprawa nr 4-108-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków firmy Animal Breeding Center „Okapi” Maciej Maciejewski z Nochowa, 
o wydanie świadectw do użytku komercyjnego dla dwóch żywych okazów (samic) puszczyka 
Strix aluco Linnaeus, 1758, o deklarowanym pochodzeniu – urodzone i wyhodowane w niewoli. 
Okazy są oznakowane mikroczipami o numerach 985170002298324 i 967000009423840. 

Gatunek jest wpisany do Załącznika II CITES i Aneksu A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Jest rodzimy dla Polski. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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. 

We wniosku podano datę urodzenia okazów – 23 lutego 2013. Do wniosku dołączono 
m.in. zaświadczenie o urodzeniu przedmiotowych ptaków w niewoli w tym dniu, wystawione 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie w dniu 29 października 2013 r., na 
podstawie kontroli przeprowadzonej tego samego dnia (czyli ponad 8 miesięcy po wykluciu). 
W postanowieniu nr Sprawa nr 4-028-1, dotyczącym większej liczby wniosków, Komisja 
PROP ds. CITES zwróciła uwagę na tę nieprawidłowość i wniosła, by organ zarządzający 
uzyskał od PWL wyjaśnienie długich okresów między wykluciem okazu a potwierdzeniem 
tego faktu (na jakiej podstawie stwierdzane jest wyklucie). 

Długie czasy między wykluciem, a potwierdzeniem tego faktu, zostało przez PWL 
wyjaśnione tym, że potwierdzenie następuje dopiero na wniosek hodowcy (który czasem jest 
zgłaszany bardzo późno), przedkładany zgodnie z „Procedurą zgłaszania narodzin/wyklucia 
zwierzęcia w Animal Breeding Center OKAPI” z dnia 19 kwietnia 2001 r. Z kopii tego 
dokumentu wnika, że został on sporządzony przez zainteresowanego hodowcę. 

Odnośnie przesłanek, na podstawie których wystawiane jest zaświadczenie o urodzeniu 
okazów w niewoli, PWL wyjaśnił: „Potwierdzenia urodzenia w hodowli wystawiane są na 
podstawie danych zawartych we wniosku hodowcy”. Byłoby to wyjaśnienie całkowicie 
dyskwalifikujące wartość tych zaświadczeń, gdyby nie dodatkowa uwaga, że „Dodatkowo 
przeprowadzane są kontrole, które w większości poparte są dokumentacją fotograficzną, o ile 
wykonanie jej jest możliwe i nie zagraża zdrowiu i dobrostanowi kontrolowanych zwierząt”. 
Niestety – w wyjaśnieniach nie wskazano, czy kontrola i dokumentacja dotyczyła także 
przedmiotowych okazów. 

Zwrócono też uwagę, że ptaki, których dotyczy kilka wniosków tego podmiotu (w tym 
przedmiotowe), nie są przez tego hodowcę znakowane za pomocą obrączek zakładanych 
młodym osobnikom, ale mikroczipów, które można wszczepić ptakom w każdym wieku. 
Wnioskodawca przedstawił wyjaśnienie stosowania mikroczipów, jednak Komisja 
zaznaczyła, że stosowanie alternatywnych metod znakowania powinno być poprzedzone 
zgodą organu zarządzającego, a naszym zdaniem przedstawione uzasadnienie nie jest 
przekonujące (wszczepianie mikroczipa okazom tych gatunków nie jest mniej inwazyjne czy 
mniej stresujące niż zakładanie obrączki pisklęciu, które znajduje się w kontrolowanych 
warunkach). Bierzemy jednak pod uwagę, że organ zarządzający do tej pory praktykował 
powszechnie akceptację innych metod znakowania, które nie były z nim uzgadniane. 
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Z dokumentacji wynika, że rodzice przedmiotowego okazu mieli w chwili otrzymania 
tego potomka 1 rok. Puszczyki mogą osiągnąć dojrzałość i przystąpić do rozrodu w rok po 
wykluciu, należy więc uznać, że młody wiek ptaków rodzicielskich nie wyklucza możliwości 
uzyskania przez nie potomstwa. 

Wnioskodawca przedstawił kopię zaświadczenie o wpisie okazów rodzicielskich tych 
puszczyków do rejestru starosty, a także kopie ich świadectw do użytku komercyjnego. 

Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów i wyjaśnień, a także biorąc pod uwagę dane 
na temat rozrodu puszczyków i wszystkich omówionych wyżej okoliczności, stwierdzono, że 
przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty uprawdopodabniają w wystarczającym stopniu, 
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. 

W związku z tym proponujemy zaopiniować przedmiotowe wnioski pozytywnie, w 
zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym 
CITES. 

 

Jednocześnie, w celu uniknięcia w przyszłości niejasności, które występowały w tej 
sprawie, a także zaprzestania stanu naruszania prawa, wnosimy, by organ zarządzający: 

5) pouczył wnioskodawcę, że alternatywne metody znakowania mogą być stosowane 
nie na podstawie jednostronnej decyzji hodowcy, ale na podstawie zgody organu 
zarządzającego, która może być udzielna na umotywowany wniosek (organ 
naukowy może wesprzeć organ zarządzający przy merytorycznej ocenie takich 
wniosków); w związku z tym w przyszłości organy CITES mogą nie akceptować 
alternatywnych metod znakowania, zastosowanych bez takiej zgody; 

6) pouczył wnioskodawcę, że okazy płazów, gadów, ptaków i ssaków, z gatunków z 
Aneksów A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, powinny być zgłoszone do 
rejestru starosty w ciągu 14 dni po urodzeniu, co oznacza, że w terminie 
wcześniejszym należy uzyskać zaświadczenie PWL o ich urodzeniu. Jeśli z 
przyczyn wynikających z dobrostanu zwierząt nie jest możliwe dotrzymanie tego 
terminu, możliwe jest przywrócenie terminu, jeśli zgłoszenie nastąpiło 
niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zgłoszenie. 
Niedopuszczalne jest uzyskiwanie zaświadczeń PWL w wiele miesięcy po 
urodzeniu, gdy stwierdzenie tego faktu jest bardzo trudne lub niemożliwe bez 
badań genetycznych, a niezgłaszanie w terminie wyhodowanych zwierząt do 
rejestru stanowi wykroczenie, karane grzywną lub aresztem; 

7) pouczył wnioskodawcę, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów (po 
nowelizacji, która weszła w życie na początku października 2012 r.) posiadanie 
żywych okazów objętych krajową ochroną gatunkową (w tym puszczyków) 
wymaga albo zezwolenia RDOŚ lub GDOŚ, albo świadectwa do użytku 
handlowego lub zezwolenia importowego CITES, ale w przypadku bezpośredniego 
przetrzymywania tych okazów – zawsze wymagane jest zezwolenie RDOŚ lub 
GDOŚ i jego brak stanowi wykroczenie; 

8) zwrócił uwagę PWL w Śremie, że niewłaściwe jest stosowanie „Procedury 
zgłaszania…” zaproponowanej przez hodowcę, która jest sprzeczna z prawem – 
hodowca powinien stosować terminy i metody znakowania zgodne z przepisami 
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rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 (odstępstwa wymagają wcześniejszej 
zgody Ministra Środowiska), potwierdzenia urodzenia powinny być uzyskiwane 
niezwłocznie po urodzeniu/wykluciu, tak by załączyć je do wniosku o wpis do 
rejestru starosty składanego w terminie 14 dniu po uzyskaniu zwierzęcia (z 
opisanym w poprzednim punkcie zastrzeżeniem możliwości przywracania 
terminów w uzasadnionych przypadkach), a zaświadczenia nie powinny być 
wydawane jedynie w oparciu o dane przekazane przez hodowcę, lecz mogą 
zawierać jedynie te fakty, które są znane (zostały potwierdzone) przez PWL. 
Wydawanie zaświadczeń w wiele miesięcy (nawet ponad 2 lata) po urodzeniu 
nasuwa wątpliwości, czy zaświadczenia oparte są rzeczywiście o potwierdzone 
fakty, a przesłane wyjaśnienia tych wątpliwości nie rozwiały.  
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Sprawa nr 4-109-1. 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków firmy Animal Breeding Center „Okapi” Maciej Maciejewski z Nochowa, 
o wydanie świadectw do użytku komercyjnego dla sześciu żywych okazów szpaków balijskich 
Leucopsar rothschildi Stresemann, 1912, o deklarowanym pochodzeniu – urodzone i 
wyhodowane w niewoli. Okazy mają nieoznaczoną płeć i są oznakowane mikroczipami o 
numerach:  

a) 941000015764924 (urodzony 17.02.2013), 
b) 941000015764864 (urodzony 17.02.2013), 
c) 941000015764753 (urodzony 12.07.2013), 
d) 941000015764967 (urodzony 15.05.2013), 
e) 941000015764974 (urodzony 15.05.2013), 
f) 941000015765032 (urodzony 15.05.2013). 

Gatunek jest wpisany do Załącznika I CITES i Aneksu A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Jest rodzimy dla Polski. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 dołączono m.in. zaświadczenie o urodzeniu przedmiotowych ptaków w 
niewoli, wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie w dniu 29 
października 2013 r., na podstawie kontroli przeprowadzonej tego samego dnia (czyli ponad 
5-8 miesięcy po wykluciu). W postanowieniu nr Sprawa nr 4-028-1, dotyczącym większej 
liczby wniosków, Komisja PROP ds. CITES zwróciła uwagę na tę nieprawidłowość i 
wniosła, by organ zarządzający uzyskał od PWL wyjaśnienie długich okresów między 
wykluciem okazu a potwierdzeniem tego faktu (na jakiej podstawie stwierdzane jest 
wyklucie). 

Długie czasy między urodzeniem, a potwierdzeniem tego faktu, zostało przez PWL 
wyjaśnione tym, że potwierdzenie następuje dopiero na wniosek hodowcy (który czasem jest 
zgłaszany bardzo późno), który następuje zgodnie z „Procedurą zgłaszania narodzin/wyklucia 
zwierzęcia w Animal Breeding Center OKAPI” z dnia 19 kwietnia 2001 r. Z kopii tego 
dokumentu wnika, że został on sporządzony przez zainteresowanego hodowcę. 

Odnośnie przesłanek, na podstawie których wystawiane jest zaświadczenie o urodzeniu 
okazów w niewoli, PWL wyjaśnił: „Potwierdzenia urodzenia w hodowli wystawiane są na 
podstawie danych zawartych we wniosku hodowcy”. Byłoby to wyjaśnienie całkowicie 
dyskwalifikujące wartość tych zaświadczeń, gdyby nie dodatkowa uwaga, że „Dodatkowo 
przeprowadzana są kontrole, które w większości poparte są dokumentacją fotograficzną, i ile 
wykonanie jej jest możliwe i nie zagraża zdrowiu o dobrostanowi kontrolowanych zwierząt”. 
Niestety – w wyjaśnieniach nie wskazano, czy kontrola i dokumentacja dotyczyła także 
przedmiotowych okazów. 

Zwrócono też uwagę, że ptaki, których dotyczy kilka wniosków tego podmiotu (w tym 
przedmiotowe), nie są przez tego hodowcę znakowane za pomocą obrączek zakładanych 
młodym ptakom, ale mikroczipów, które można wszczepić ptakom w każdym wieku. 
Wnioskodawca przedstawił wyjaśnienie stosowania mikroczipów, jednak Komisja 



 304 

zaznaczyła, że stosowanie alternatywnych metod znakowania powinno być poprzedzone 
zgodą organu zarządzającego, a naszym zdaniem przedstawione uzasadnienie nie jest 
przekonujące (wszczepianie mikroczipa okazom tych gatunków nie jest mniej inwazyjne czy 
mniej stresujące niż zakładanie obrączki pisklęciu, które znajduje się w kontrolowanych 
warunkach). Bierzemy jednak pod uwagę, że organ zarządzający do tej pory praktykował 
powszechnie akceptację innych metod znakowania, które nie były z nim uzgadniane. 

Przedmiotowe ptaki są potomstwem dwóch par. Pierwszej pary – ptaki a i b, drugiej pary 
– ptaki c-f. Możliwość uzyskania drugiego lęgu u jednej z par w niespełna dwa miesiące po 
pierwszym jest realne i było osiągane w warunkach hodowlanych.20 

Wnioskodawca przedstawił kopię zaświadczenie o wpisie okazów rodzicielskich tych 
szpaków balijskich do rejestru starosty, a także kopie ich świadectw do użytku komercyjnego. 

Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów i wyjaśnień, a także biorąc pod uwagę dane 
na temat rozrodu szpaków balijskich i wszystkich omówionych wyżej okoliczności, 
stwierdzono, że przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty uprawdopodabniają w 
wystarczającym stopniu, 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. 

W związku z tym proponujemy zaopiniować przedmiotowe wnioski pozytywnie, w 
zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym 
CITES. 

 

Jednocześnie, w celu uniknięcia w przyszłości niejasności, które występowały w tej 
sprawie, a także zaprzestania stanu naruszania prawa, sugerujemy, by organ zarządzający: 

9) pouczył wnioskodawcę, że alternatywne metody znakowania mogą być stosowane 
nie na podstawie jednostronnej decyzji hodowcy, ale na podstawie zgody organu 
zarządzającego, która może być udzielna na umotywowany wniosek (organ 
naukowy może wesprzeć organ zarządzający przy merytorycznej ocenie takich 
wniosków); w związku z tym w przyszłości organy CITES mogą nie akceptować 
alternatywnych metod znakowania, zastosowanych bez takiej zgody; 

10) pouczył wnioskodawcę, że okazy płazów, gadów, ptaków i ssaków, z gatunków z 
Aneksów A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, powinny być zgłoszone do 
rejestru starosty w ciągu 14 dni po urodzeniu, co oznacza, że w terminie 
wcześniejszym należy uzyskać zaświadczenie PWL o ich urodzeniu. Jeśli z 
przyczyn wynikających z dobrostanu zwierząt nie jest możliwe dotrzymanie tego 
terminu, możliwe jest przywrócenie terminu, jeśli zgłoszenie nastąpiło 
niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zgłoszenie. 
Niedopuszczalne jest uzyskiwanie zaświadczeń PWL w wiele miesięcy po 
urodzeniu, gdy stwierdzenie tego faktu jest bardzo trudne lub niemożliwe bez 
badań genetycznych, a niezgłaszanie w terminie wyhodowanych zwierząt do 
rejestru stanowi wykroczenie, karane grzywną lub aresztem; 

11) zwrócił uwagę PWL w Śremie, że niewłaściwe jest stosowanie „Procedury 
zgłaszania…” zaproponowanej przez hodowcę, która jest sprzeczna z prawem – 
hodowca powinien stosować terminy i metody znakowania zgodne z przepisami 

                                                 
20 http://birdbase.ies.hro.or.jp/rdb/rdb_en/leucroth.pdf. 
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rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 (odstępstwa wymagają wcześniejszej 
zgody Ministra Środowiska), potwierdzenia urodzenia powinny być uzyskiwane 
niezwłocznie po urodzeniu/wykluciu, tak by załączyć je do wniosku o wpis do 
rejestru starosty składanego w terminie 14 dniu po uzyskaniu zwierzęcia (z 
opisanym w poprzednim punkcie zastrzeżeniem możliwości przywracania 
terminów w uzasadnionych przypadkach), a zaświadczenia nie powinny być 
wydawane jedynie w oparciu o dane przekazane przez hodowcę, lecz mogą 
zawierać jedynie te fakty, które są znane (zostały potwierdzone) przez PWL. 
Wydawanie zaświadczeń w wiele miesięcy (nawet ponad 2 lata) po urodzeniu 
nasuwa wątpliwości, czy zaświadczenia oparte są rzeczywiście o potwierdzone 
fakty, a przesłane wyjaśnienia tych wątpliwości nie rozwiały.  
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Sprawa nr 4-110-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Zoo Safari Świerkocin Sp. z o.o., o zwolnienie z zakazu wystawiania na 
widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzającego to świadectwa, dla 
żywego okazu (samca) oryksa arabskiego Oryx leucoryx (Pallas, 1777), oznakowanego 
mikroczipem o nr 250229600017542, a także o potwierdzenie, że okaz ten ma być 
wykorzystywany do badań naukowych/hodowli lub rozmnażania/badań lub działań 
edukacyjnych lub innych nieszkodliwych celów. 

Oryks arabski jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Do wniosku załączono: 

- wydruk karty ISIS ZIMS dla tego okazu; 

- zaświadczenie, że okaz został przekazany z Zoo w Thoiry we Francji do Zoo w Łodzi; 

- dokumenty weterynaryjne związane z tym tranzytem; 

- kopię wspólnotowego świadectwa do użytku komercyjnego dla tego okazu, wystawionego 
przez organ francuski i zwalniającego tan okaz ze wszystkich zakazów określonych w art. 
8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Jednocześnie do wniosku nie załączono informacji i zestawienia dotyczących innych okazów 
tego gatunku przetrzymywanych przez wnioskodawcę, o co Komisja prosiła w piśmie 
skierowanym do dyrektorów polskich ogrodów zoologicznych i akwariów 23 grudnia 2013 r. 
(PROP/CITES/2013-241-1). Jednak wg danych przekazanych do Informatora Polskich 
Ogrodów Zoologicznych, na koniec roku 2013 w ogrodzie w Świerkocinie przetrzymywano 
tylko jednego osobnika (samca) tego gatunku. 

W przypadku wniosku o zwolnienie z zakazu wystawiania na widok publiczny, jako że okaz 
ten jest zwolniony z wszelkich zakazów, wnioskowane zwolnienie (i potwierdzające je 
świadectwo), jako mieszczące się w zakresie wystawionego już świadectwa francuskiego, 
byłoby bezprzedmiotowe. Opinia organu naukowego w tej sprawie jest zbędna, 

W przypadku gdyby dla tego okazu miało być wydane świadectwo dla wskazanych 
szczególnych celów wykorzystywania, opinia PROP jako organu naukowego byłaby 
wydawana w trybie art. 59 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczyłaby 
spełnienia kryteriów art. 48 lit. d tego rozporządzenia oraz art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g. 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Wnioskodawca nie przekazał jednak żadnych 
informacji czy dokumentów, które pozwoliłyby na dokonanie oceny spełnienia tych 
kryteriów. Naszym zdaniem nie ma jednak potrzeby wzywania wnioskodawcy do 
uzupełnienia wniosku, gdyż wszystkie wskazane działania są już dozwolone na podstawie 
załączonego świadectwa francuskiego. Wniosek ten wynika więc zapewne jedynie z braku 
znajomości przepisów dotyczących CITES i EU WTR przez wnioskodawcę. 

Proponujemy uznać wniosek za bezprzedmiotowy i postanawia pozostawić go bez 
rozpatrzenia. 
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Sprawa nr 4-111-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Zoo Safari Świerkocin Sp. z o.o., o zwolnienie z zakazu wystawiania na 
widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzającego to świadectwa, dla 9 
żywych osobników kułana turkmeńskiego Equus hemionus Pallas, 1775 ssp. kulan 
(Groves and Mazák, 1967), a także o potwierdzenie, że okazy te mają być wykorzystywane 
do badań naukowych/hodowli lub rozmnażania/badań lub działań edukacyjnych lub innych 
nieszkodliwych celów. 

Kułan turkmeński to podgatunek umieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Przepisy EU WTR nie przewidują możliwości wydania wnioskowanych świadectw dla 
okazów należących do taksonów z Aneksu B. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy uznać wniosek za bezprzedmiotowy i 
postanawia pozostawić go bez rozpatrzenia. 

Przy okazji pragniemy zauważyc, że we wniosku zastosowano synonim nazwy naukowej 
niezgodny z nomenklaturą przyjętą na podstawie listy referencyjnej stanowiącej załącznik 
VIII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, który należy stosować w zezwoleniach i 
świadectwach CITES i EU WTR. Zastosowano także niepełną nazwę polską tego 
podgatunku. 
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Sprawa nr 4-112-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Zoo Safari Świerkocin Sp. z o.o., o zwolnienie z zakazu wystawiania na 
widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzającego to świadectwa, dla 
żywego okazu (samca) sowy śnieżnej Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758), a także o 
potwierdzenie, że okaz ten ma być wykorzystywany do badań naukowych/hodowli lub 
rozmnażania/badań lub działań edukacyjnych lub innych nieszkodliwych celów. 

Sowa śnieżna jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku II CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Opinia organu naukowego w sprawie zwolnienia z zakazu wystawiania na widok publiczny 
jest w tym wypadku wydawana 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: 

- wydruk z jakiejś kartoteki karty dotyczącej tego okazu (układ karty przypomina kartę z 
bazy ISIS, ale nie ma loga tej bazy) – numer karty ZOOSAFARI / 377; 

- wydruk z jakiejś kartoteki dotyczącej tego okazu (bez nazwy czy loga, ale z układem 
informacji przypominającym kartę ARKS) – numer karty PLOCK / B178-1; 

- protokół z 25.04.1999 dotyczący przekazania m.in. jednego samca sowy śnieżnej z 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku do Zoo Safari Świerkocin. 

Jednocześnie do wniosku nie załączono informacji i zestawienia dotyczących innych okazów 
tego gatunku przetrzymywanych przez wnioskodawcę, o co Komisja prosiła w piśmie 
skierowanym do dyrektorów polskich ogrodów zoologicznych i akwariów 23 grudnia 2013 r. 
(PROP/CITES/2013-241-1). Jednak wg danych przekazanych do Informatora Polskich 
Ogrodów Zoologicznych, na koniec roku 2013 w ogrodzie w Świerkocinie przetrzymywano 
tylko jednego osobnika tego gatunku. 

Z przedstawionych dokumentów wynika, że okaz ten wykluł się 6 czerwca 1992 r. (taka 
długość życia jest realna, gdyż maksymalny notowany wiek okazu tego gatunku w niewoli 
wynosi 28 lat). Wg dokumentów wykluł się w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w 
Katowicach (Chorzowie?), z nieznanych rodziców z Zoo w Warszawie. Następie został 
przekazany do Zoo z Płocku, a stamtąd – do wnioskodawcy. Brak informacji o pochodzeniu 
rodziców uniemożliwia analizę, czy spełnione są warunki umożliwiające uznanie go za 
mający pochodzenie „C” zgodnie z art. 54 rozp. 865/2006. Jest to informacja kluczowa dla 
oceny wniosku. 

Z przedstawionych dokumentów wynika, że okaz nie jest w żaden sposób oznakowany (ani 
trwale, ani tymczasowo). Oznacza to, że ewentualne świadectwo może być wydane wyłącznie 
dla transakcji (wystawiania w konkretnym miejscu). Tymczasem pole 2 wniosku zostało 
niewypełnione. 

Aby możliwe było zaopiniowanie wniosku o zwolnienie z zakazu wystawiania na widok 
publiczny, konieczne jest uzupełnienie go o dokumentację wskazującą na pochodzenie 
przodków tego okazu (zgodnie z kryteriami art. 54 rozp. 865/2006). Jeśli w roku 2014 ogród 
ten wszedł w posiadanie innych okazów tego gatunku, wniosek należałoby także uzupełnić o 
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informacje (i ew. kolejne wnioski) dotyczące wszystkich okazów tego gatunku, 
przetrzymywanych w tym ogrodzie zoologicznym. Należy także albo oznakować trwale ten 
okaz mikroczipem (zgodnie z art. 66 rozp. 865/2006), albo uzupełnić wniosek o informacje o 
wnioskowanym miejscu wystawiania na widok publiczny. Wnosimy także o wyjaśnienie, z 
jakiego rodzaju baz pochodzą przedstawione wydruki (możliwe, że są to bazy ARKS i ISIS, 
ale np. w wyniku błędu oprogramowania lub sprzętu nie wydrukowały się odpowiednie loga). 

W przypadku, gdyby dla tego okazu miało być wydane świadectwo dla wskazanych 
szczególnych celów wykorzystywania, opinia organu naukowego byłaby w tej sprawie 
wydawana w trybie art. 59 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczyłaby 
spełnienia kryteriów art. 48 lit. d tego rozporządzenia oraz art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g. 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Wnioskodawca nie przekazał jednak żadnych 
informacji czy dokumentów, które pozwoliłyby na dokonanie oceny spełnienia tych 
kryteriów. Naszym zadniem potrzeba wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o te 
informacje mogłyby być zasadna, gdyby okazało się, że przodkowie tego okazu nie mają 
potwierdzonego legalnego pochodzenia, a więc gdyby okaz ten miał pochodzenie „F”. Jeśli 
uda się wykazać pochodzenie „C”, wniosek dotyczący potwierdzenia celów transakcji byłby 
bezprzedmiotowy i wynika zapewne z braku znajomości przepisów dotyczących CITES i EU 
WTR przez wnioskodawcę. 

Biorąc powyższe pod uwagę, proponujemy zawiesić postępowanie w tej sprawie, do 
czasu uzupełnienia wniosku o wskazane wyżej brakuj ące dokumenty i informacje, oraz 
do czasu uzyskania jego skorygowanej wersji. 
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Sprawa nr 4-113-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Zoo Safari Świerkocin Sp. z o.o., o zwolnienie z zakazu wystawiania na 
widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzających to świadectw, dla 
trzech żywych okazów żbika, z podgatunku nominatywnego Felis silvestris silvestris 
Schreber, 1777, a także o potwierdzenie, że okazy te mają być wykorzystywane do badań 
naukowych/hodowli lub rozmnażania/badań lub działań edukacyjnych lub innych 
nieszkodliwych celów. 

Wniosek dotyczy: 
a) samicy urodzonej 24.04.2004, oznakowanej mikroczipem o nr 968000001647724, 
b) samicy urodzonej 23.04.2008, oznakowanej mikroczipem o nr 977200007177785, 
c) samca urodzonego 03.05.2010, oznakowanego mikroczipem o nr 96700000909052. 

Żbik jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) nr 338/97. 

Do wniosku załączono: 

- wydruki z jakiejś kartoteki kart dotyczących tych okazów (układ kart przypomina karty z 
bazy ISIS, ale nie ma loga tej bazy) – numer kart: ZOOSAFARI / 1405, 1406, 1404; 

- wydruk z kart z bazy ISIS dla Zoo w Łodzi, dotyczącej tego okazu – numer kart: LODZ/ 
9546, 10263, 10767; 

- protokół z 31.01.2013, dotyczący przekazania m.in. przedmiotowych okazów żbików z 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi do Zoo Safari Świerkocin; 

- kopię niemieckiego świadectwa do użytku komercyjnego, zwalniającego okaz 
wymieniony pod lit. a z wszystkich zakazów z art. 8 ust. 1 rozp. 338/97. 

Jednocześnie do wniosku nie załączono informacji i zestawienia dotyczących innych okazów 
tego gatunku przetrzymywanych przez wnioskodawcę, o co Komisja prosiła w piśmie 
skierowanym do dyrektorów polskich ogrodów zoologicznych i akwariów 23 grudnia 2013 r. 
(PROP/CITES/2013-241-1). Jednak wg danych przekazanych do Informatora Polskich 
Ogrodów Zoologicznych, na koniec roku 2013 w ogrodzie w Świerkocinie przetrzymywano 
liczbę osobników tego gatunku zgodną z wnioskiem. 

Ponieważ okaz wymieniony pod lit. a jest już zwolniony z wszystkich zakazów, wydawanie 
dla niego wnioskowanych świadectw, mających węższy zakres byłoby bezzasadne. Nie ma 
więc potrzeby wzywać wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji o dokumenty 
pozwalające na ocenę wniosku. Właściwej oceny dokonały organy niemieckie przed 
wydaniem świadectwa. 

W odniesieniu do okazów wymienionych pod lit. b i c, opinia organu naukowego w sprawie 
zwolnienia z zakazu wystawiania na widok publiczny jest wydawana 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 przedstawionych dokumentów wynika, że matkę obu tych okazów był osobnik wymieniony 
w lit. a, dla którego przedstawiono świadectwo potwierdzające jego pochodzenie. Nie 
przedstawiono jednak żadnych dokumentów pozwalających ocenić pochodzenie ojców tych 
okazów, co jest konieczne dla oceny wniosku. 
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Aby możliwe było zaopiniowanie wniosku o zwolnienie z zakazu wystawiania na widok 
publiczny okazów wymienionych w lit. b i c, konieczne jest uzupełnienie go o dokumentację 
wskazującą na pochodzenie męskich przodków tych okazu (zgodnie z kryteriami art. 54 rozp. 
865/2006). Dotyczy to osobników figurujących w bazie ISIS pod numerami LODZ / 9302 i 
10624. Gdyby w roku 2014 ogród wszedł w posiadanie innych okazów żbików, wniosek 
należałoby także uzupełnić o informacje (i ew. kolejne wnioski) dotyczące pozostałych 
okazów tego gatunku, przetrzymywanych w tym ogrodzie zoologicznym. Wnosimy także o 
wyjaśnienie, z jakiego rodzaju bazy pochodzą przedstawione wydruki dotyczące numerów dla 
ZOOSAFARI (możliwe, że jest to baza ISIS, ale np. w wyniku błędu oprogramowania lub 
sprzętu nie wydrukowało się odpowiednie logo). 

W przypadku gdyby dla okazów wymienionych w lit. b i c miały być wydane świadectwa dla 
wskazanych szczególnych celów wykorzystywania, opinia PROP jako organu naukowego 
byłaby w tej sprawie wydawana w trybie art. 59 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
865/2006 i dotyczyłaby spełnienia kryteriów art. 48 lit. d tego rozporządzenia oraz art. 8 ust. 
3 lit. e, f lub g. rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Wnioskodawca nie przekazał jednak 
żadnych informacji czy dokumentów, które pozwoliłyby na dokonanie oceny spełnienia tych 
kryteriów. Naszym zdaniem, potrzeba wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o te 
informacje mogłyby być zasadna, gdyby okazało się, że wskazani męscy przodkowie tych 
okazów (lub jednego z nich) nie mają potwierdzonego legalnego pochodzenia, a więc gdyby 
okazy te (lub jeden z nich) miały pochodzenie „F”. Jeśli uda się wykazać ich pochodzenie 
„C”, wniosek dotyczący potwierdzenia celów transakcji byłby bezprzedmiotowy i wynika 
zapewne z braku znajomości przepisów dotyczących CITES i EU WTR przez wnioskodawcę. 

Biorąc powyższe pod uwagę, proponujemy: 

- w odniesieniu do okazu wymienionego w lit. a uznać wniosek za bezprzedmiotowy i 
pozostawić go bez rozpatrzenia; 

- w odniesieniu do okazów wymienionych w lit. b i c zawiesić postępowanie w tej 
sprawie, do czasu uzupełnienia wniosku o wskazane wyżej brakuj ące dokumenty i 
informacje, oraz do czasu uzyskania ich skorygowanych wersji. 

Zwracamyteż uwagę, że wniosek nie został wypełniony zgodnie art. 5 rozp. 865/2006. Należy 
wypełnić osobne wnioski dla każdego z osobników, zawierających komplet informacji. 
Wniosek dotyczący każdego osobnika rozpatrywany jest oddzielnie i może mieć odrębne 
rozstrzygnięcie. 
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Sprawa nr 4-114-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Zoo Safari Świerkocin Sp. z o.o., o zwolnienie z zakazu wystawiania na 
widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzającego to świadectwa, dla 
jednego żywego okazu sowy uszatki, z podgatunku nominatywnego Asio otus otus 
(Linnaeus, 1758), a także o potwierdzenie, że okaz ten ma być wykorzystywany do badań 
naukowych/hodowli lub rozmnażania/badań lub działań edukacyjnych lub innych 
nieszkodliwych celów. Deklarowane pochodzenie tego okazu to pochodzenie z wolności (kod 
„W”), przedkonwencyjne (dot. CITES) i przedregulacyjne (dot. EU WTR). 

Uszatka jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku II CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Do wniosku załączono: 

- wydruk z jakiejś kartoteki karty dotyczącej czterech okazów tego gatunku, spośród 
których tylko jednej jest jeszcze żywy (układ przypomina kartę z bazy ISIS, ale nie ma 
loga tej bazy) – numer karty: ZOOSAFARI / 1249; 

- wydruk z karty zbiorowej z bazy ISIS dla Zoo w Płocku, dotyczącej uszatek, w której 
znajduje się także wpis osobnika o deklarowanej dacie urodzenia przedmiotowego okazu 
– numer karty: PLOCK/ B207; 

- kopię protokołu z 12.03.2008, dotyczącego przekazania m.in. czterech okazów uszatek z 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku do Zoo Safari Świerkocin; 

- kopię świadectwa zdrowia zwierząt dla bydła, owiec, kóz i świń, z 12.03.2008, w którym 
wymieniono m.in. 4 uszatki. 

Jednocześnie do wniosku nie załączono informacji i zestawienia dotyczących innych okazów 
tego gatunku przetrzymywanych przez wnioskodawcę, o co Komisja prosiła w piśmie 
skierowanym do dyrektorów polskich ogrodów zoologicznych i akwariów 23 grudnia 2013 r. 
(PROP/CITES/2013-241-1). Jednak wg danych przekazanych do Informatora Polskich 
Ogrodów Zoologicznych, na koniec roku 2013 w ogrodzie w Świerkocinie przetrzymywano 
tylko jednego osobnika tego gatunku. 

Z przedstawionych dokumentów wynika, że okaz nie jest w żaden sposób oznakowany (ani 
trwale, ani tymczasowo). Oznacza to, że ewentualne świadectwo może być wydane wyłącznie 
dla transakcji (wystawiania w konkretnym miejscu). Tymczasem pole 2 wniosku zostało 
niewypełnione. 

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że okaz ten urodził się 15 czerwca 2007 r. Uszatka 
została wpisana do załącznika III CITES 26.02.1976, a następnie od 28.06.1979 znajduje się 
w załączniku II CITES. Gatunek ten od 01.06.1997 znajduje się w Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, które obowiązuje Polskę od 01.05.2004. Okaz ten nie 
może być więc uznany ani za mający pochodzenie przedkonwencyjne, ani za 
przedregulacyjne (tymczasem zaznaczone we wniosku pochodzenie wymagałoby spełnienia 
obu tych kryteriów). 

Z kartoteki ISIS Zoo w Płocku wynika, że okaz ten został do tego ogrodu „przyniesiony” 
16.01.2007. Brak informacji o jego pochodzeniu czy rodzicach. Brak informacji o powodzie 
jego odłowienia z wolności, podmiocie, który tego odłowu dokonał, ani nie wskazano 
zezwolenia, na podstawie którego tego dokonano. Naszym zdaniem brak więc przesłanek 
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umożliwiających uznanie, że spełniony jest art. 59 ust. 1a rozporządzenia Komisji (UE) nr 
865/2006. Oznaczałoby to, że rozpatrywanie, czy spełniony jest warunek z art. 59 ust. 3 
byłoby bezprzedmiotowe. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy uznać, że na podstawie przedstawionych 
dokumentów należy uznać, że opinia organu naukowego w sprawie tego wniosku byłaby 
bezprzedmiotowa. Proponujemy pozostawić go więc bez rozpatrzenia. 

Wniosek dotyczący tego okazu mógłby być ponownie rozpatrzony, gdyby wykazano, że 
osobnik został legalnie pozyskany ze środowiska, albo że po odzyskaniu/przejęciu go na 
rzecz skarby państwa został zgodnie z prawem przekazany ogrodowi zoologicznemu (na 
własność lub w depozyt). W takim wypadku rzeczywiście wystawianie na widok publiczny 
mogłoby być dozwolone wyłącznie w przypadku wykazania jednego z dozwolonych celów 
szczegółowych wykorzystywania. Opinia PROP jako organu naukowego byłaby wówczas w 
tej sprawie wydawana w trybie art. 59 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i 
dotyczyłaby spełnienia kryteriów art. 48 lit. d tego rozporządzenia oraz art. 8 ust. 3 lit. e, f lub 
g. rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Wnioskodawca nie przekazał jednak żadnych 
informacji czy dokumentów, które pozwoliłyby na dokonanie oceny spełnienia tych 
kryteriów. Gdyby więc wniosek miał być ponownie rozpatrywany (po wykazaniu legalnego 
wejścia w posiadanie okazu), dla uzyskania pozytywnej opinii organu naukowego 
wnioskodawca musiałby go uzupełnić o informacje dotyczące szczegółowego celu 
wykorzystywania. 

Zwracamy też uwagę, że wystawianie tego okazu na widok publiczny bez zezwolenia 
potwierdzonego świadectwem, stanowi przestępstwo na podstawie art. 128 pkt 2 lit. d ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
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Sprawa nr 4-115-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 09/05/2014, o zwolnienie z zakazów 
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających 
to świadectw dla trzech żywych sokołów wędrownych Falco peregrinus Tunstall, 1771, 
znakowanych obrączkami o numerach: 015PDDW (wyklutego 27/04/2014), 013PDDW 
(wyklutego 24/04/2014) oraz 014PDDW (wyklutego 25/04/2014). 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także dokumenty 
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, będące w posiadaniu Komisji z 
wcześniejszych spraw, 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 4-116-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

 
Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 09/05/2014, o zwolnienie z zakazów 
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających 
to świadectw dla czterech żywych sokołów wędrownych Falco peregrinus peregrinator 
Sundevall, 1837, oznakowanych obrączkami o numerach: 011PDDW (wyklutego 
25/04/2014), 012PDDW (wyklutego 25/04/2014), 009PDDW (wyklutego 24/04/2014) oraz 
010PDDW (wyklutego 24/04/2014). 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także dokumenty 
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, będące w posiadaniu Komisji z 
wcześniejszych spraw, 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 4-117-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

 
Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 09/05/2014, o zwolnienie z 
zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie 
potwierdzających to świadectw dla pięciu żywych sokołów wędrownych Falco peregrinus 
Tunstall, 1771 – oznakowanych obrączkami o numerach: 008PDDW (wyklutego 
22/04/2014), 007PDDW (wyklutego 21/04/2014), 006PDDW (wyklutego 20/04/2014), 
004PDDW (wyklutego 19/04/2014) oraz 002PDDW (wyklutego 18/04/2014). 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także dokumenty 
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, będące w posiadaniu Komisji z 
wcześniejszych spraw, 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 4-118-1. 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

 
Dotyczy wniosków p XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 09/05/2014, o zwolnienie z zakazów 
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających 
to świadectw dla trzech żywych rarogów Falco cherrug Gray, 1834, oznakowanych 
obrączkami o numerach: 005PDDW (wyklutego 20/04/2014), 001PDDW (wyklutego 
18/04/2014) oraz 003PDDW (wyklutego 18/04/2014).  

Raróg umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także dokumenty 
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, będące w posiadaniu Komisji z 
wcześniejszych spraw, 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 4-119-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o zwolnienie z zakazu 
wystawiania na widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzającego to 
świadectwa dla jednego samca goryla nizinnego Gorilla gorilla (Savage, 1847), 
znajdującego się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. Przedmiotowy okaz 
oznaczony jest mikroczipem o numerze 601424E. 

Goryl nizinny jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Do wniosku załączono następujące dokumenty: 

• indywidualną kartę ISIS-ZIMS dla przedmiotowego okazu; 

• holenderskie świadectwo potwierdzające urodzenie zwierzęcia w niewoli, zwalniające 
z zakazu jego komercyjnego wykorzystania. 

Mikroczip, którym oznakowano przedmiotowego goryla, jest niezgodny z ISO 11784/85. 
Według informacji zawartej w karcie ISIS-ZIMS zwierzę oznakowane zostało po 1 stycznia 
2002 r. Na holenderskim świadectwie dołączonym do wniosku zamieszczono informację, że 
okaz ten oznakowany jest zgodnie z art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. 
Najprawdopodobniej holenderski Organ Zarządzający CITES uznał, że oznakowanie to 
umożliwia identyfikację okazu, a zastosowanie mikroczipu zgodnego z ISO 11784/85 będzie 
niewłaściwe ze względu na fizyczne właściwości lub zachowanie okazu. Przyjmując taką 
wykładnię należałoby uznać, że okaz oznakowany jest w sposób zgodny z art. 66 ust. 3 
wspomnianego powyżej rozporządzenia. Na podstawia art. 59 ust. 5 tego samego 
rozporządzenia, spełnienie warunku określonego w art. 66 ust. 3 nie jest jednak przedmiotem 
opinii organu naukowego. 

Holenderskie świadectwo dołączone do wniosku, mimo że potwierdza urodzenie i 
wyhodowanie okazu w niewoli, jest świadectwem wydanym dla transakcji – ważne jest 
wyłącznie dla podmiotu wskazanego w polu nr 1 tego dokumentu, czyli Stichting Apenheul. 
Jako miejsce przetrzymywania okazu wskazano Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie. 
Świadectwo, o które wnioskuje wnioskodawca, powinno być zatem wydane w trybie art. 51 
ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006. Jego wydanie nie wymaga opinii 
organu naukowego, jednak może wymagać konsultacji z organem zarządzającym Holandii w 
celu wyjaśnienia, dlaczego wydane przez nich świadectwo dotyczy transakcji, a nie okazu, 
skoro uznali tego osobnika za urodzonego i wyhodowanego w niewoli oraz prawidłowo 
oznakowanego. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy uznać, że opinia organu naukowego byłaby w 
odniesieniu do tego wniosku bezprzedmiotowa i postanawia pozostawić go bez 
rozpatrzenia. 
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Sprawa nr 4-120-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie o zwolnienie z zakazu 
wystawiania na widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzającego to 
świadectwa dla jednego samca goryla nizinnego Gorilla gorilla (Savage, 1847), 
znajdującego się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. Przedmiotowy okaz 
oznaczony jest mikroczipem o numerze 00-06B8-EA0D. 

Goryl nizinny jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Do wniosku załączono następujące dokumenty: 

• indywidualną kartę ISIS-ZIMS dla przedmiotowego okazu; 
• szwajcarskie zezwolenie eksportowe i polskie importowe wystawione dla 

przedmiotowego okazu. 

Mikroczip, którym oznakowano okaz, jest niezgodny z ISO 11784/85. Według informacji 
zawartej w karcie ISIS-ZIMS zwierzę oznakowane zostało po 1 stycznia 2002 r. Zapewne ze 
względu na stres i ryzyko związane z łapaniem wnioskodawca zrezygnował z ponownego 
oznakowania goryla. Przyjmując takie założenie należałoby uznać, że okaz oznakowany jest 
w sposób zgodny z art. 66 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Na podstawia 
art. 59 ust. 5 tego samego rozporządzenia, spełnienie warunku określonego w art. 66 ust. 3 nie 
jest jednak przedmiotem opinii organu naukowego, a na zastosowanie oznakowania 
alternatywnego wydaje zgodę organ zarządzający. 

Z przedstawionych wraz z wnioskiem dokumentów wynika, że okaz został legalnie 
sprowadzony do Polski w celu „Z” na podstawie przepisów CITES (obowiązujących 
eksportera) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (obowiązującego importera). Zakres 
świadectwa mieści się w dopuszczonym celu importu. Oznacza to, że świadectwo powinno 
być wydane na podstawie art. 8 ust. 3 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a więc 
zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 nie wymaga opinii organu 
naukowego. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy uznać, że opinia organu naukowego byłaby w 
odniesieniu do tego wniosku bezprzedmiotowa i postanawia pozostawić go bez 
rozpatrzenia. 
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Sprawa nr 4-121-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków ZOO Wrocław Sp.z o.o. z dnia 20.05.2014 o zwolnienie z zakazu 
wystawiania na widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzających to 
świadectw dla sześciu żywych barasing Rucervus duvaucelii (G. Cuvier, 1823) – dwóch 
samców oznakowanych mikroczipami o numerach: 95600002792263 i 956000002751969 
oraz czterech samic oznakowanych mikroczipami o numerach: 00-01EE-DB53, 
956000002762701, 95600002744343 i 956000002750987.  

Barasinga umieszczona jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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:  

• zestawienie zbiorcze ISIS-ZIMS wystawione dla okazów przetrzymywanych w 
ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu; 

• indywidualne wydruki ISIS-ZIMS dla poszczególnych okazów, których dotyczą 
wnioski oraz ich przodków; 

• drzewa genealogiczne dla przedmiotowych okazów; 

• zezwolenie eksportowe i importowe wystawione dla samicy oznakowanej 
mikroczipem 00-01EE-DB53; 

• zezwolenie eksportowe i importowe wystawione dla samca SK0042 oraz samicy 
SK0039, będących rodzicami samca 199045 – tj. ojca samicy oznakowanej 
mikroczipem 956000002762701; 

• unijne świadectwo potwierdzające urodzenie i wyhodowanie w niewoli oraz 
zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystania, wystawione dla samicy 
oznakowanej mikroczipem 968000001191319 – tj. matki samca oznakowanego 
mikroczipem o numerze 95600002792263; 

• unijne świadectwo potwierdzające urodzenie i wyhodowanie w niewoli oraz 
zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystania, wystawione dla samca 
oznakowanego mikroczipem 968000001801759 – tj. ojca samca oznakowanego 
mikroczipem o numerze 95600002792263. 

Tylko jeden z mikroczipów, którymi oznakowane są przedmiotowe okazy (tj. mikroczip o 
numerze 00-01EE-DB53) jest niezgodny z ISO 11784/85. Wszczepienie mikroczipu miało 
jednak miejsce przed 1 stycznia 2002 r., co wynika z zezwoleń eksportowo-importowych 
wystawionych dla samicy oznakowanej tym mikroczipem. Okaz ten może być zatem 
traktowany jako oznakowany w sposób zgodny z art. 66 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 865/2006. Na podstawia art. 59 ust. 5 tego samego rozporządzenia, spełnienie warunku 
określonego w art. 66 ust. 3 nie jest jednak przedmiotem opinii organu naukowego. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające urodzenie i 
wyhodowanie jeleni oznakowanych mikroczipami: 95600002792263, 956000002751969, 
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956000002762701, 95600002744343 i 956000002750987) w niewoli oraz dokumenty 
potwierdzające legalne pochodzenie okazów 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.  

Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować 
wnioski dotyczące okazów oznakowanych mikroczipami o numerach: 95600002792263, 
956000002751969, 956000002762701, 95600002744343 i 956000002750987 pozytywnie, w 
zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.  

Odnośnie wniosku dotyczącego samicy oznakowanej mikroczipem 00-01EE-DB53, 
stwierdzamy, że z przedstawionych wraz z wnioskiem dokumentów wynika, że okaz został 
legalnie sprowadzony do Polski w celu „Z” na podstawie przepisów CITES (obowiązujących 
importera) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (obowiązującego eksportera). Cel 
świadectwa mieści się w celu importu. Oznacza to, że świadectwo powinno być wydane na 
podstawie art. 8 ust. 3 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a więc zgodnie z art. 59 ust. 
1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 nie wymaga opinii organu naukowego. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy uznać, że opinia organu naukowego odnośnie 
samicy oznakowanej mikroczipem 00-01EE-DB53 byłaby w odniesieniu do tego wniosku 
bezprzedmiotowa i postanawia pozostawić go bez rozpatrzenia. 
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Sprawa nr 4-122-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Piano Parts International Marcin Goździewicz z Kalisza, o wydanie 
zezwolenia na import ze Szwajcarii jednego kompletu nakładek klawiszy do pianina z kości 
nieokreślonego gatunku słoni Elephantidae sp., Gray, 1841, o pochodzeniu 
przedkonwencyjnym, z wolności, z nieznanego kraju. Celem importu ma być przeprowadzenie 
renowacji instrumentu, obejmującego także czyszczenie klawiszy, a okaz ma być następnie re-
eksportowany do Szwajcarii. 

Do wniosku załączono kopię szwajcarwskiego świadectwa re-eksportowego nr 14CH016276, 
dotyczącego kompletu klawiszy fortepianu C. Bechstein nr 137202 – produkcja w 1929 r. 

Choć nie zaznaczono tego we wniosku ani świadectwie re-eksportowym, komplet białych klawiszy 
tego typu fortepianu składa się z 52 sztuk. 

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 nie wiążą się jakiekolwiek inne czynniki, które 

przemawiają przeciwko wydaniu zezwoleń na przywóz. 

Zwracamy uwagę, że informacja o rodzaju okazu (wyrażona kodem) w zezwoleniu 
importowym powinna być spójna z informacją w świadectwie re-eksportowym lub podawaną 
później przez państwo (re-)eksportu w sprawozdaniach do Sekretariatu CITES. W Rezolucji 
Conf. 12.3 Rev. CoP16 w rozdziale I, w rekomendacji (j) zaleca się podawanie w zezwoleniach 
i świadectwach kodów z aktualnej wersji Guidelines for the preparation and submission of 
CITES annual reports. W przypadku wniosków, zgodnie z art. 5 pkt 5 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 865/2006, powinny zawierać one opis rodzaju okazu w formie kodu z 
Aneksu VII do tego rozporządzenia (zgodnego z cytowanymi wyżej Guidelines). Komisja 
zwracała na to uwagę już wielokrotnie – w tym w odniesieniu do wniosków o import 
klawiszy fortepianów i pianin (np. w opiniach nr: PROP/CITES/2012-264-01, 
PROP/CITES/2013-008-1, PROP/CITES/2013-035-1, PROP/CITES/2013-041-1, 
PROP/CITES/2013-138-1, PROP/CITES/2013-231-1, Sprawa nr 4-042-1, Sprawa nr 4-051-1, 
Sprawa nr 4-073-1). Niektóre z tych opinii dotyczyły tego samego wnioskodawcy. Spójność 
kodów rodzaju okazu przyjmowanych przez kraj importu i eksportu jest istotna dla 
umożliwienia właściwej analizy poziomu handlu w CITES Trade Database. W przypadku 
nakładek na klawisze fortepianu, możliwe jest zastosowanie różnych kodów. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek 
warunkowo pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem 
naukowym CITES. 

Warunkiem pozytywnej opinii jest uzgodnienie ze szwajcarskim organem zarządzającym CITES, 
jaki kod rodzaju okazu mają zamiar zastosować w odniesieniu do tej transakcji w sprawozdaniach 
(CAR czy DER) i zastosowanie w zezwoleniu importowym tego samego kodu. Podtrzymujemy 
sugestię zasugerowania organowi szwajcarskiemu, że stosowanie przez nich w świadectwach i 
zezwoleniach kodów zgodnie z rekomendacją I.j z rezolucji Conf. 12.3 Rev. CoP16 ułatwiłoby 
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stosowanie jednakowych kodów w zezwoleniach importowych, co z kolei ułatwi zachowanie 
spójności danych w CITES Trade Database. 

Dla ograniczenia ryzyka, że do Polski sprowadzana są instrumenty o niekompletnych klawiszach, 
a wywożone o uzupełnionych o kość słoniową nielegalnego pochodzenie, rekomendujemy 
wpisywanie w zezwoleniach i świadectwach informacji o liczbie kompletnych nakładek na 
klawisze, znajdujących się w instrumencie (w tym wypadku – 52). 

Jednocześnie pragniemy stwierdzić, że z ochroną żadnego gatunku słoni nie wiążą się 
jakiekolwiek czynniki, które przemawiają przeciwko wydaniu świadectwa na powrotny 
wywóz tego okazu do Szwajcarii. 

W związku z powyższym, w przypadku złożenia (po dokonaniu importu) wniosku o 
wydanie świadectwa na re-eksport do Szwajcarii tego okazu, proponujemy zaopiniować 
taki wniosek pozytywnie. 
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 Sprawa nr 4-126-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy FOKUS Cezary Skatulski z Warszawy, o wydanie zezwolenia na import 
z Indonezji 10 żywych okazów koralowców z gatunku Euphyllia paraancora Veron, 1990, 
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 01037/IV/SATS-LN/2014.  

W dniu 02.12.2011 Grupa ds. Przeglądu Naukowego po raz ostatni wydała negatywną opinię 
dotyczącą importu pochodzących z wolności okazów tego gatunku z Indonezji. Od dnia 
10.09.2012 na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 757/2012, a następnie nr 578/2013, 
obowiązuje zakaz importu okazów tego gatunku z Indonezji, z wyjątkiem okazów 
pochodzących z akwakultury, przyczepionych do sztucznego podłoża.  

Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT Golden Marindo 
Persada z Banten) nie jest zatwierdzonym hodowcą tego gatunku w roku 2014 (nie był także 
w latach poprzednich). Biorąc pod uwagę stan populacji tego gatunku oraz zakaz importu 
okazów pochodzących z wolności z Indonezji, naszym zdaniem, w powiązaniu z ustaleniami 
poczynionymi podczas misji UE do Indonezji, dyskwalifikuje to możliwość akceptacji tego 
importu, ze względu na brak potwierdzenia legalnego pochodzenia tych okazów. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek negatywnie, w zakresie 
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 

Gdyby importer wykazał, że okazy pochodzą z innej hodowli, która jest zatwierdzonym 
producentem tego gatunku z Indonezji, albo organy CITES Indonezji przedstawiły 
zaktualizowaną listę hodowli, z której by wynikało, że eksporter jest zatwierdzonym hodowcą 
tego gatunku, wniosek może być ponownie rozpatrzony. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że ta sama sytuacja dotyczy Euphyllia yaeyamaensis, która 
jest także uwzględniona w załączonym do wniosku zezwoleniu eksportowym, a wniosku o 
import której Komisja nie otrzymała do zaopiniowania. Także import tego gatunku z 
Indonezji do UE jest zawieszony na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2013. 
Nasza wcześniejsza pozytywna opinia dotycząca tego gatunku (PROP/CITES/2013-151) jest 
obwarowana między innymi warunkiem, że eksporterem jest jego zatwierdzony hodowca, a 
PT Golden Marindo Persada z Banten warunku tego nie spełnia. Nie można więc stosować tej 
opinii do tego przypadku. 
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Sprawa nr 4-127-1 
 

 

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 pięciu żywych okazów sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771, o 
nieoznaczonej płci, oznakowanych obrączkami o numerach: PL RK 23, PL RK 24, PL RK 25 
(wyklutych 10.04.2014) oraz PL RK 28 i PL RK 28 (wyklutych 06.05.2014). 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 4-128-1 
 

 

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 pięciu żywych okazów sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 1771, o 
nieoznaczonej płci, oznakowanych obrączkami o numerach: PL RK 26, PL RK 27 (wyklutych 
12.04.2014), PL RK 30 (wyklutego 08.05.2014) i PL RK 31 (wyklutego 10.05.2014). 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 4-129-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy czterech wniosków Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie 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 czterech żywych okazów konia 
Przewalskiego Equus przewalskii Poliakov, 1881, o pochodzeniu „C”, dwóch klaczy 
oznakowanych mikroczipami 967000000865429 i 94100001304879 oraz dwóch ogierów 
oznakowanych mikroczipami 941000012397117 i 941000012397113. 

Gatunek, do którego należą wnioskowane okazy, jest umieszczony w Załączniku I CITES i 
Aneksie A rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Do wniosków dołączono następujące dokumenty: 

1. W przypadku klaczy oznakowanej mikroczipem 967000000865429 oraz wymrożonym 
znakiem BP30: 

• indywidualny wydruk ISIS-ZIMS dla przedmiotowego okazu, 

• wydane w Holandii świadectwo dopuszczające do komercyjnego wykorzystania 
przedmiotowego okazu do celów naukowych, hodowlanych, edukacyjnych lub innych 
nieszkodliwych. 

Holenderskie świadectwo dołączone do wniosku, mimo że potwierdza urodzenie i 
wyhodowanie okazu w niewoli, jest świadectwem wydanym dla transakcji – ważne jest 
wyłącznie dla podmiotu wskazanego w polu nr 1 tego dokumentu, czyli A.H. Dorrestayn 
Diergaarde Blijdorp z Rotterdamu. Jako miejsce przeznaczenia okazu w polu 20 świadectwa 
wskazano Gaia Park Kerkrade. Wnioskuje więc o nowe świadectwo w związku z tym, że 
część zawartych w dotychczasowym świadectwie informacji (oznakowanie, miejsce 
przetrzymywania, podmiot wykonujący zakazane czynności, a także rodzaj/cel czynności) nie 
odpowiadają już rzeczywistości i wymagają modyfikacji. Nowe świadectwo powinno być 
zatem wydane w trybie art. 51 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006. Jego 
wydanie nie wymaga opinii organu naukowego, jednak może wymagać konsultacji z organem 
zarządzającym Holandii. Można jednak uznać, że wydanie poprzedniego świadectwa dla 
transakcji, a nie okazu, mogło się wiązać z faktem, że w chwili jego wydawania okaz nie był 
oznakowany mikroczipem. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy uznać, że opinia organu naukowego w 
odniesieniu do okazu oznakowanego mikroczipem 967000000865429 byłaby 
bezprzedmiotowa i postanawia pozostawić go bez rozpatrzenia. 

2. W przypadku klaczy i ogiera oznakowanych odpowiednio mikroczipami 
94100001304879 i 941000012397113: 

• indywidualne wydruki ISIS-ZIMS dla przedmiotowych okazów oraz ich przodków, 

• wydane w Niemczech świadectwo dopuszczające do komercyjnego wykorzystania 
wystawione dla matki przedmiotowych okazów, 

• zezwolenie importowe CITES wystawione dla dziadka ze strony ojca 
przedmiotowych okazów. 

3. Ogier oznakowany mikroczipem 941000012397117 jest ojcem koni wskazanych w pkt. 
2. Dokumentacja dołączona do jego wniosku pokrywa się z dokumentacją wskazaną w 
pkt. 2. 
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Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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. 

Przedstawiona wraz z wnioskami dokumentacja potwierdza w sposób przekonujący, że okazy 
oznakowane mikroczipami o numerach 94100001304879 941000012397117 i 
941000012397113 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. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować pozytywnie wnioski dotyczące 
okazów o nr 94100001304879 941000012397117 i 941000012397113, w zakresie będącym 
przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym. 
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Sprawa nr 4-130-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi o zwolnienie z zakazu wystawiania na 
widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla 
żywego okazu – (samca) marmozety lwiej Leontopithecus rosalia (Linnaeus, 1766), 
urodzonego 17.06.2011, znajdującego się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi, ale 
stanowiącego własność Rządu Brazylii. 

Wg listu przewodniego, gatunek jest reprezentowany w Zoo w Łodzi przez trzy okazy, w tym 
dla dwóch wnioskodawca posiada unijne świadectwa do użytku komercyjnego. 

Marmozeta lwia (dla której stosuje się także nazwy polskie: Rozalia, lwiatka duża i użytą we 
wniosku: lwiatka złota) jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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: 

• wydruk karty zbiorczej z bazy ISIS-ZIMS dla wszystkich posiadanych w tym ogrodzie 
okazów tego gatunku, w której wskazani są rodzice przedmiotowego okazu; 

• wydruki indywidualnych kart z bazy ISIS-ZIMS dla rodziców przedmiotowego okazu; 
• kopie wspólnotowych świadectw do użytku komercyjnego dla obu rodziców tego okazu. 
• list przewodni z dodatkowymi wyjaśnieniami. 

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. 

W związku z tym proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie, 
w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 
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Sprawa nr 4-131-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 29.05.2014 o zwolnienie z zakazów 
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających 
to świadectw dla trzech żywych jastrzębi gołębiarzy Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758), 
oznakowanych obrączkami o numerach: PL MS 25, PL MS 26 i PL MS 27, wyklutych 
10.05.2014.  

Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 
jastrzębi w niewoli; 

• kopie unijnych świadectw potwierdzających urodzenie i wyhodowanie okazów 
rodzicielskich w niewoli oraz zwalniających je z zakazu komercyjnego wykorzystania. 

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 4-132-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 29.05.2014, o zwolnienie z 
zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie 
potwierdzających to świadectw dla sześciu żywych rarogów Falco cherrug (Gray, 1834), 
oznakowanych obrączkami o numerach: PL MS 22, PL MS 23, PL MS 24 (wyklutych 
18.05.2014) oraz PL MS 18, PL MS 19 i PL MS 20 (wyklutych 21.04.2014).  

Raróg umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 
rarogów w niewoli; 

• kopie unijnych świadectw potwierdzających urodzenie i wyhodowanie okazów 
rodzicielskich w niewoli oraz zwalniających je z zakazu komercyjnego wykorzystania. 

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 4-133-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 29.05.2014, o zwolnienie z zakazów 
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 iwydanie potwierdzającego 
to świadectwa dla jednego żywego raroga Falco cherrug (Gray, 1834), oznakowanego 
obrączką o numerze: PL MS 21, wyklutego 03.05.2014.  

Raróg umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 z 
kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia. 

Do wniosku załączono następujące dokumenty:  

• kopie zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się 
przedmiotowego raroga w niewoli; 

• kopie unijnych świadectw potwierdzających urodzenie i wyhodowanie okazów 
rodzicielskich w niewoli oraz zwalniających je z zakazu komercyjnego wykorzystania; 

• wyjaśnienie wnioskodawcy dot. niezgodności płci na świadectwie wydanym dla ojca 
przedmiotowego raroga (wg informacji zawartej na świadectwie ojciec jest samicą). 

Wyjaśnienie dotyczące błędnego oznaczenia płci na austriackim świadectwie wydanym dla 
ojca przedmiotowego okazu budzi wątpliwości. Jak wynika z dat podanych w tym 
świadectwie, dokument ten wydano, gdy ptak był w wieku prawie 3 miesięcy. Oznaczenie 
płci u raroga w wieku ponad 30-40 dni zwykle nie stanowi problemu. Od czasu wydania 
świadectwa minęło 7 lat, a ptak co najmniej 2-krotnie zmienił właściciela (w polu nr 2 
świadectwa znajdują się dane innego sokolnika, przy czym nieuprawnione dopiski na 
świadectwie w zasadzie powinny oznaczać utratę jego ważności). W tym czasie błąd płci 
powinien być zauważony, a świadectwo skorygowane lub wymienione. Należy zwrócić 
uwagę, że rarogi są ptakami o wysokiej cenie jednostkowej, rodzimymi dla Unii Europejskiej 
i stwierdza się przypadki nielegalnych odłowów lub wybierania młodych z gniazd i ich 
„legalizacji”. Jedną z metod wprowadzania nielegalnie pozyskanych rarogów do obrotu jest 
nakładanie uzyskanym z wolności pisklętom obrączek po padłych osobnikach pochodzących 
z hodowli. W przypadku tej sprawi nie ma przesłanek, wskazujących, że mamy do czynienia z 
takim przypadkiem, ale nie można tego także wykluczyć. 

W naszej opinii, przed wydaniem świadectwa dla przedmiotowego okazu, austriacki organ 
zarządzający powinien skorygować świadectwo dla osobnika oznakowanego obrączką o nr 
A102NO (tj. ojca przedmiotowego raroga), lub polski organ zarządzający powinien wydać 
nowe świadectwo dla tego osobnika, po skonsultowaniu się z organem austriackim, zgodnie z 
art. 51 rozporządzania Komisji (WE) nr 865/2006, i uzyskaniem od niego akceptacji takiej 
zmiany. Jednoznaczne potwierdzenie, że ojciec przedmiotowego okazu rzeczywiście jest 
urodzony i wyhodowany w niewoli, jest bowiem kluczowe dla rozstrzygnięcia w tej sprawie. 
Jednocześnie polskie organy nie dysponują obecnie podstawami do dokonania kontroli czy 
oceny tego faktu. Jedynie organ, który wydał to świadectwo może sprawdzić, czy pomyłka 
był możliwa (np. na jakiej podstawie dokonano określenia płci).  
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Biorąc powyżej pod uwagę proponujemy zwiesić postępowanie do czasu otrzymania 
kopii skorygowanego lub wymienionego świadectwa dla ojca przedmiotowego okazu, lub 
przynajmniej deklaracji organu zarządzającego Austrii, że wystawienie takiego 
dokumentu jest uzasadnione. 

Naszym zdaniem, sprawa ta jest typowym przykładem kwalifikującym się do zastosowania 
art. 55 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i przeprowadzenia badań genetycznych 
potwierdzających tożsamość tego osobnika (np. poprzez porównanie z jednym z rodziców czy 
rodzeństwem). Gdyby to rozwiązanie okazało się niemożliwe do zastosowania, alternatywnie 
można: 

1) Zwrócić się do wnioskodawcy, by przedstawił wyraźne zdjęcia ojca przedmiotowego 
okazu (całej sylwetki), a także jego obrączki, a także informacje: 

- kiedy i od kogo nabył ten okaz i czy nabywając wiedział, jakiej jest płci? 

- czy obrączka tego ptaka ma nienaruszony, ciągły obwód, i średnicę uniemożliwiającą 
zdjęcie? 

2) Zwrócić się do osoby wpisanej w polu 2 świadectwa ojca przedmiotowego okazu z 
pytaniem, kiedy i od kogo nabył tego raroga, komu kiedy go zbył oraz czy, a jeśli tak to 
kiedy dowiedział się, że rzeczywista płeć tego ptaka jest inna niż na świadectwie. 

3) Przekazać organowi zarządzającemu Austrii tłumaczenie wnioskodawcy dotyczące 
pomyłki w płci, zdjęcie i informacje uzyskane zgodnie z punktami 1 i 2 (ptaki o 
wyglądzie utrudniającym rozpoznanie ich płci zachowują zwykle taki wygląd przez całe 
życie). Zapytać, na jakiej podstawie podano płeć w świadectwie i czy organ ten uważa 
przedstawione informacje za uzasadniające dokonanie zmiany płci w świadectwie. W 
przypadku uzyskania odpowiedzi potwierdzającej, należałoby uzgodnić, czy to ten organ 
dokona korekty, czy też świadectwo ma zostać zastąpione nowym przez organ Polski. 
Wyniki tej konsultacji trzeba by przekazać wnioskodawcy, by zastosował tę procedurę w 
celu uzyskania świadectwa zawierającego informację o właściwej płci tego osobnika. 
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Sprawa nr 4-133-2 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 29.05.2014, o zwolnienie z zakazów 
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego 
to świadectwa dla jednego żywego raroga Falco cherrug (Gray, 1834), oznakowanego 
obrączką o numerze: PL MS 21, wyklutego 03.05.2014.  

Raróg umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 z 
kryteriami podanymi w art. 54 tego rozporządzenia. 

Do wniosku załączono następujące dokumenty:  

• kopie zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się 
przedmiotowego raroga w niewoli; 

• kopie unijnych świadectw potwierdzających urodzenie i wyhodowanie okazów 
rodzicielskich (ojciec oznakowany obrączką o nr A102N0 i matka oznakowana 
obrączką o nr CZ PRAGUE A2260) w niewoli oraz zwalniających je z zakazu 
komercyjnego wykorzystania; 

• wyjaśnienie wnioskodawcy dot. niezgodności płci na świadectwie wydanym dla ojca 
(nr obrączki A102NO) przedmiotowego raroga (wg informacji zawartej na 
świadectwie ojciec jest samicą). 

Na wniosek organu zarządzającego, wnioskodawca wyjaśnił kiedy wszedł w posiadanie 
raroga oznakowanego obrączką o nr A102NO, doprecyzował jakiego rodzaju obrączką został 
oznakowany ten ptak oraz dołączył 5 fotografii przedstawiających jego sylwetkę oraz 
zbliżenia na nogę z obrączką. Ponadto organ zarządzający Austrii przesłał wyjaśnienia dot. 
potencjalnej przyczyny błędnego oznaczenia płci raroga. 

Proponujemy uznać wyjaśnienia przesłane przez austriacki organ zarządzający dot. 
możliwości pomyłki przy oznaczaniu płci raroga. Jednocześnie zwracamy uwagę, że z pisma 
tego nie wynika, czy austriacki organ zarządzający CITES zamierza wydać poprawione 
świadectwo, czy akceptuje wydanie takiego świadectwa przez polski organ zarządzający. 
Przy założeniu, że świadectwo ojca przedmiotowego raroga zostanie wydane ponownie z 
poprawioną informacją na temat płci tego okazu, proponujemy uznać, że zgromadzone 
dokumenty potwierdzające wyklucie się przedmiotowego ptaka w hodowli prowadzonej 
przez wnioskodawcę, a także 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 uznać, że 
został on 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. 
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Warunkiem pozytywnej opinii jest wycofanie (zwrócenie) dotychczasowego świadectwa i 
wydanie nowego świadectwa przez austriacki lub polski (w porozumieniu z austriackim) 
organ zarządzający dla okazu oznakowanego obrączką o nr A102NO z poprawnie oznaczoną 
płcią tego ptaka. Dopiero taka korekta zlikwiduje bowiem sprzeczność dotyczącą jednakowej 
płci obu rodziców przedmiotowego okazu. 



 336 

Sprawa nr 4-134-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi o zwolnienie z zakazu wystawiania na 
widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzających to świadectw, dla 
dwóch żywych okazów (samców) żbika, z podgatunku nominatywnego Felis silvestris 
silvestris Schreber, 1777, urodzonych 03.05.2010, oznakowanych mikroczipami: 
967000009090957 oraz 967000009090945 (wg karty z bazy ISIS ten drugi osobnik 
dodatkowo także mikroczipem nr 967000009091001). 

Wg listu przewodniego, gatunek jest reprezentowany w ZOO w Łodzi przez te dwa okazy. 

Żbik jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 i ww. „Karty Informacyjnej” załączono następujące dokumenty: 

• wydruk karty zbiorczej z bazy ISIS-ZIMS dla obu posiadanych w tym ogrodzie okazów 
tego gatunku, w której wskazani są ich (wspólni) rodzice; 

• wydruki indywidualnych kart z bazy ISIS-ZIMS dla rodziców przedmiotowych okazów; 
• kopia wspólnotowego świadectwa do użytku komercyjnego dla matki przedmiotowych 

okazów oraz oryginał takie świadectwa dla ich ojca; 
• list przewodni z dodatkowymi wyjaśnieniami. 

W przypadku ojca przedmiotowych okazów świadectwo było wydane wyłącznie na czynności 
wykonywane przez podmiot wykazany w polu nr 1, którym nie jest wnioskodawca. 
Świadectwo wskazuje jednak na pochodzenie „C” tego okazu. Choć wystawianie go na widok 
publiczny w Zoo w Łodzi nie było więc zgodne z prawem, ze względu na śmierć tego okazu 
problem ten jest już nieaktualny. A samo przekazanie tego okazu wnioskodawcy można na 
podstawie tego świadectw uznać za legalne (posiadacz świadectwa miał prawo go sprzedać 
lub inaczej rozporządzić). 

Przedstawione wraz z wnioskiem 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. 

W związku z tym proponujemy zaopiniować przedmiotowe wnioski pozytywnie, 
w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 

Jednocześnie sugerujemy organowi zarządzającemu uzyskanie od wnioskodawcy przed 
wydaniem świadectw informacji o miejscu wszczepienia mikroczipów oraz potwierdzenie, że 
okaz oznakowany mikroczipem 967000009090945 na aktualnie wszczepiony także 
dodatkowy mikroczip o innym numerze (gdzie?). Informacje te powinny bowiem znaleźć się 
w świadectwie. 
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Sprawa nr 4-135-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Nowego Jaromierza, 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 62 
(wyklutej 13.05.2014), PL PW 64 (wyklutej 18.05.2014) i PL PW 65 (wyklutej 20.05.2014) 
oraz trzech samców oznakowanych obrączkami o numerach: PL PW 61 (wyklutego 
12.05.2014), PL PW 63 (wyklutego 13.05.2014) i PL PW 66 (wyklutego 24.05.2014). 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 (kod pochodzenia 
„C” – dla matki i „D” dla ojca), wystawione dla rodziców okazów oznakowanych 
obrączkami o nr: PL PW 61 PW 62 i PL PW 63; 

• kopie świadectw unijnych potwierdzającego legalne pochodzenie (kod pochodzenia 
„C”), wystawione dla obu rodziców ptaków oznakowanych obrączkami o numerach 
PL PW 64 PW 65 i PL PW 66; 

• 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 
powiatowym. 

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. 
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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, a jego ocena nie leży w kompetencjach Komisji PROP 
ds. CITES. 
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Sprawa nr 4-136-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 

Dotyczy dwóch wniosków Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi o wydanie świadectw 
wspólnotowych dla dwóch żywych okazów niedźwiedzi malajskich Helarctos malayanus 
(Raffles, 1821), znajdujących się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi. 
Przedmiotowe okazy oznaczone są mikroczipami: samica – o numerze 00-01C6-14D4, 
samiec – o numerze 00-01C6-10A1. 

Niedźwiedź malajski jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Komisja nie otrzymała całych wniosków, a jedynie ich pierwsze strony, nie wiemy więc, jaki 
ma być cel tych wniosków (np. ogólne zwolnienie z zakazów komercyjnego wykorzystania, 
zwolnienie z zakazu wystawiania na widok publiczny czy jakiś inny). W związku z tym nie 
wiadomo, czego dokładnie ma dotyczyć opinia i w jakim trybie ma być wydana. 

Jako załączniki do wniosków Komisja otrzymała następujące dokumenty: 

• list przewodni zawierający dodatkowe informacje i wyjaśnienia; 

• kartę indywidualną ISIS-ZIMS dla okazu oznakowanego mikroczipem 00-01C6-
14D4; 

• kopię polskiego zezwolenia CITES na przywóz przedmiotowych okazów z Niemiec 
do Polski. 

Spośród dokumentów wymienionych w liście przewodnim jako załączone do wniosku, nie 
przekazano Komisji do wglądu: 

• karty indywidualną ISIS-ZIMS dla okazu oznakowanego mikroczipem 00-01C6-
10A1; 

• kopii niemieckiego zezwolenia CITES na wywóz przedmiotowych okazów z Niemiec 
do Polski. 

Mikroczipy, którymi oznakowano te okazy, nie spełniającymi warunków określonych w art. 
66 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Ze względu na stres i ryzyko związane z 
łapaniem wnioskodawca zrezygnował z ich ponownego oznakowania. W przypadku oby tych 
osobników oznakowanie tym mikroczipem nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r. a więc 
zgodnie z art. 66 ust. 5 tego rozporządzenia traktuje się je jako oznakowane zgodnie z art. 66 
ust. 3. Na podstawia art. 59 ust. 5 cytowanego wyżej rozporządzenia, spełnienie warunku 
określonego w art. 66 ust. 3 nie jest przedmiotem opinii organu naukowego. 

Z przedstawionych wraz z wnioskami dokumentów wynika, że okazy zostały zapewne 
legalnie sprowadzone do Polski na podstawie przepisów CITES oraz obowiązującego 
wówczas eksportera rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (ostateczne rozstrzygnięcie tej 
sprawy wymaga jeszcze analizy zezwolenia eksportowego, którego nie przekazano Komisji). 
Jeśli wnioski dotyczą wydania świadectw do użytku komercyjnego, oraz jeśli cel eksportu i 
importu są zgodne z celem wydania wnioskowanego świadectwa (na polskim zezwoleniu 
importowym nie zaznaczono celu transakcji, a jak podkreślono wyżej – Komisja nie może 
sprawdzić, czy na zezwoleniu eksportowym wpisano cel „Z”), świadectwa te powinny być 
wydane na podstawie art. 8 ust. 3 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a więc zgodnie 
z art. 59 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 nie wymagają opinii organu 
naukowego. 
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Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy uznać, że opinia organu naukowego byłaby w 
odniesieniu do tych wniosków bezprzedmiotowa, nie ma więc potrzeby wzywać organ 
zarządzający do przekazania brakujących dokumentów dotyczących tej sprawy. 
Proponujemy pozostawić te wnioski bez rozpatrzenia. 

Jednocześnie zaznaczamy, że przypadku niedźwiedzi malajskich szczególnie istotne jest, by 
osoba kontrolująca numery mikroczipów wiedziała, gdzie ma ich szukać. Stąd naszym 
zdaniem konieczne jest uzupełnienie przez wnioskodawcę informacji o miejscu wszczepienia 
mikroczipów i podanie jej w ewentualnie wydanych świadectwach. 
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Sprawa nr 4-137-1. 
 

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 – czterech samców oznakowanych obrączkami 
o numerach: PL HM 134, PL HM 136, PL HM 138 iPL HM 139 i dwóch samic oznakowanych 
obrączkami o numerach: PL HM 135 i PL HM 137oraz 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 przemieszczeniu ich do Nadleśnictwa 
Żmigród, Leśnictwa Gruszeczka, a następnie wypuszczeniu 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 jest wydawana 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, wskazujące na ich rodziców; 

• pismo wskazujące na miejsce i cel przemieszczenia okazów. 

W dokumentacji poprzednich wniosków, które były przedmiotem wcześniejszych opinii nr 
PROP/CITES/2012-118-1 i PROP/CITES/2013-117-1, Komisja PROP ds. CITES dysponuje 
dodatkowo: 

• 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 warunkach panujących w miejscu przeznaczenia okazów. 

Przedstawiona wraz z przedmiotowymi wnioskami oraz wnioskami z lat ubiegłych 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. 
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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: 

• 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 poprzedzaj ącej wypuszczenie. 

 

UWAGA 1: We wniosku w polu 18 błędnie zaznaczono punkt nr 4. Należało zaznaczyć 
punkt nr 8 i ten właśnie punkt powinien być zaznaczony na świadectwie. Zwracamy uwagę, 
że także w latach 2012 i 2013 zwracaliśmy na podobny błąd we wniosku tego podmiotu, 
dotyczącym potomstwa tych samych rodziców. Może to wskazywać, że uwagi te nie zostały 
przekazane wnioskodawcy. 

UWAGA 2: we wniosku oświadczono ze ptaki pochodzące z tej hodowli wykorzystywane 
mają zostać „do reintrodukcji” na terenie województwa Podlaskiego. Pragniemy zwrócić 
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 opinia nie dotyczy 
zasadności wykorzystania niniejszych ptaków do reintrodukcji. 
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Sprawa nr 4-138-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków XXXXXXXXXXXXXXXX  z Goleszowa o zwolnienie z zakazów 
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających 
to świadectw dla pięciu żywych krogulców Accipiter nisus (Linnaeus, 1758), oznakowanych 
obrączkami o numerach: PL SE 001 (płeć nieznana, wykluty 06.06.14), PL SE 002 (płeć 
nieznana, wykluty 06.06.14), PL SE 003 (samica, wykluta 23.05.14), PL SE 004 (płeć 
nieznana, wykluty 08.06.14), PL SE 005 (płeć nieznana, wykluty 08.06.14), 

Krogulec umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. Jest gatunkiem rodzimym dla Polski. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 
jastrzębi w niewoli; 

• kopie unijnych świadectw potwierdzających urodzenie i wyhodowanie okazów 
rodzicielskich w niewoli oraz zwalniających je z zakazu komercyjnego wykorzystania; 

• kopię zaświadczenia i wpisie do rejestru właściwego starosty matki przedmiotowych 
okazów; 

• kopie wniosków o wpis do rejestru starosty przedmiotowych okazów i ich ojca. 

Krogulec współcześnie jest tylko wyjątkowo wykorzystywany do celów sokolniczych (w 
przeszłości polowano z nim na kuropatwy i jest to możliwe). Obecnie krogulce są 
wykorzystywane w Polsce głównie do płoszenia małych ptaków w sadach i na lotniskach. 
Poza płoszeniem przy okazji tej działalności dochodzi czasem także do upolowania przez te 
krogulce drobnych ptaków objętych ochroną gatunkową. 

W chwili opracowania wniosków było jeszcze za wcześnie, by określić płeć czterech z 
okazów, wyklutych niespełna tydzień wcześniej. Jednak już obecnie lub w ciągu około 
tygodnia określenie płci będzie możliwe. Podanie płci w świadectwie utrudnia używania tych 
dokumentów do innych osobników. 

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 warunkowo pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem 
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.  
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Warunkiem wydanie świadectw powinno być uzupełnienie wniosków o informacje o płci 
tych okazów, co zapewne jest już, lub wkrótce będzie możliwe. Informacje te powinny być 
wpisane na świadectwach. 

Dodatkowo informujemy, że do wniosków nie załączono zezwoleń na przetrzymywanie 
przedmiotowych ptaków ani ich rodziców. Wynika to zapewne z faktu, że większość 
hodowców nie zdaje sobie sprawy z tego, że przepisy się zmieniły i obecnie przetrzymywanie 
żywych okazów, dla których wydano świadectwo wspólnotowe do użytku komercyjnego, 
wymaga dodatkowo zezwolenia na przetrzymywanie wydane na podstawie art. 56 ustawy o 
ochronie przyrody. Sugerujemy więc, by w celu usunięcia stanu naruszenia prawa, pouczyć 
pisemnie wnioskodawcę, że poza świadectwem powinien uzyskać: 

- zezwolenie na przetrzymywanie żywych okazów gatunków chronionych; 

- zezwolenia na płoszenie (i zapewne zabijanie) chronionych gatunków ptaków, jeśli 
posiadane krogulce wykorzystywane są do celów innych niż polowania sokolnicze 
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo łowieckie i rozporządzeń wykonawczych 
do niej. 

Jednocześnie wyrażamy wątpliwości, czy w obecnym porządku prawnym wydawanie 
zezwoleń na wykorzystywanie krogulców np. do płoszenia ptaków w sadach, z 
dopuszczeniem ich przypadkowego zabijania przez te drapieżniki, jest dopuszczalne (istnieją 
metody alternatywne). Jest to obecnie w Polsce nowy, dopiero rozwijany rodzaj działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem ptaków drapieżnych. 
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Sprawa nr 4-139-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi o zwolnienie z zakazu wystawiania na 
widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzającego to świadectwa, dla 
żywego okazu (samca) pudu południowego (chilijskiego) Pudu puda (Molina, 1782), 
oznakowanego mikroczipem o numerze 9680000010164455. 

Wg listu przewodniego, tylko dla tego osobnika, spośród okazów pudu południowego 
przebywających w Zoo w Łodzi, wnioskodawca nie ma ważnego świadectwa do użytku 
komercyjnego. 

Pudu południowy jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Do wniosków załączono następujące dokumenty: 

• wydruk karty z bazy ISIS dla tego osobnika; 
• kopia wspólnotowego świadectwa do użytku komercyjnego dla przedmiotowego okazu, 

wydanego przez organ Szwecji dla celu „d” (badania naukowe, działania edukacyjne, 
hodowla lub inne nieszkodliwe cele). 

Szwedzkie świadectwo dołączone do wniosku, mimo że potwierdza urodzenie i wyhodowanie 
okazu w niewoli, jest świadectwem wydanym dla transakcji – ważne jest wyłącznie dla 
podmiotu wskazanego w polu nr 1 tego dokumentu, czyli Stiftelsen Nordens Ark. Zarządu 
Zieleni Miejskiej w Łodzi wnioskuje więc o nowe świadectwo w związku z tym, że część 
zawartych w dotychczasowym świadectwie informacji (miejsce przetrzymywania oraz 
rodzaj/cel czynności) nie odpowiadają już rzeczywistości i wymagają modyfikacji. Nowe 
świadectwo powinno być zatem wydane w trybie art. 51 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 865/2006. Jego wydanie nie wymaga opinii organu naukowego, jednak może 
wymagać konsultacji z organem zarządzającym Szwecji. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy uznać, że opinia organu naukowego w 
odniesieniu do przedmiotowego wniosku byłaby bezprzedmiotowa i postanawia 
pozostawić sprawę bez rozpatrzenia. 
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Sprawa nr 4-139-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku ZOO Wrocław Sp. z o.o. o zwolnienie z zakazu wystawiania na widok 
publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla żywego 
okazu – (samca) lwiatki złotogłowej Leontopithecus chrysomelas (Kuhl, 1820), urodzonego 
24.12.2007, oznakowanego mikroczipem o numerze 96860000054785015. 

Wg Karty informacyjnej załączonej do wniosku, gatunek ten jest reprezentowany w Zoo we 
Wrocławiu jedynie przez tego osobnika. 

Lwiatka złotogłowa jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 i ww. Karty informacyjnej załączono następujące dokumenty: 

• wydruk indywidualnej karty z bazy ISIS dla przedmiotowego okazu; 
• wydruki indywidualnych kart z bazy ISIS dla rodziców przedmiotowego okazu; 
• wydruk rodowodu tego okazu z bazy ISIS; 
• kopie wspólnotowych świadectw do użytku komercyjnego dla obu rodziców tego 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. 

W związku z tym proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie, 
w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 

Jednocześnie stwierdzamy, że poza wnioskiem będącym przedmiotem niniejszej opinii 
przekazano drugi – z tego samego dnia i dotyczący tego samego osobnika, różniący się od niego 
tym, że w polu 19 zaznaczono w nim dodatkowo literę d (potwierdzenie, że celem transakcji jest: 
wykorzystanie do badań naukowych/hodowli lub rozmnażania/badań lub działań edukacyjnych 
lub innych nieszkodliwych celów). Poza ogólną informacją w polu 20, że okaz ma być 
przekazany do celów hodowlanych, naukowych i dydaktycznych do Zoo w Pilznie, nie 
przekazano żadnych szczegółowych informacji, pozwalających na ocenę, czy planowane 
czynności spełniają kryteria art. 8 ust. 3 lit. g rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Zakładamy, 
że ten drugi wniosek został przekazany omyłkowo, gdyż świadectwo wydane na podstawie art. 8 
ust. 3 lit. d uprawnia do wszelkich czynności komercyjnych. Jeśli gdyby zamiarem 
wnioskodawcy było uzyskanie świadectwa także na podstawie ust. 3 lit. g, musiałby odpowiednio 
uzupełnić dokumentację dołączoną do wniosku. 



 347 

Sprawa nr 4-141-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy 5 wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Płocka o zwolnienie z zakazów 
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających 
to świadectw dla 5 żywych okazów raroga górskiego Falco biarmicus Temminck, 1825, 
oznakowanych obrączkami o następujących numerach: PL PA 38 (wykluty 04.04.14, płeć 
nieznana), PL PA 39 (wykluty 05.04.14, płeć nieznana), PL PA 40 (wykluty 10.04.14, płeć 
nieznana), PL PA 42 (wykluty 09.05.14, płeć nieznana) oraz PL PA 43 (wykluty 13.05.14, 
płeć nieznana). 

Raróg górski umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. Nie jest gatunkiem rodzimym dla Polski. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o urodzeniu 
przedmiotowych ptaków w niewoli, ze wskazaniem ich rodziców, oznakowanych obrączkami 
ZB 22 PL (ojciec) i PL MP 36 (matka). 

Komisja PROP ds. CITES dysponuje dokumentami wskazującymi na legalne pochodzenie 
rodziców przedmiotowych ptaków ze wcześniejszych spraw. Ostatnio Komisja PROP ds. 
CITES opiniowała pozytywnie uznanie potomstwa tej pary rarogów górskich w swoich 
opiniach nr PROP/CITES/2011-138-1-bk i PROP/CITES/2013-120-1-bk. 

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 warunkowo pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem 
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.  

Warunkiem wydanie świadectw powinno być uzupełnienie wniosków o informacje o płci 
tych okazów, co zapewne jest już możliwe (u sokołów w wieku powyżej 40 dni oznaczenie 
płci nie stanowi zwykle problemu). Informacje te powinny być wpisane na świadectwach. 
Opis okazów w świadectwie powinien być możliwie dokładny, by utrudnić ewentualne 
używanie tych dokumentów do innych osobników. Naszym zdaniem, odstępstwo od 
podawania płci można stosować jedynie w umotywowanych wyjątkach – np. jeśli cechy 
konkretnego ptaka uniemożliwiają jej rozpoznanie mimo uzyskania wieku ponad 2 miesięcy. 
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Sprawa nr 4-142-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy 3 wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Płocka o zwolnienie z zakazów 
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających 
to świadectw dla 3 żywych okazów raroga górskiego Falco biarmicus Temminck, 1825, 
oznakowanych obrączkami o następujących numerach: PL PA 41 (wykluty 24.04.14, płeć 
nieznana), PL PA 44 (wykluty 16.05.14, płeć nieznana) oraz PL PA 45 (wykluty 17.05.14, 
płeć nieznana). 

Raróg górski umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. Nie jest gatunkiem rodzimym dla Polski. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o urodzeniu 
przedmiotowych ptaków w niewoli, ze wskazaniem ich rodziców, oznakowanych obrączkami 
PL MN 19 (ojciec) oraz PL PA 08 (matka). 

Komisja PROP ds. CITES dysponuje dokumentami wskazującymi na legalne pochodzenie 
rodziców przedmiotowych ptaków ze wcześniejszych spraw. Ostatnio Komisja PROP ds. 
CITES opiniowała pozytywnie uznanie potomstwa tej pary rarogów górskich w swoich 
opiniach nr PROP/CITES/2011-139-1-bk i PROP/CITES/2013-120-1-bk. 

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 warunkowo pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem 
obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.  

Warunkiem wydanie świadectw powinno być uzupełnienie wniosków o informacje o płci 
tych okazów, co zapewne jest już możliwe (u sokołów w wieku powyżej 40 dni oznaczenie 
płci nie stanowi zwykle problemu). Informacje te powinny być wpisane na świadectwach. 
Opis okazów w świadectwie powinien być możliwie dokładny, by utrudnić ewentualne 
używanie tych dokumentów do innych osobników. Naszym zdaniem, odstępstwo od 
podawania płci można stosować jedynie w umotywowanych wyjątkach – np. jeśli cechy 
konkretnego ptaka uniemożliwiają jej rozpoznanie mimo uzyskania wieku ponad 2 miesięcy. 
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Sprawa nr 4-143-1 
 

 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Gostycyna 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, oznakowanych obrączkami o numerach: PL TJ HZ 09 (samica, wykluta 17.05.2014), 
PL TJ HZ 10 (samiec, wykluty 18.05.2014) i PL TJ HZ 11 (samica, wykluta 19.05.2014). 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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, potwierdzające także rejestrację tych ptaków w starostwie; 
• kopie świadectw unijnych, potwierdzających legalne pochodzenie (pochodzenia „C”), 

wystawione dla rodziców przedmiotowych ptaków oznakowanych obrączkami o 
numerach: 41575V oraz CZPragueA2026; 

• listy przewodnie do każdego z wniosków, w których oświadczono m.in., że okazy te 
zostały oznakowane obrączkami zgodnymi z art. 66 ust. 8 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 865/2006. 

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) nr 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 4-144-1 

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 trzech żywych okazów puszczyka uralskiego Strix 
uralensis (Pallas, 1771) – oznakowanych mikroczipami o numerach: 956000008454683 
(wykluty 25/03/2014), 956000008459428 (wykluty 27/03/2014) i 956000008459152 
(wykluty 30/03/2014). 

Puszczyk uralski umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 ISIS-ZIMS dla przedmiotowych ptaków oraz ich rodziców; 

• kopie świadectw unijnych potwierdzające urodzenie i wyhodowanie rodziców 
przedmiotowych puszczyków w niewoli oraz zwalniające je z zakazu komercyjnego 
wykorzystania; 

• kartę informacyjną, wskazującą na stan posiadania okazów tego gatunku przez ten 
ogród; 

• pismo przewodnie.  

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych puszczyków 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 
wnioski dotyczące przedmiotowych okazów pozytywnie w zakresie będącym 
przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.  

Sugerujemy, by przed wystawieniem świadectw skontaktować się z wnioskodawcą i 
dowiedzieć się, czy płeć przedmiotowych okazów jest już znana. Jeśli tak – wskazane jest 
wpisanie jej w świadectwach, nawet jeśli okazy te mają być wykorzystane w programie 
reintrodukcji. 
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Sprawa nr 4-145-1 

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 
potwierdzającego to świadectwa dla jednego żywego samca wikunii Vicugna vicugna 
(Molina, 1782) – oznakowanego mikroczipem o numerze 956000008454707, urodzonego 
03/12/2013. 

Wikunia umieszczona jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 ISIS-ZIMS dla przedmiotowego okazu oraz jego rodziców; 

• kopie świadectw unijnych potwierdzające urodzenie i wyhodowanie rodziców 
przedmiotowego okazu w niewoli oraz zwalniające je z zakazu komercyjnego 
wykorzystania; 

• kartę informacyjną, wskazującą na stan posiadania okazów tego gatunku przez ten 
ogród; 

• pismo przewodnie.  

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające urodzenie się 
przedmiotowej wikunii 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 jako 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 
wniosek dotyczący przedmiotowego okazu pozytywnie w zakresie będącym 
przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.  
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Sprawa nr 4-146-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

 
Dotyczy wniosków Leśnego Parku Niespodzianek S.C. Małgorzata Machnowska-Kreer i 
Paweł Machnowski z dnia 23/04/2014 o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających to świadectw dla trzech 
żywych puchaczy Bubo bubo (Linnaeus, 1758) – dwóch samców, oznakowanych 
obrączkami o numerach PL LPN A 1402 (wyklutego 18/03/2014) i PL LPN A 1403 
(wyklutego 22/03/2104) oraz jednej samicy oznakowanej obrączką o nr PL LPN A 1401 
(wyklutej 15/03/2014). 

Puchacz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 
rarogów w niewoli, 

• kopie unijnych świadectw potwierdzających urodzenie i wyhodowanie okazów 
rodzicielskich w niewoli oraz zwalniające je z zakazu komercyjnego wykorzystania, 

• kopię decyzji o nadaniu Leśnemu Parkowi Niespodzianek statutu ogrodu zoologicznego, 

• pismo przewodnie z wyszczególnieniem zwierząt objętych rozporządzeniem 338/97, 
przetrzymywanych przez wnioskodawcę.  

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 4-147-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Nowego Jaromierza, 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 – trzech samic oznakowanych obrączkami o numerach: PL PW 60 
(wyklutej 21/04/2014), PL PW 59 (wyklutej 20/04/2014) i PL PW 58 (wyklutej 22/04/2014) 
oraz jednego samca oznakowanego obrączką o numerze PL PW 57 (wyklutego 24/04/2014). 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 (kod pochodzenia 
„C” – dla matki i „D” dla ojca); 

• zaświadczenia o rejestracji przedmiotowych sokołów oraz ich rodziców w starostwie 
powiatowym. 

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. 

W przypadku okazów oznakowanych obrączkami o numerach PL PW 60 oraz PL PW 57, we 
wnioskach wskazano, że okazy te wykorzystywane będą w programie reintrodukcyjnym. Cel 
ten spełnia warunki określone w punkcie 8 pola 18 wniosku, przez co jego odznaczenie 
wydaje się zasadne. W przypadku dwóch pozostałych okazów, we wniosku brak jest 
informacji, że będą one wykorzystywane w programie reintrodukcyjnym. W takiej sytuacji 
zasadność odznaczenia punktu 8 pola 18 wniosku wydaje się wątpliwa. Jeśli ptaki te mają w 
jakiś inny sposób być wykorzystane w celach naukowych/hodowli lub rozmnażania/badań lub 
działań edukacyjnych, informacja taka powinna zostać przedstawiona, by możliwość Komisji 
ocenę, czy cel kwalifikuje się jako określony w art. 8 ust. 3 lit. g rozp. 338/97.  

Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy 
zaopiniować: 

1) wnioski dotyczące okazów oznakowanych obrączkami PL PW 57 i PL PW 60 w 
całości pozytywnie, w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z 
organem naukowym. 

2) wnioski dotyczące okazów oznaczonych obrączkami PL PW 58 i PL PW 59: 
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- pozytywnie w zakresie uznania, że przedmiotowe okazy można uznać za urodzone i 
wyhodowane w niewoli i zwolnić z zakazów komercyjnego wykorzystania; 

- negatywnie w zakresie uznania, że okazy mają być wykorzystywane w celach 
określonych w polu 18 pozycja 8 zastosowanego formularza wniosku. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że wnioski złożono na nieaktualnych formularzach, 
niezgodnych z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 792/2012, w związku z czym naszym 
zdaniem powinny być odrzucone z przyczyn formalnych i wnioskodawca powinien być 
wezwany do złożenia ich w obowiązującej formie. 

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, a jego ocena nie leży w kompetencjach Komisji PROP 
ds. CITES. 
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Sprawa nr 4-147-2 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Nowego Jaromierza, 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 sokoła wędrownego Falco 
peregrinus Tunstall, 1771 – oznakowanych obrączkami o numerach PL PW 59 (wyklutej 
20/04/2014) i PL PW 58 (wyklutej 22/04/2014). 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 (kod pochodzenia „C” 

– dla matki i „D” dla ojca); 
• zaświadczenia o rejestracji przedmiotowych sokołów oraz ich rodziców w starostwie. 

Wnioskodawca wystąpił o wydanie świadectw dla przedmiotowych ptaków 27.05.2014 i 
Komisja wydała w ich sprawie opinię Sprawa nr 4-147-1. We wnioskach tych wnioskodawca 
w polu nr 18 zaznaczył pozycje nr 3 (uzupełniając wniosek odpowiednią dokumentacją) oraz 
dodatkowo pozycję nr 8 (jednocześnie nie argumentując w żaden sposób takiego wyboru). W 
rezultacie Komisja zaopiniowała wnioski pozytywnie w zakresie uznania, że przedmiotowe 
okazy można uznać za urodzone i wyhodowane w niewoli i zwolnić z zakazów komercyjnego 
wykorzystania i negatywnie w zakresie uznania, że okazy mają być wykorzystywane w celach 
określonych w polu nr 18 pozycja nr 8. Aktualnie złożone wnioski w polu nr 18 odznaczone 
mają wyłącznie pozycję nr 3. Jak wskazano powyżej. 

Komisja PROP ds CITES wydała już opinię w sprawie uznania tych okazów za 
urodzone i wyhodowane w niewoli i zwolnienia ich z zakazów komercyjnego 
wykorzystania, więc złożone aktualnie wnioski proponujemy pozostawić bez 
rozpatrzenia, zaznaczając, że poprzednia opinia nr Sprawa nr 4-147-2 pozostaje w 
mocy. 

Jednocześnie zwracamyponownie uwagę, że wnioski złożono na nieaktualnych formularzach, 
niezgodnych z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 792/2012, w związku z czym naszym 
zdaniem powinny być odrzucone z przyczyn formalnych i wnioskodawca powinien być 
wezwany do złożenia ich w obowiązującej formie. 
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Sprawa nr 4-148-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi o zwolnienie z zakazu wystawiania na 
widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla 
żywego okazu – (samca) madagaskarskiego boa Dumeriliego Acrantophis dumerili Jan, 
1860, urodzonego 01.08.2002, oznakowanego mikroczipem nr 616246000029121. 

Wg listu przewodniego, gatunek jest reprezentowany w Zoo w Łodzi przez większą (nie 
podaną) liczbę okazów, przy czym dla pozostałych okazów wnioskodawca posiada unijne 
świadectwa do użytku komercyjnego. 

Madagaskarski boa Dumeriliego jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I CITES i 
Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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: 

• wydruk indywidualnej karty z bazy ISIS dla przedmiotowego okazu; 
• wydruki indywidualnych kart z bazy ISIS dla rodziców przedmiotowego okazu; 
• kopie zezwoleń CITES: importowego i eksportowego, dla rodziców tego osobnika 
• list przewodni z dodatkowymi wyjaśnieniami. 

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. 

W związku z tym proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie, 
w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 

Zwracamy uwagę, że we wniosku użyto błędnej (nieaktualnej) nazwy polskiej gatunku. 
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Sprawa nr 4-149-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi o zwolnienie z zakazu wystawiania na 
widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzających to świadectw dla 
jednego żywego okazu (samicy) madagaskarskiego boa naziemnego Acrantophis 
madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844), oznakowanego mikroczipem o numerze 
985170003007480, urodzonego 03.02.1997. 

Wg listu przewodniego, wnioskodawca przedstawił wystąpił o świadectwa dla wszystkich 
okazów tego gatunku, przetrzymywanych w tym ogrodzie. 

Madagaskarski boa naziemny (ew. ziemny) jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I 
CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Do wniosku załączono następujące dokumenty: 

• wydruk zbiorczej karty z bazy ISIS, obejmującej także przedmiotowy okaz; 
• kopie zezwoleń CITES: importowego i eksportowego, na sprowadzenie tego okazu z 

Francji; 
• list przewodni z dodatkowymi wyjaśnieniami. 

Z przedstawionych wraz z wnioskiem dokumentów wynika, że okaz został legalnie 
sprowadzony do Polski na podstawie przepisów CITES oraz obowiązującego wówczas 
eksportera rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, jeśli cel eksportu i importu są zgodne z 
celem wydania wnioskowanego świadectwa (na polskim zezwoleniu importowym nie 
zaznaczono celu transakcji, a przekazana Komisji kopia zezwolenia eksportowego jest bardzo 
złej jakości, częściowo nieczytelna, i nie można z niej odczytać celu eksportu), świadectwo to 
powinno być wydane na podstawie art. 8 ust. 3 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a 
więc zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 nie wymaga opinii 
organu naukowego. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy uznać, że opinia organu naukowego byłaby w 
odniesieniu do tego wniosku bezprzedmiotowa. Proponujemy pozostawić ten wniosek bez 
rozpatrzenia. 

Jednocześnie zaznaczamy, że: 

- we wniosku podano błędną datę urodzenia okazu (powinno być: 03.02.1997); 

- wg informacji na karcie ISIS, przedmiotowy okaz jest dodatkowo oznakowany mikroczipem o 
nr 00-01DC-0597 – w świadectwie należy podać wszystkie mikroczipy, którymi aktualnie jest 
oznakowany ten osobnik. 
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Sprawa nr 4-150-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi o zwolnienie z zakazu wystawiania na 
widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzających to świadectw dla 
jednego żywego okazu (samca) madagaskarskiego boa naziemnego Acrantophis 
madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844), oznakowanego mikroczipem o numerze 
616246000005477, urodzonego 07.30.2003. 

Wg listu przewodniego, wnioskodawca przedstawił wystąpił o świadectwa dla wszystkich 
okazów tego gatunku, przetrzymywanych w tym ogrodzie. 

Madagaskarski boa naziemny (ew. ziemny) jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I 
CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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: 

• wydruk zbiorczej karty z bazy ISIS, obejmującej także przedmiotowy okaz; 
• wydruki indywidualnych kart z bazy ISIS dla rodziców przedmiotowego okazu; 
• kopie zezwoleń CITES: importowego i eksportowego, dla rodziców tego osobnika 
• list przewodni z dodatkowymi wyjaśnieniami. 

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. 

W związku z tym proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek pozytywnie, 
w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 

Zwracamy uwagę, że wg informacji na karcie ISIS, przedmiotowy okaz jest dodatkowo 
oznakowany mikroczipem o nr 00-0668-B10E. w świadectwie należy podać wszystkie 
mikroczipy, którymi aktualnie jest oznakowany ten osobnik. 
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Sprawa nr 4-151-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi o zwolnienie z zakazu wystawiania na 
widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzających to świadectw dla trzech 
żywych okazów – madagaskarskich boa naziemnych Acrantophis madagascariensis 
(Duméril & Bibron, 1844), oznakowanych mikroczipami o numerach: 941000013486057 
(samica ur. 25.08.2011), 941000013486062 (samica ur. 25.08.2011) i 941000013486078 
(samica ur. 25.08.2011). 

Wg listu przewodniego, wnioskodawca wystąpił o świadectwa dla wszystkich okazów tego 
gatunku, przetrzymywanych w tym ogrodzie (przedmiotowe wnioski są wśród nich). 

Madagaskarski boa naziemny (ew. ziemny) jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I 
CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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: 

• wydruk zbiorczej karty z bazy ISIS, obejmującej także przedmiotowe okazy; 
• wydruk indywidualnej karty z bazy ISIS dla matki przedmiotowych okazów; 
• kopie zezwoleń CITES: importowego i eksportowego, dla matki tych osobników; 
• wydruk indywidualnej karty z bazy ISIS o numerze MIG12-4527859 (6735), dla 

osobnika, który nie występuje w tej sprawie. 
• list przewodni z dodatkowymi wyjaśnieniami. 

Wnioskodawca nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie 
ojca przedmiotowych okazów, którym wg bazy ISIS jest osobnik o numerze MIG12-2899844 
(8923). Nie potwierdzono więc w sposób przekonujący, że przedmiotowy okaz spełnia warunki 
określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, gdyż pochodzenie jednego 
przodków pozostaje nieznane. Zapewne omyłkowo przesłano kartę innego osobnika. 

Biorąc powyższe pod uwagę sugerujemy, by organ zarządzający zwrócił się do 
wnioskodawcy o wykazanie legalnego pochodzenia ojca tych trzech okazów o numerze ISIS 
MIG12-2899844 (8923). 

Do czasu otrzymania wskazanych brakujących dokumentów proponujemy zawiesić 
postępowanie w sprawie tych wniosków. 
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Sprawa nr 4-151-2 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi o zwolnienie z zakazu wystawiania na 
widok publiczny w celach komercyjnych i wydanie potwierdzających to świadectw dla trzech 
żywych okazów – madagaskarskich boa naziemnych Acrantophis madagascariensis 
(Duméril & Bibron, 1844), oznakowanych mikroczipami o numerach: 941000013486057 
(samica ur. 25.08.2011), 941000013486062 (samica ur. 25.08.2011) i 941000013486078 (samica 
ur. 25.08.2011). 

Wg listu przewodniego, wnioskodawca wystąpił o świadectwa dla wszystkich okazów tego 
gatunku, przetrzymywanych w tym ogrodzie (przedmiotowe wnioski są wśród nich). 

Madagaskarski boa naziemny (ew. ziemny) jest gatunkiem umieszczonym w Załączniku I 
CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 lub później dosłano następujące dokumenty: 

• wydruk zbiorczej karty z bazy ISIS, obejmującej także przedmiotowe okazy; 
• wydruk indywidualnej karty z bazy ISIS dla matki przedmiotowych okazów; 

• wydruk zbiorczej karty z bazy ISIS, obejmującej także ojca przedmiotowych okazów, w 
której wskazano na jego rodziców; 

• wydruki indywidualnych kart z bazy ISIS dla rodziców ojca przedmiotowych okazów; 
• kopie zezwoleń CITES: importowego i eksportowego, dla matki tych osobników oraz 

rodziców ich ojca; 
• list przewodni z dodatkowymi wyjaśnieniami. 

Przedstawione wraz z wnioskiem 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. 

W związku z tym proponujemy zaopiniować przedmiotowe wnioski pozytywnie, 
w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 
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Sprawa nr 4-152-1 
 

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 
potwierdzającego to świadectwa dla jednego żywego samca puszczyka uralskiego Strix 
uralensis (Pallas, 1771) – oznakowanego mikroczipem o numerze 956000008454557 
(wyklutego 16/04/2012). 

Puszczyk uralski umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 ISIS-ZIMS dla przedmiotowego ptaka oraz jego rodziców; 

• kopie świadectw unijnych potwierdzające urodzenie i wyhodowanie rodziców 
przedmiotowego puszczyka w niewoli oraz zwalniające je z zakazu komercyjnego 
wykorzystania. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowego puszczyka w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty 
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób przekonujący, 
że okaz ten spełnia wszystkie warunki określone w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
865/2006 i można go uznać jako 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 
wniosek dotyczący przedmiotowego okazu pozytywnie, w zakresie będącym 
przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.  
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Sprawa nr 4-153-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków 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 pięciu żywych samic wilka szarego Canis lupus (Linnaeus, 1758), o 
deklarowanym pochodzeniu „F” – zwierzęta urodzone w niewoli, jednak dla których kryteria 
rozdziału XIII rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 nie są spełnione. Wilki zostały 
oznakowane mikroczipami o następujących numerach:  

• 00-0671-041D (nr ARKS 206088), 

• 956 0000 0214 9286 (nr ARKS 211184), 

• 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 pradziadka ze strony dziadka ze strony ojca 
przedmiotowych wilków, 

• korespondencję mailową z czeskim organem naukowym CITES dot. warunków 
przetrzymywania w miejscu przeznaczenia okazu oznakowanego mikroczipem o nr 
956 0000 0212 0558.  .  

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. 
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Przedstawione wnioski w innej formie składane były przez wnioskodawcę wcześniej – 
ostatni raz w 2012 r. (opinia PROP/CITES/2012-246-3-bk). Tym razem wnioskodawca złożył 
również wniosek dotyczący matki wilków, których dotyczyły wcześniejsze wnioski, a także 
dodatkowego osobnika, nie wykazanego w ramach wcześniejszych wniosków. Ponadto jeden 
z wilków wg. aktualnych informacji ma zostać w przyszłości przekazany w formie darowizny 
do ogrodu zoologicznego w Pradze (wnioskodawca zwrócił się już o wydanie świadectwa na 
przemieszczenie tego osobnika, a czeski organ naukowy CITES potwierdził, że 
pomieszczenie w miejscu docelowym jest właściwie wyposażone aby zapewnić mu właściwą 
ochronę i opiekę).  

Opinia PROP jako organu naukowego ma być wydana w trybie art. 59 ust. 3 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego 
rozporządzenia, a w szczególności czy spełnione jest kryterium określone w art. 8 ust. 3 lit. g. 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, czyli czy wskazane przez wnioskodawcę cele transakcji tj. 
cele badawcze lub edukacyjne, przyczynią się do zachowania lub ochrony gatunku.  

Zgodnie z przepisami i stanowiskiem Grupy ds. Przeglądu Naukowego, nie można uznać, 
że sam fakt pokazywania wilków w ogrodzie zoologicznym, czy nawet prowadzenie w tym 
ogrodzie zajęć edukacyjnych, automatycznie oznacza spełnienie warunków z art. 8 ust. 3 lit. g. 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Aczkolwiek jest przekonana, że odpowiednie (pod 
względem przekazu, formy i skali) działania edukacyjne, prowadzone w ogrodzie 
zoologicznym, mogą kryteria te spełniać. Jednak wydanie opinii na temat spełnienia 
kryteriów takiego celu transakcji nastąpić może wyłącznie wówczas, gdy sposób dążenia do 
jego osiągnięcia jest przedstawiony. Tylko wówczas możliwe będzie dokonanie oceny, czy 
zaplanowane działania w rzeczywistości mogą przyczynić się do zachowania lub ochrony 
gatunku. Tymczasem wnioskodawca przedstawił jedynie bardzo ogólnikowe informacje, że 
okazy wykorzystywane będą „w celach edukacyjnych: zajęcia dla dzieci i młodzieży 
poświęcone ochronie gatunków krajowych”. W naszym odczuciu jest do zdecydowanie zbyt 
mało konkretna informacja, do wydania opinii w tej sprawie. Dla dokonania spełnienia 
kryterium z art. 8 ust. 3 lit. g. rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 Sugerujemy wezwanie 
wnioskodawcy do przedstawienia nieco pełniejszego opisu edukacyjnego wykorzystania tych 
wilków – np. szacowanej ilości zajęć (orientacyjnej liczby odbiorców), jakie treści, 
przyczyniające się do ochrony tego gatunku, będą przekazywane. Być może przy ekspozycji z 
wilkami umieszczona będzie tablica edukacyjna – jakie będzie miała główne przesłanie? 

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosków oraz dostarczonej wcześniej 
dokumentacji, proponujemy zawiesić sprawę do czasu przedstawienia przez 
wnioskodawcę bardziej szczegółowych informacji na temat sposobu realizacji 
wskazanych we wnioskach celów, ze szczególnym uwzględnieniem zakładanego efektu 
edukacyjnego, korzystnego dla ochrony tego gatunku. 
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Sprawa nr 4-153-2 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków 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 pięciu żywych samic wilka szarego Canis lupus (Linnaeus, 1758), o 
deklarowanym pochodzeniu „F” – zwierzęta urodzone w niewoli, jednak dla których kryteria 
rozdziału XIII rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 nie są spełnione. Wilki zostały 
oznakowane mikroczipami o następujących numerach:  

• 00-0671-041D (nr ARKS 206088), 

• 956 0000 0214 9286 (nr ARKS 211184), 

• 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 pradziadka ze strony dziadka ze strony ojca 
przedmiotowych wilków, 

• korespondencję mailową z czeskim organem naukowym CITES dot. warunków 
przetrzymywania w miejscu przeznaczenia okazu oznakowanego mikroczipem o nr 
956 0000 0212 0558. 

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, 
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• trzy scenariusze lekcji dla uczniów klas I-VI oraz klas gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, 

• statystyczne dane dot. ilości zajęć oraz liczby ich odbiorców, 

• kopie materiałów drukowanych, 

• zdjęcia tablic edukacyjno-informacyjnych. 

Przedstawione wnioski w innej formie składane były przez wnioskodawcę wcześniej – ostatni 
raz w 2012 r. (opinia PROP/CITES/2012-246-3-bk). Tym razem wnioskodawca złożył 
również wniosek dotyczący matki wilków, których dotyczyły wcześniejsze wnioski, a także 
dodatkowego osobnika, nie wykazanego w ramach wcześniejszych wniosków. Ponadto jeden 
z wilków wg. aktualnych informacji ma zostać w przyszłości przekazany w formie darowizny 
do ogrodu zoologicznego w Pradze (wnioskodawca zwrócił się już o wydanie świadectwa na 
przemieszczenie tego osobnika, a czeski organ naukowy CITES potwierdził, że 
pomieszczenie w miejscu docelowym jest właściwie wyposażone aby zapewnić mu właściwą 
ochronę i opiekę).  

Opinia PROP jako organu naukowego ma być wydana w trybie art. 59 ust. 3 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 865/2006 i dotyczy spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia, a w 
szczególności czy spełnione jest kryterium określone w art. 8 ust. 3 lit. g. rozporządzenia Rady 
(WE) nr 338/97, czyli czy wskazane przez wnioskodawcę cele transakcji tj. cele badawcze lub 
edukacyjne, przyczynią się do zachowania lub ochrony gatunku.  

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosków oraz dostarczonej w terminie późniejszym 
dokumentacji, proponujemy zaopiniować przedmiotowe wnioski pozytywnie, w zakresie 
będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, na pewne błędy merytoryczne lub nieścisłości stwierdzone 
podczas analizy dostarczonych kopii materiałów edukacyjno-informacyjnych: 

1. W scenariuszu lekcyjnym dla uczniów klas IV-VI „Słów kilka na temat wilka”, na 
stronie 3 w pkt. 2, drugie zdanie brzmi: „Przedstawienie wybranych podgatunków 
wilka (arktyczny, szary, czerwony) (…)”. Według stosowanej obecnie nomenklatury, 
z wymienionych w nawiasie taksonów tylko wilk arktyczny C. l. arctos jest 
podgatunkiem wilka szarego C. lupus. Z kolei wilk czerwony (zwany częściej wilkiem 
rudym) Canis rufus to oddzielny gatunek.  

2. W folderze „Żyjemy w zgodzie”, na stronie zatytułowanej „Parszywa dwunastka”, 
zdjęcie wilka podpisano „Wilk europejski (Canis lupus)”. Według obowiązującej 
nomenklatury C. lupus to wilk „szary”, a nie „europejski”. W karcie pracy ZOO 
Wrocław, w zadaniu nr 5 użyto z kolei nazwy poprawnej – tj. wilk szary. W ocenie 
Komisji, wymienne stosowanie nazw w materiałach edukacyjno-informacyjnych 
wprowadza niepotrzebnie zamieszanie i powodować może dezinformacje u odbiorcy. 
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Sprawa nr 4-154-1 
 

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 trzech żywych okazów kondora wielkiego 
Vultur gryphus (Linnaeus, 1758) – dwóch samców oznakowanych mikroczipami o 
numerach: 956000008454921 (wyklutego ~1951/1955) i 956000008459557 (wyklutego 
17.06.2013) oraz jednej samicy oznakowanej mikroczipem o numerze 956000008455262 
(wyklutej 12.07.1992). 

Kondor wielki umieszczony jest w Załączniku I CITES (od 01.07.1975) i Aneksie A do 
rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Do wniosków załączono następujące dokumenty:  

• indywidualne wydruki ISIS-ZIMS dla przedmiotowych okazów oraz okazu 
oznakowanego mikroczipem o nr 956000002089387 (tj. matki samicy oznakowanej 
mikroczipem o nr 956000008455262), 

• dwa świadectwa unijne wystawione dla okazu oznakowanego mikroczipem o numerze 
956000002089387 (tj. matki samicy oznakowanej mikroczipem o nr 
956000008455262) – jedno zwalniające z zakazu komercyjnego wykorzystania, 
drugie autoryzujące przemieszczenie okazu w obrębie Wspólnoty. 

Wg informacji z Informatora polskich ogrodów zoologicznych i akwariów (2012), 
wnioskodawca w roku 2012 posiadał trzy okazy tego gatunku. Choć więc nie przedstawiono 
informacji dotyczącej aktualnego stanu posiadanych okazów danego gatunku, o którą 
wnioskował organ naukowy w piśmie do ogrodów zoologicznych nr PROP/CITES/2013-241-
1 z 23 grudnia 2013 r., prawdopodobne jest, że wniosek dotyczy wszystkich okazów 
kondorów wielkich, które ogród ten aktualnie przetrzymuje. 

Kondor oznakowany mikroczipem o nr 956000008454921 jest okazem sprowadzonym 
bez naruszania przepisów CITES w krajach uczestniczących w transakcji. Wg informacji 
zawartej na wydruku kartoteki ISIS-ZIMS, okaz ten do Polski sprowadzony został 
10.09.1979, a więc zanim Polska i Argentyna stały się stronami CITES. Świadectwo dla tego 
okazu powinno więc zostać wydane na podstawie art. 59 ust. 1 rozp. 865/006, w powiązaniu z 
art. 9 ust. 3 lit. a rozp. 338/97, bez konieczności zasięgania opinii organu naukowego. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy pozostawić sprawę dotyczącą okazu 
oznakowanego mikroczipem nr 956000008454921 bez rozpatrzenia, gdyż opinia organu 
naukowego byłaby bezprzedmiotowa. 

We wnioskach dotyczących okazów 956000008459557 i 956000008455262, w polu nr 
9, jako źródło pochodzenia zwierząt wpisano kod „F”, tj. zwierzęta urodzone w niewoli, 
jednak dla których kryteria art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 nie są 
spełnione. Jednocześnie w tych samych wnioskach, w polu nr 18 zaznaczono lit. c – okazy 
urodzone i wyhodowane w niewoli (tj. spełniające warunki określone w art. 54 przytoczonego 
rozporządzania Komisji). Informacje te są ze sobą sprzeczne.  

Samiec oznakowany mikroczipem 956000008454921 (którego wniosek o wydanie 
świadectwa Komisja pozostawiła bez rozpatrzenia) jest ojcem samca oznakowanego 
mikroczipem 956000008459557 oraz samicy 956000008455262. Samica ta jest matką samca 
oznakowanego mikroczipem o numerze 956000008459557. Z kolei matką samicy 
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oznakowanej mikroczipem o numerze 956000008455262 jest kondor oznakowany 
mikroczipem o numerze 956000002089387 (dla którego wnioskodowaca przedstawił dwa 
świadectwa unijne).  

Pomijając wskazane powyżej sprzeczności wynikające z informacji zawartych we 
wnioskach, uznajemy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające 
urodzenie (wyklucie) się kondorów oznakowanych mikroczipami 956000008459557 i 
956000008455262 w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty 
potwierdzające legalne pochodzenie okazów 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 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 wnioski dotyczące okazów 956000008459557 i 956000008455262 
warunkowo pozytywnie w zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z 
organem naukowym. 

Warunkami pozytywnej opinii są: 

- potwierdzenie przez wnioskodawcę, że trzy kondory, których dotyczą złożone 
wnioski, stanowią wszystkie okazy tego gatunku przetrzymywane aktualnie przez 
wnioskodawcę; 

- wpisanie w polu nr 9 świadectwa kodu „C”, zamiast kodu „F” (w przypadku kody „F” 
konieczna byłaby ocena celu przetrzymywania, jednak okazy te spełniają kryteria celu „C”). 
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Sprawa nr 4-155-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
Dotyczy wniosków Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu 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 okazów lori małego Nycticebus 
pygmaeus (Bonhote, 1907), siedmiu samców oznakowanych mikroczipami o numerach 
956000008915972 (ur. 17/03/1997, deklarowane pochodzenie „F”) i 956000008916002 (ur. 
01/03/2000, deklarowane pochodzenie „F”) oraz jednej samicy oznakowanej mikroczipem o 
numerze 968000004786252 (ur. 20/03/1998, deklarowane pochodzenie „F”). 

Lori małe umieszczone jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. 

Do wniosków załączono następujące dokumenty: 

• pismo przewodnie, 

• kartę informacyjną Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, wymieniającą okazy tego 
gatunku przetrzymywane na terenie Ogrodu, 

• kopię potwierdzenia rejestracji 16 okazów lori małych z 2003 r., 

• kopię kartotek ZIMS przedmiotowych osobników oraz niektórych ich przodków, 

• kopię indywidualnej kartoteki samicy (MN0074/POZNAN), będącej matką 
przedmiotowych okazów, 

• kopię pisma Ogrodu Zoologicznego w Łodzi w sprawie okazu MN0039/ POZNAN 
– tj. babki ze strony ojca przedmiotowych okazów, 

• kopię zezwolenia eksportowego z Laosu dla m.in. dla 20 lori kukang (Nycticebus 
coucang), 

• wyjaśnienie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w sprawie grupy hodowlanej lori. 

Matka wskazanych okazów, tj. osobnik MN0074/POZNAN, przekazana została do 
Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w formie darowizny przez osobę prywatną 18 marca 1991 
r. Pierwotnie samica ta pochodzi z wolności z Wietnamu, z bliżej nieokreślonej populacji. 
Brak informacji, kiedy zwierzę zostało sprowadzone do Polski, jednak wg. wnioskodawcy, 
przed przekazaniem do Ogrodu Zoologicznego samica ta przetrzymywana była warunkach 
domowych przez poprzedniego właściciela „przez kilka lat”. Z kolei ojciec wskazanych 
okazów, tj. osobnik MN0058/POZNAN jest synem samicy MN0039/POZNAN, która 8 
grudnia 1986 r. ciężarna została sprowadzona do Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego z 
Laosu (najprawdopodobniej pochodziła ona z wolności). Samiec ten urodził się po 
przyjeżdzie do Poznania. Na zezwoleniu eksportowym wydanym w Laosie wpisano 
niewłaściwą nazwę gatunkową, tj. N. coucang.  

Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce przepisy CITES zaczęły obowiązywać od 12 
kwietnia 1990 r., zaś w Laosie od 30 maja 2004 r., okazy rodzicielskie trójki rodzeństwa 
uznać można jako okazy sprowadzone bez naruszenia przepisów CITES w żadnym z tych 
krajów.  

We wnioskach dotyczących trójki rodzeństwa, w polu nr 9, jako źródło pochodzenia 
zwierząt wpisano kod „F”, tj. zwierzęta urodzone w niewoli, jednak dla których kryteria art. 
54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 nie są spełnione. Jednocześnie w tych samych 
wnioskach, w polu nr 18 zaznaczono lit. c – okazy urodzone i wyhodowane w niewoli (tj. 
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spełniające warunki określone w art. 54 przytoczonego rozporządzania Komisji. Informacje te 
są ze sobą sprzeczne.  

Pomimo niespójności we wnioskach, proponujemy uznać, że opinia PROP jako organu 
naukowego powinna 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. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające urodzenie 
się przedmiotowych lori w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty 
potwierdzające przedregulacyjne pochodzenie pary rodzicielskiej, potwierdzają w sposób 
przekonujący, że pochodzenie stada hodowlanego jest legalne. Jednocześnie w hodowli tej 
otrzymano więcej niż dwa pokolenia tego gatunku. Przedmiotowe okazy spełniają więc 
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 wniosek dotyczący przedmiotowych okazów warunkowo pozytywnie w 
zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym. 

Warunkiem pozytywnej opinii jest podanie na świadectwie w polu nr 9 właściwego 
kodu pochodzenia. Zamiast pochodzenia „F” powinno być pochodzenie „C”.  
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Sprawa nr 4-156-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
Dotyczy wniosków Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu 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 dwóch żywych samic lori małego Nycticebus 
pygmaeus (Bonhote, 1907), oznakowanych mikroczipami o numerach 956000008915197 (ur. 
05/05/2003, deklarowane pochodzenie „C”) i 00-0670-0182 (ur. 05/05/2003, deklarowane 
pochodzenie „C”). 

Lori małe umieszczone jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. 

Do wniosków załączono następujące dokumenty: 

• pismo przewodnie, 

• kartę informacyjną Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, wymieniającą okazy tego 
gatunku przetrzymywane na terenie Ogrodu, 

• kopię potwierdzenia rejestracji 16 okazów lori małych z 2003 r., 

• kopię kartotek ZIMS przedmiotowych osobników oraz niektórych ich przodków, 

• kopie dokumentów potwierdzających pochodzenie matki przedmiotowych okazów, 
które były analizowane na potrzeby opinii Sprawa nr 4-155-1-bk. 

• kopie zezwolenia eksportowego i importowego wystawione dla samca MN0291/ 
POZNAN tj. ojca okazów oznakowanych mikroczipami o numerach 
956000008915197 i 00-0670-0182, 

• oświadczenie od weterynarza Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w sprawie 
mikroczipów niespełniających norm ISO, 

• wyjaśnienie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w sprawie grupy hodowlanej lori. 

Ojciec przedmiotowych okazów, tj. osobnik MN0291, sprowadzony został do Ogrodu 
Zoologicznego w Poznaniu na podstawie zezwoleń eksportowego i importowego CITES w 
1996 roku. Z kolei matka (tj. osobnik MN0252) przedmiotowych okazów pochodzi od 
zwierząt o nr MN0058 (ojciec) i MN0074 (matka), których legalne pochodzenie zostało 
potwierdzone w opinii Sprawa nr 4-155-1-bk. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające urodzenie 
się przedmiotowych lori w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty 
potwierdzające legalne pochodzenie ojca i przodków matki zwierząt objętych wnioskami, 
potwierdzają w sposób przekonujący, że pochodzenie stada hodowlanego jest legalne. 
Jednocześnie w hodowli tej otrzymano więcej niże dwa pokolenia tego gatunku. 
Przedmiotowe okazy spełniają więc 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. 
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Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy 
zaopiniować wniosek dotyczący przedmiotowych okazów pozytywnie w zakresie 
będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym.  
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Sprawa nr 4-157-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
Dotyczy wniosków Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu 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 samców lori małego Nycticebus 
pygmaeus (Bonhote, 1907), oznakowanych mikroczipami o numerach 956000008532339 (ur. 
15/02/2012, deklarowane pochodzenie „F”), 956000008533134 (ur. 12/02/2013, deklarowane 
pochodzenie „F”), 956000008537550 (ur. 12/02/2013, deklarowane pochodzenie „F”). 

Lori małe umieszczone jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. 

Do wniosków załączono następujące dokumenty: 

• pismo przewodnie; 

• kartę informacyjną Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, wymieniającą okazy tego 
gatunku przetrzymywane na terenie Ogrodu; 

• kopię potwierdzenia o rejestracji 16 okazów lori małych z 2003 r.; 

• kopię kartotek ZIMS przedmiotowych osobników oraz niektórych ich przodków; 

• kopie dokumentów potwierdzających pochodzenie matki przedmiotowych okazów, 
które były analizowane na potrzeby opinii Sprawa nr 4-156-1-bk; 

• kopię zezwolenia importowego i eksportowego dla osobnika MN0447/POZNAN 
(pochodzącego z konfiskaty), tj. ojca przedmiotowych okazów; 

• oświadczenie od weterynarza Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w sprawie 
mikroczipów niespełniających norm ISO; 

• wyjaśnienie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w sprawie grupy hodowlanej lori. 

 

Ojciec przedmiotowych okazów, tj. osobnik MN0447, sprowadzony został do Ogrodu 
Zoologicznego w Poznaniu na podstawie zezwoleń eksportowego i importowego CITES w 
2005 roku z Izraela (kod pochodzenia „I”). Legalne pochodzenie matki przedmiotowych 
okazów (tj. osobnika MN0420, nr mikroczipu 956000008915197) zostało potwierdzone w 
opinii Sprawa nr 4-156-1-bk. 

We wnioskach dotyczących trójki rodzeństwa, w polu nr 9, jako źródło pochodzenia 
zwierząt wpisano kod „F” tj. zwierzęta urodzone w niewoli, jednak dla których kryteria art. 
54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 nie są spełnione. Jednocześnie w tych samych 
wnioskach, w polu nr 18 zaznaczono lit. c – okazy urodzone i wyhodowane w niewoli (tj. 
spełniające warunki określone w art. 54 przytoczonego rozporządzania Komisji. Informacje te 
są ze sobą sprzeczne.  

Pomimo niespójności we wnioskach, proponujemy uznać, że opinia PROP jako organu 
naukowego powinna 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. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające urodzenie 
się przedmiotowych lori w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę oraz dokumenty 
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej potwierdzają, że pochodzenie stada 
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hodowlanego jest legalne. Jednocześnie w hodowli tej otrzymano więcej niż dwa pokolenia 
tego gatunku. Przedmiotowe okazy spełniają więc 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 (UE) 865/2006. 

Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy 
zaopiniować wniosek dotyczący przedmiotowych okazów warunkowo pozytywnie w 
zakresie będącym przedmiotem obowiązkowej konsultacji z organem naukowym. 

Warunkiem pozytywnej opinii jest podanie na świadectwie w polu nr 9 właściwego 
kodu pochodzenia. Zamiast pochodzenia „F” powinno być pochodzenie „C”.  
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Sprawa nr 4-158-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
Dotyczy wniosków Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu 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 okazów lori małego Nycticebus 
pygmaeus (Bonhote, 1907), dwóch samców oznakowanych mikroczipami o numerach 
956000002753873 (ur. 17.03.2011, deklarowane pochodzenie „F”) i 956000008533388 (ur. 
18.12.2012, deklarowane pochodzenie „F”) oraz samicy oznakowanej mikroczipem o 
numerze 956000002750420 (ur. 17.03.2011, deklarowane pochodzenie „F”). 

Lori małe umieszczone jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. 

Do wniosków załączono następujące dokumenty: 

• pismo przewodnie, 

• kartę informacyjną Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, w której wymieniono okazy 
przetrzymywane na terenie Ogrodu, 

• kopię potwierdzenia rejestracji 16 okazów lori małych z 2003 r., 

• kopię kartotek ZIMS przedmiotowych osobników oraz niektórych ich przodków, 

• kopie dokumentów potwierdzających pochodzenie matki przedmiotowych okazów, 
które były analizowane na potrzeby opinii Sprawa nr 4-156-1-bk. 

• kopię zezwolenia importowego i eksportowego wystawionego dla Arctocebus 
calabarensis (który w rzeczywistości okazał się być N. pygmaeus), tj. ojca 
przedmiotowych okazów, 

• oświadczenie od weterynarza Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w sprawie 
mikroczipów niespełniających norm ISO, 

• wyjaśnienie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w sprawie grupy hodowlanej lori. 

Ojciec przedmiotowych okazów, tj. osobnik MN0448, sprowadzony został do Ogrodu 
Zoologicznego w Poznaniu na podstawie zezwoleń eksportowego i importowego CITES w 
2005 roku z Emiratów Arabskich (kod pochodzenia „W/I”). Zezwolenia te wystawione 
zostały jednak na inny gatunek, tj. Arctocebus calabarensis. Wnioskodawca starał się 
sprostować to nieporozumienie, jednak organy z Emiratów Arabskich odmówiły poprawienia 
dokumentów argumentując to brakiem możliwości sprawdzenia poprawności oznaczenia 
przynależności gatunkowej. 

Legalne pochodzenie matki przedmiotowych okazów (tj. osobnika MN0421, nr 
mikroczipu 00-0670-0182) zostało potwierdzone w opinii Sprawa nr 4-156-1-bk. 

We wnioskach dotyczących trójki rodzeństwa, w polu nr 9, jako źródło pochodzenia 
zwierząt wpisano kod „F” tj. zwierzęta urodzone w niewoli, jednak dla których kryteria art. 
54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 nie są spełnione. Jednocześnie w tych samych 
wnioskach, w polu nr 18 zaznaczono lit. c – okazy urodzone i wyhodowane w niewoli (tj. 
spełniające warunki określone w art. 54 przytoczonego rozporządzania Komisji. Informacje te 
są ze sobą sprzeczne.  

Z uwagi na skomplikowaną sytuację związaną z brakiem możliwości udokumentowania 
legalnego pochodzenia ojca przedmiotowych lori, naszym zdaniem, jedynym racjonalnym 
wyjściem jest uznanie okazów objętych wnioskami jako okazy urodzone w niewoli, jednak 
niespełniające warunków art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, zgodnie z 
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informacją podaną w polu nr 9 wniosków. Oznacza to, że w polu nr 18 wnioskodawca 
powinien zakreślić lit. d – do wejścia w posiadanie okazów doszło zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. W takiej sytuacji świadectwa wystawiane będą nie dla 
okazów, tylko dla transakcji, natomiast opinia organu naukowego dotyczyć wówczas będzie 
tego, czy warunki danego celu zostały spełnione. Do wydania takiej opinii Komisja 
potrzebować będzie szczegółowego opisu planowanych działań wnioskodawcy w związku z 
realizacją jednego z celów określonych w art. 8 ust. 3 lit. e, f lub g. 

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosków dokumentacji, proponujemy 
zawiesić postępowanie w sprawie do czasu poprawienia wniosków przez wnioskodawcę, 
wyjaśnienia aktualnej sytuacji prawnej ojca przedmiotowych okazów, oraz uzupełnieniu 
informacji na temat sposobu realizacji wskazanych we wnioskach celów dotyczących 
wykorzystania przedmiotowych okazów. 
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Sprawa nr 4-158-2 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
Dotyczy wniosków Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu 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 czterech żywych okazów lori małego Nycticebus pygmaeus 
(Bonhote, 1907), trzech samców oznakowanych mikroczipami o numerach 
956000002753873 (ur. 17.03.2011, deklarowane pochodzenie „F”), 956000008533388 (ur. 
18.12.2012, deklarowane pochodzenie „F”), 00-063D-DF6D (data urodzenia nie znana, 
prawdopodobnie w roku 2004, pochodzenie: „W/I”) oraz samicy oznakowanej mikroczipem o 
numerze 956000002750420 (ur. 17.03.2011, deklarowane pochodzenie „F”). 

Lori małe umieszczone jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. 

Do wniosków załączono lub później dosłano następujące dokumenty: 

• pismo przewodnie, 

• kartę informacyjną Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, w której wymieniono okazy 
przetrzymywane na terenie Ogrodu, 

• kopię potwierdzenia rejestracji 16 okazów lori małych z 2003 r., 

• kopię kartotek ZIMS przedmiotowych osobników oraz niektórych ich przodków, 

• kopie dokumentów potwierdzających pochodzenie matki trzech spośród 
przedmiotowych okazów, które były analizowane na potrzeby opinii Sprawa nr 4-
156-1-bk. 

• kopię zezwolenia importowego i eksportowego wystawionego dla Arctocebus 
calabarensis (który w rzeczywistości okazał się być N. pygmaeus), tj. okazu o nr 
mikroczipa 00-063D-DF6D , i jednocześnie ojca pozostałych trzech okazów, 

• oświadczenie od weterynarza Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w sprawie 
mikroczipów niespełniających norm ISO, 

• wyjaśnienie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w sprawie grupy hodowlanej lori. 

1. Okaz o nr mikroczipa 00-063D-DF6D (nr w bazie ISIS MN0448) i jednocześnie ojciec 
pozostałych trzech przedmiotowych okazów, sprowadzony został do Ogrodu Zoologicznego 
w Poznaniu na podstawie zezwoleń eksportowego i importowego CITES w 2005 roku z 
Emiratów Arabskich (kod pochodzenia „W/I”) do celów hodowli w ogrodzie zoologicznym. 
Zezwolenia te wystawione zostały jednak na inny gatunek, tj. Arctocebus calabarensis. 
Wnioskodawca starał się sprostować to nieporozumienie, jednak organy z Emiratów 
Arabskich odmówiły poprawienia dokumentów argumentując to brakiem możliwości 
sprawdzenia poprawności oznaczenia przynależności gatunkowej. 

Zapisy w karcie tego okazu w bazie ISIS potwierdzają wskazane pochodzenie. Zgadzają się: 
płeć, data sprowadzenie, źródło pochodzenia. Sądząc po masie okazu w chwili sprowadzenia, 
był to wówczas osobnik młody, co zwiększa niebezpieczeństwo pomyłki gatunku. Naszym 
zdaniem, wskazane pochodzenie zostało więc przekonująco uprawdopodobnione, a 
sprowadzenie okazu innego gatunku niż zapisany w zezwoleniu CITES mogło być wynikiem 
pomyłki i wszystkie strony transakcji mogły działać w dobrej wierze. Oznacza to, że polski 
organ zarządzający może zastosować w tym wypadku postanowienie art. 51 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006. 
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Zaznaczamy, że ocena, czy zachodzi przesłanka określona w art. 59 ust. 1a rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 865/2006, leży wyłącznie w kompetencjach organu zarządzającego CITES i 
nie jest przedmiotem niniejszej opinii. Cel wydania wnioskowanego świadectwa jest zgodny z 
celem importu. Gdyby więc ocena legalnego pochodzenia przyniosła efekt pozytywny, 
wnioskowane świadectwo powinno być wydane na podstawie art. 8 ust. 3 lit. c 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a więc zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 865/2006 nie wymaga opinii organu naukowego. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy uznać, że opinia organu naukowego w 
odniesieniu do okazu o nr mikroczipu 00-063D-DF6D byłaby bezprzedmiotowa i 
postanawia pozostawić dotyczący go wniosek bez rozpatrzenia. 

2. W odniesieniu do okazów oznakowanych mikroczipami o numerach 956000002753873, 
956000008533388 i 956000002750420, legalne pochodzenie matki przedmiotowych okazów 
(tj. osobnika MN0421, nr mikroczipu 00-0670-0182) zostało potwierdzone w opinii Sprawa 
nr 4-156-1-bk. 

Ojcem tych okazów jest okaz o nr mikroczipa 00-063D-DF6D, którego dotyczy 
postanowienie w poprzedniej części. Jeśli wejście w jego posiadanie przez wnioskodawcę 
zostanie uznane przez organ zarządzający za zgodne z prawem, jego potomstwo, a więc 
przedmiotowe trzy okazy, można naszym zdaniem uznać za mające pochodzenie „F”, tj. 
zwierzęta urodzone w niewoli, jednak dla których kryteria art. 54 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 865/2006 nie są spełnione. Jest to zgodne z informacją wpisaną w polu nr 9 wniosku. 
Jednocześnie w tych samych wnioskach, w polu nr 18 zaznaczono lit. c – okazy urodzone i 
wyhodowane w niewoli (tj. spełniające warunki określone w art. 54 przytoczonego 
rozporządzania Komisji). Informacje te są ze sobą sprzeczne. Naszym zdaniem informacja w 
polu 18 powinna zostać skorygowana, co zostało już zaznaczone w Postanowieniu nr Sprawa 
nr 4-158-1-bk. 

Jeśli w polu nr 18 wnioskodawca zakreśli lit. d (do wejścia w posiadanie okazów doszło 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady WE nr 338/97), świadectwa wystawiane będą nie 
dla okazów, tylko dla transakcji, natomiast opinia organu naukowego dotyczy tego, czy 
warunki danego celu zostały spełnione. Do wniosku zostało dołączona informacja, że okazy 
te są wykorzystywane w programie hodowlanym EEP, którego celem jest zachowanie 
zmienności genetycznej populacji ex situ tego gatunku. 

Naszym zdaniem można uznać, że cel czynności określony w art. 8 ust. 3 lit. f został w tym 
wypadku wystarczająco wykazany. 

Biorąc powyższe pod uwagę, proponujemy zaopiniować wnioski dotyczące okazów o 
numerach mikroczipów 956000002753873, 956000008533388 i 956000002750420 
warunkowo pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej opinii organu 
naukowego CITES. 

Warunkiem wydania świadectw, poza uznaniem przez organ zarządzający, że wejście w 
posiadanie ojca przedmiotach okazów było zgodne z prawem, jest korekta zapisów w polu nr 
18 wniosku, gdyż świadectwo, naszym zdaniem, nie może być wydane na podstawie obecnie 
wnioskowanej podstawy „c” zaznaczonej w tym polu. 
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Sprawa nr 4-160-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Phytopharm Klęka S.A. z Nowego Miasta nad Wartą, o wydanie zezwolenia na 
eksport na Ukrainę 831,5 kg wodnego wyciągu ze świeżych liści aloesu drzewiastego Aloe 
arborescens, pochodzących z uprawy (kod „A”), zawartego w produkcie leczniczym – syropie 
Bioaron C. 

Wg wniosku i informacji dodatkowych przesłanych w odpowiedzi na pytania organu 
naukowego, preparat (syrop) będzie eksportowany w formie 20720 butelek zawierających po 
100 ml syropu, zawierającego ok. 31% wyciągu. 

Aloe arborescens jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. Naturalnie występuje w Malawi, Mozambiku, Południowej Afryce, 
Swazilandzie i Zimbabwe. Na całym świecie jest powszechnie uprawiany jako roślina 
ozdobna. Czasami uprawiany jest na plantacjach w większej ilości i wykorzystywany jako 
roślina lecznicza. Nie jest on rodzimy dla Polski. W krajach o ciepłym klimacie sadzi się go 
wprost do gruntu, w innych krajach np. w Polsce, w szklarniach lub pod osłonami.  

Firma Phytopharm przedstawiła szereg dokumentów potwierdzających aktualnie prowadzaną 
działalność gospodarczą, zaświadczenie o prowadzeniu uprawy Aloe arborescens, dla której 
materiał mateczny ma pochodzenie przedkonwencyjne. Przedstawiła także dokumenty 
potwierdzające, że już kilkukrotnie otrzymywała zezwolenia na eksport okazów 
pochodzących z tej uprawy. 

Wnioskodawcza dostarczył także dodatkowe informacje o rocznej produkcji liści aloesu z 
uprawy, ilości i wykorzystaniu produkowanego wyciągu oraz sposobie wyliczenia eksportowanej 
masy wyciągu. 

Po rozpatrzeniu wniosku i 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: 

- pochodzenie tego wyciągu z uprawy (kod pochodzenia „A”) zostało wystarczająco 
uprawdopodobnione; 

- wywóz ze Wspólnoty ekstraktu z świeżych liści Aloe arborescens nie będzie miał 
negatywnego wpływu na stan ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium 
zajmowanego przez jego populacje; 

- z ochroną tego 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 4-161-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

 
Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 16.05.2014 o zwolnienie z 
zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie 
potwierdzających to świadectw dla trzech żywych rarogów Falco cherrug (Gray, 1834) – 
dwóch samców oznakowanych obrączkami o numerach: PL DP 026 (wykluty 30.05.2012) i 
PL DP 28 (wykluty 04.06.2013) oraz jednej samicy oznaczonej obrączką o numerze PL DP 
027 (wykluta 01.06.2012).  

Raróg umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 
rarogów w niewoli, 

• kopie unijnych świadectw potwierdzających urodzenie i wyhodowanie okazów 
rodzicielskich w niewoli oraz zwalniające je z zakazu komercyjnego wykorzystania, 

• kopie dokumentów potwierdzających rejestrację przedmiotowych rarogów oraz ich 
rodziców w starostwie 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 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 zgodnie z informacją zamieszczoną we wnioskach, jeden z 
samców oznakowany jest obrączką o nr PL DP 28 (część cyfrowa numeru składa się z dwóch 
cyfr), podczas gdy w przypadku dwóch pozostałych obrączek, część cyfrowa oznakowania 
składa się z trzech cyfr tj. PL DO 026 i PL DP 027. Najprawdopodobniej numer z obrączki 
PL DP 28 został błędnie podany we wniosku – część cyfrowa poprzedzona powinna być 
zapewne cyfrą 0. Nie ma jednak co do tego pewności. Kwestię tę należy wyjaśnić z 
wnioskodawcą przed wydaniem świadectwa, aby było ono zgodne ze stanem faktycznym.   
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Sprawa nr 4-162-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 16.05.2014 o zwolnienie z 
zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie 
potwierdzających to świadectw dla pięciu żywych sokołów wędrownych Falco peregrinus 
Tunstall, 1771 – dwóch samców oznakowanych obrączkami o numerach: PL DP 59 (wykluty 
03.05.2013) i PL DP 63 (wykluty 04.06.2013) oraz trzech samic oznakowanych obrączkami o 
numerach PL DP 57 (wykluta 03.05.2013), PL DP 60 (wykluta 02.06.2013) oraz PL DP 62 
(wykluta 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 jest wydawana 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 o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów oraz ich rodziców, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli, 

• kopie unijnych świadectw potwierdzających urodzenie i wyhodowanie okazów 
rodzicielskich w niewoli oraz zwalniające je z zakazu komercyjnego wykorzystania. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem 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.  



 381 

Sprawa nr 4-163-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie o zwolnienie z 
zakazu wystawiania na widok publiczny w celach zarobkowych i wydanie potwierdzającego to 
świadectwa dla żywego okazu adaksa Addax nasomaculatus (de Blainville, 1816). Jest to 
samica urodzona 24.02.2013 i oznakowana mikroczipem nr 956000008458817 (nr ARKS 
130305). Adaks jest umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Po przeanalizowaniu dokumentacji przedstawionej wraz z wnioskiem oraz posiadanych 
informacji, stwierdziśmy że co najmniej do niedawna w ogrodzie Zoologicznym w Krakowie 
przetrzymywano więcej niż jednego adaksa. 

Jak wskazano w piśmie nr PROP/CITES/2013-241-1 z 23 grudnia 2013 r. do dyrektorów 
polskich ogrodów zoologicznych i akwariów, Komisja PROP ds. CITES oczekuje, by wraz z 
wnioskami przedstawiana była informacja o wszystkich posiadanych przez ogród okazach 
danego gatunku. W przypadkach okazów, dla których wystawiono już świadectwa do użytku 
komercyjnego, wystarczy ich lista (wraz ze wskazaniem numerów świadectw). W przypadku 
wszystkich pozostałych okazów, należy przedstawić dokumentację dotyczącą ich 
pochodzenia, aby umożliwi ć ocenę pochodzenia całego stada zgodnie z art. 54 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006. Ponieważ odpłatne wystawianie na widok 
publiczny okazów z Aneksu A do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 bez stosownego 
świadectwa stanowi wg polskiej ustawy o ochronie przyrody przestępstwo, aby niezwłocznie 
zakończyć stan naruszania prawa należy także przedstawić wnioski o świadectwa dla 
wszystkich okazów, które są pokazywane publiczności w ogrodach o odpłatnym wstępie, a 
dla których świadectwa takich jeszcze nie wystawiono. 

Do przedmiotowego wniosku nie załączono wymaganej informacji o posiadanym stadzie adaksów. 
Biorąc to pod uwagę 03.07.2014 Komisja PROP ds. CITES zwróciła się do polskiego organu 
zarządzającego z prośbą o uzyskanie od wnioskodawcy brakującego zestawienia i informacji. 
W związku z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi ponowiła tę prośbą 31.07.2014. Do dnia 
wydania niniejszego Postanowienia, wg naszej wiedzy, do Komisji nie wpłynęła żadna 
odpowiedź na te prośby. 

W związku powyższym proponujemy zawiesić postępowanie do czasu uzyskania 
wskazanych brakujących informacji, pozwalających na pełną ocenę spełnienia 
warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006. 
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Sprawa nr 4-164-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy 2 wniosków Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, dotyczących jednego 
samca oryksa szablorogiego Oryx dammah (Cretzschmar, 1827) – oznakowanego 
mikroczipem o numerze: 956000001649724: 

1) z dnia 24.05.2011 o wydanie świadectwa potwierdzającego legalne pochodzenie tego 
okazu, 

2) z dnia 21.08.2012 o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa. 

Oryks szablorogi znajduje się w Aneksie A do rozporządzenia Rady WE nr 338/97. Od 
29.07.1983 ujęty jest w Załączniku I CITES, a wcześniej od 01.07.1975 był w Załączniku II. 

Oba te wnioski oraz wybrane dokumenty, które zostały do tych wniosków załączone przez 
wnioskodawcę, zostały przedstawione przez Ministerstwo Środowisko po raz wtóry. 
Pierwszego wniosku dotyczyło postanowienie Komisji PROP ds. CITES nr 
PROP/CITES/2012-053-01-bk, a drugiego – postanowienie nr PROP/CITES/2012-209-1-bk. W 
obu tych postanowieniach wskazano, że wnioskodawca nie przedstawił dokumentów 
wskazujących na legalne pochodzenie stada hodowlanego od strony ojca przedmiotowego 
okazu. Obecnie nie przedstawiono żadnego dodatkowego dokumentu. Jeszcze raz uważnie 
przeanalizowano przedstawione dokumenty oraz dokumenty przekazane po raz pierwszy wraz 
z wnioskami dotyczącymi tego okazu z roku 2011 i 2012. Stwierdza, że z przedstawionych 
wydruków ARKS i ISIS wynika, iż jeden z pradziadków ze strony ojca (nr ISIS: 
Gdańsk/K00253, Amsterdam/M91047, Warszawa/S3126; żółty znacznik na uchu nr 13 ) 
sprowadzony został do Polski w 1993 r. z Holandii, zaś prababka ze strony ojca (nr ISIS: 
Gdańsk/K00255, Bratysława/M1299; nr mikroczipa 00-003C-53F0) sprowadzona została w 
1995 r. ze Słowacji. W chwili obu tych importów wszystkie uczestniczące w transakcjach 
państwa były już stronami CITES. Mimo wskazania na ten brak w cytowanych wyżej dwóch 
postanowieniach, ani wnioskodawca, ani organ zarządzający (który powinien dysponować 
kopiami tych dokumentów) nie przedstawił zezwoleń eksportowych i importowych CITES, 
na podstawie których zwierzęta te zostały sprowadzone do kraju. 

W przypadku obu wniosków opinia organu naukowego dotyczy uznania przedmiotowego 
okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli zgodnie z kryteriami podanymi w art. 54 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006, przy czym w przypadku drugiego wniosku jest 
wydawana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 i dotyczy 
spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia. 

Skoro pomimo upływu dwóch i pół roku od pierwszego postanowienia i prawie dwóch lat od 
drugiego ani wnioskodawca, ani organ zarządzający nie byli w stanie znaleźć dokumentów 
wskazujących na legalne sprowadzenie do Polski tych dwóch przodków przedmiotowego okazu, 
nie można uznać, że wykazano legalne pochodzenie stada hodowlanego. Oznacza to, że 
spełnienie warunku określonego w art. 54 pkt rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 
nadal nie zostało wykazane. Nie zmieniły się więc żadne z okoliczności, na podstawie których 
postępowania zawieszono w poprzednich postanowieniach. 

Biorąc powyżej pod uwagę, proponujemy pozostawić oba wnioski bez rozpatrzenia. 

Jednocześnie zaznaczamy, że według naszej wiedzy, legalne pochodzenie wskazanych wyżej 
okazów jest wysoce prawdopodobne. Wg dostępnych Komisji danych najprawdopodobniej 
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zostały one sprowadzone na podstawie dwóch zezwoleń importowych CITES spośród 
czterech zezwoleń o następujących numerach: 

- OP.4072/199/93, 
- OP.4072/211/93, 
- OP.4072/133/95, 
- OP.4272/134/95. 

Nie dysponujemy jednak ani kopiami tych dokumentów, ani informacjami, jakich okazów 
one dotyczą i do jakich zezwoleń eksportowych zostały wydane. Weryfikacji tych danych i 
sprawdzenia, czy rzeczywiście któreś z tych dokumentów dotyczą dwóch okazów o 
niepotwierdzonej legalności importu może dokonać organ zarządzając, a być może także 
wnioskodawca. 

Sprawa może być ponownie rozpatrzona po wykazaniu legalnego importu wskazanych 
przodków przedmiotowego osobnika. 
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Sprawa nr 4-164-2 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

 

Dotyczy 2 wniosków Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, dotyczących jednego 
samca oryksa szablorogiego Oryx dammah (Cretzschmar, 1827) – oznakowanego 
mikroczipem o numerze: 956000001649724: 

1) z dnia 24.05.2011 o wydanie świadectwa potwierdzającego legalne pochodzenie tego 
okazu, 

2) z dnia 21.08.2012 o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa. 

Oryks szablorogi znajduje się w Aneksie A do rozporządzenia Rady WE nr 338/97. Od 
29.07.1983 ujęty jest w Załączniku I CITES, a wcześniej od 01.07.1975 był w Załączniku II. 

W przypadku obu wniosków opinia organu naukowego dotyczy uznania przedmiotowego 
okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli zgodnie z kryteriami podanymi w art. 54 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006, przy czym w przypadku drugiego wniosku jest 
wydawana w trybie art. 59 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 865/2006 i dotyczy 
spełnienia kryteriów art. 48 tego rozporządzenia. 

Oba te wnioski oraz wybrane dokumenty, które zostały do tych wniosków załączone przez 
wnioskodawcę, zostały przedstawione przez Ministerstwo Środowisko do zaopiniowania po 
raz wtóry. Pierwszego wniosku dotyczyło postanowienie Komisji PROP ds. CITES nr 
PROP/CITES/2012-053-01-bk, a drugiego – postanowienie nr PROP/CITES/2012-209-1-bk. W 
związku z ponownym przedstawieniem obu tych wniosków bez dodatkowych dokumentów, 
Komisja wydała Postanowienie nr Sprawa nr 4-164-1 z 19.08.2014. We wszystkich tych 
trzech postanowieniach Komisja PROP ds. CITES wskazała, że dla dwóch przodków 
przedmiotowego okazu brak dokumentów potwierdzających ich legalne sprowadzenie do 
Polski. Legalne pochodzenie pozostałych przodków zostało wykazane w dokumentach 
przedstawionych wraz z wnioskami. 

W dniu 20.08.2014 Ministerstwo Środowiska przedstawiło kopię jednego zezwolenia 
eksportowego oraz kopie zezwoleń importowych wraz z kopiami wniosków o ich wydanie. W 
poniższej tabeli przedstawiono zestawienie informacji dotyczących dwóch przodków 
przedmiotowego okazu o niepotwierdzonym legalnym imporcie oraz dane legalnie 
importowanych osobników wynikające z przedstawionych obecnie dokumentów. 

 

 
Osobniki o niepotwierdzonej wcześniej 

legalności pochodzenie 
Otrzymane kopie dokumentów dotyczące 

importu 
Samica, nr ISIS: Gdańsk/K00255, 
Bratysława/M1299, nr 22792, nr mikroczipa 
00-003C-53F0, urodzona 20.11.1993 w 
Bratysławie, import do Polski ze Słowacji (z 
Bratysławy do Gdańska) 21.10.1995 

Samica, urodzona 1993 w Zoo w 
Bratysławie, nr zezwolenia importowego 
OP.CITES.4072/133/95 z 19.09.1995 
(przywóz z Bratysławy do Gdańska) 

Samiec, nr ISIS: Gdańsk/K00253, 
Amsterdam/M91047, Warszawa/S3126; 
żółty znacznik na uchu nr 13, Global i 

Samiec, urodzony w 1991 r. w Zoo w 
Amsterdamie, nr zezwolenia importowego 
OP.4072/199/93 z 09.08.21993, nr 
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Regional Studbook nr 20024, urodzony 
28.04.1991 w Amsterdamie, import do Polski 
z Holandii (z Amsterdamy do Warszawy) 
~18.09.1993 

zezwolenia eksportowego 0134G0A z 
22.07.1993 (przywóz z Amsterdamu do 
Warszawy) 

Choć w przedstawionych zezwoleniach CITES brak informacji o oznakowaniu okazów czy 
choćby numerów ARKS, wszystkie te dane, które podano (rok i miejsce urodzenia, płeć, 
strony transakcji), zgadzają się z danymi dotyczącymi wskazanych przodków 
przedmiotowego okazu. Biorąc pod uwagę tę pełną zbieżność danych proponujemy uznać, że 
legalne sprowadzenie tych okazów można uznać za przekonująco wykazane. 

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty, wraz z dokumentami przekazanymi obecnie 
przez Ministerstwo Środowiska 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. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować pozytywnie wniosek dotyczący 
zwolnienia przedmiotowego okazu z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa do użytku 
komercyjnego. 

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że brak jest podstaw prawnych do wydania 
drugiego świadectwa, potwierdzającego legalne pochodzenie, choć takie pochodzenie 
zostało potwierdzone. Świadectwo do użytku komercyjnego spełnia funkcję 
potwierdzenia. 
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Sprawa nr 4-165-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Aqua Medic Poland Bartosz Blum z Bogucina, przekazanego Komisji 
PROP ds. CITES do zaopiniowania 03.07.2014 r., o wydanie zezwolenia na import z Indonezji 10 
żywych okazów koralowców z rodzaju Alveopora Blainville, 1830, pochodzących z hodowli 
morskiej (kod „F”). 

Rodzaj ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Niektóre jego gatunki są rodzime dla Indonezji. Dla jednego gatunku z tego rodzaju 
(Alveopora spongiosa) Indonezja wprowadziła kwotę eksportową, dotyczącą okazów 
pochodzących z wolności. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 
03691/IV/SATS-LN/2014, dotyczącego między innymi tych okazów. 

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Indonezji niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju.  

Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT Aneka Tirta Surya) 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. 

Zgodnie z Notyfikacją nr 2013/035, 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, proponujemy uznać, 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. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Indonezji 
nieoznaczonych do gatunku okazów tego rodzaju 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 hodowlach morskich w tym kraju. 
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Sprawa nr 4-166-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Aqua Medic Poland Bartosz Blum z Bogucina, przekazanego Komisji 
PROP ds. CITES do zaopiniowania 03.07.2014 r., o wydanie zezwolenia na import z Indonezji 20 
żywych okazów koralowców z rodzaju Mycedium Oken, 1815, pochodzących z hodowli 
morskiej (kod pochodzenia „F”). 

Rodzaj ten zamieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Na liście gatunków objętych CITES wyróżniono 6 gatunków z tego rodzaju, dla 
których 3 są uznane za rodzime dla Indonezji. Wg innych podziałów taksonomicznych, w 
ramach tego rodzaju rozróżnia się tylko dwa gatunki z tego rodzaju (oba rodzime dla 
Indonezji. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia eksportowego nr 03691/IV/SATS-
LN/2014, dotyczącego między innymi tych okazów. 

Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała oddzielnej opinii dotyczącej importu z 
Indonezji niezidentyfikowanych do gatunku okazów z tego rodzaju.  

Wg danych z organu zarządzającego CITES Indonezji, eksporter (PT Aneka Tirta Surya) 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. 

Zgodnie z Notyfikacją nr 2013/035, w związku z Rezolucją 11.17 (Rev. CoP14) i 12.3 (Rev. 
CoP15), rodzaj ten nie jest umieszczony wśród taksonów, w przypadku których handel okazami 
oznaczonymi jedynie do rodzaju jest dopuszczony, jeśli oznaczenie okazów tego rodzaju do 
gatunku jest niemożliwe. 

W związku z powyższym proponujemy zaopiniować ten wniosek negatywnie, w zakresie 
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES, ze względu na 
brak przyporządkowania okazów do gatunków. 

Gdyby organy Indonezji uważały, że w przypadku tego rodzaju należało dopuścić handel 
okazami nieoznaczonymi do gatunku, powinny poddać taką propozycję ocenie Komitetu ds. 
Zwierząt. 
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Sprawa nr 4-167-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Nasielska, o wydanie świadectwa re-
eksportowego na wywóz w celach osobistych do Gruzji jednego żywego okazu mnichy 
nizinnej Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783), o nieznanym pochodzeniu: urodzonego i 
wyhodowanego w niewoli, oznakowanego obrączką nieznanego typu o nr JC2527. 

Gatunek ten umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Okaz ten został importowany do Polski przez ten sam podmiot na podstawie zezwoleń 
CITES wydanych w trybie retrospektywnym, a import ten był przedmiotem opinii Komisji 
PROP ds. CITES nr Sprawa nr 4-016-1. 

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wszelkimi dostępnymi danymi, jesteśmu 
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 4-168-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy dwóch wniosków 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 12 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) w odniesieniu do okazów tego gatunku 
pochodzących z wolności z Wietnamu podjęła w 2004 r. decyzję: „brak opinii – wszystkie 
przypadki zgłaszane do SRG”. Wietnam nie wprowadził kwot eksportowych dla okazów tego 
gatunku pochodzących z hodowli. UE nie wprowadziła ogólnych ograniczeń dotyczących 
importu z tego kraju okazów tego gatunku, pochodzących z hodowli. Grupa ds. Przeglądu 
Naukowego podczas 59 spotkania wydała negatywną opinię dotyczącą importu z Wietnamu 
żółwi pochodzących z farm: Nguyen Thi Hong Chau (An Binh Hamlet, Thanh Binh 
Commune, Chau Thanh District, Tay Ninh) oraz Nguyen Phu Thai (Group 3, Dong Bien 
Hamlet, Tan Dong Commune, Tan Chau District, Tay Ninh). Komisja Europejska miała 
spróbować uzyskać od organów CITES Wietnamu dodatkowe informacje na temat tych 
hodowli. SRG Nie otrzymała do tej pory informacji o wynikach tych konsultacji. 

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 kopię 
świadectwa re-eksportowego nr APO/RL 10210/13. Wg tego świadectwa, żółwie będące 
przedmiotem wniosku zostały sprowadzone do Hongkongu na podstawie dwóch zezwoleń 
eksportowych o numerach: 14 okazów - 13VN1562S/CT-KL (z 15 lipca 2013 r.) oraz 6 
okazów 14VN0852S/CT-KL (z 21 kwietnia 2014 r.). 

Wg oświadczenia wnioskodawcy zawartego na jednym z wniosków, źródłem okazów jest 
hodowla Bang Phong Nhu Y Turtle Breeding Farm z Wietnamu. Dla tej hodowli nie ma 
negatywnej opinii SRG, a Komisja PROP ds. CITES wydała pozytywną opinię nr 
PROP/CITES/2013-167-1-al, dotyczącą importu okazów tego gatunku pochodzących z tej 
hodowli o długości karapaksu do 8 cm. 

 

Żółwie tego gatunku rodzą się dość duże i stosunkowo szybko przyrastają. Jednak rozmiar 12 
osiągają zwykle w wieku nie wcześniejszym niż 3 lata. Wg ustnych wyjaśnień udzielonych 
przez wnioskodawcę, zamierza on sprowadzić żółwie o długości zasadniczo nie 
przekraczającej 9 cm, jednak we wnioskach podał rozmiar większy, ze względu na to, że 
pojedyncze okazy mogą być nieco większe – mogą to być okazy wyhodowane kilka lat temu, 
ale wówczas nie sprzedane. Wg dodatkowych wyjaśnień, eksporter dysponuje żółwiami o 
różnych rozmiarach, a żółwie mniejsze są sprowadzane ze względu na większy popyt. Należy 
zaznaczyć, że różnorodność rozmiarów żółwi sprzedawanych przez hodowcę z kraju 
naturalnego pochodzenia żółwi może nasuwać wątpliwości co do ich rzeczywistego 
pochodzenia. 
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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 o ile żółwie te pochodzą z 
legalnej hodowli: 

- wprowadzenie tych okazów do Wspólnoty 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 PROP opiniuje ten wniosek warunkowo pozytywnie, w zakresie 
podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym CITES. 

Warunkiem pozytywnej opinii jest potwierdzenie przez organ zarządzający CITES 
Hongkongu lub Wietnamu, że oba zezwolenia eksportowe: 13VN1562S/CT-KL i 
14VN0852S/CT-KL dotyczyły żółwi pochodzących z Phong Nhu Y Turtle Breeding Farm. 
Przy czym sugerujemy zadanie pytania otwartego – z jakich farm pochodzą żółwie 
przywiezione na podstawie tych zezwoleń. 

Ze względu na wątpliwości dotyczące działalności farm hodujących ten gatunek w 
Wietnamie, niniejsza opinia (dotycząca okazów o rozmiarach do 12 cm) ma charakter 
jednorazowy i nie można jej stosować do kolejnych podobnych importów. 

Pozostaje jednak w mocy opinia nr PROP/CITES/2013-167-1-al., dotycząca przyszłych 
importów Indotestudo elongata re-eksportowanych z Hongkongu, a pochodzących z Phong 
Nhu Y Turtle Breeding Farm z Wietnamu, o pochodzeniu C, z tym że ze względu na tempo 
wzrostu żółwi tego gatunku wielkość graniczną długości karapaksu podnosimy z 8 cm do 9 
cm, a ze względu na trwający proces konsultacji z organami Wietnamu dodajemy warunek, że 
informacja o wniosku powinna być przekazana polskiemu organowi naukowemu i opinię tę 
można stosować o ile organ ten nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania 
kopii wniosku. 
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Sprawa nr 4-168-2 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy dwóch wniosków 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 12 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) w odniesieniu do okazów tego gatunku 
pochodzących z wolności z Wietnamu podjęła w 2004 r. decyzję: „brak opinii – wszystkie 
przypadki zgłaszane do SRG”. Wietnam nie wprowadził kwot eksportowych dla okazów tego 
gatunku pochodzących z hodowli. UE nie wprowadziła ogólnych ograniczeń dotyczących 
importu z tego kraju okazów tego gatunku, pochodzących z hodowli. Grupa ds. Przeglądu 
Naukowego podczas 59 spotkania wydała negatywną opinię dotyczącą importu z Wietnamu 
żółwi pochodzących z farm: Nguyen Thi Hong Chau (An Binh Hamlet, Thanh Binh 
Commune, Chau Thanh District, Tay Ninh) oraz Nguyen Phu Thai (Group 3, Dong Bien 
Hamlet, Tan Dong Commune, Tan Chau District, Tay Ninh). Komisja Europejska miała 
spróbować uzyskać od organów CITES Wietnamu dodatkowe informacje na temat tych 
hodowli. SRG Nie otrzymała do tej pory informacji o wynikach tych konsultacji. 

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 kopię 
świadectwa re-eksportowego nr APO/RL 10210/13. Wg tego świadectwa, żółwie będące 
przedmiotem wniosku zostały sprowadzone do Hongkongu na podstawie dwóch zezwoleń 
eksportowych o numerach: 14 okazów - 13VN1562S/CT-KL (z 15 lipca 2013 r.) oraz 6 
okazów 14VN0852S/CT-KL (z 21 kwietnia 2014 r.). 

Wg oświadczenia wnioskodawcy zawartego na jednym z wniosków, źródłem okazów miała 
być hodowla Bang Phong Nhu Y Turtle Breeding Farm z Wietnamu. Dla tej hodowli nie ma 
negatywnej opinii SRG, a Komisja PROP ds. CITES wydała pozytywną opinię nr 
PROP/CITES/2013-167-1-al, dotyczącą importu okazów tego gatunku pochodzących z tej 
hodowli o długości karapaksu do 8 cm. 

Żółwie tego gatunku rodzą się dość duże i stosunkowo szybko przyrastają. Jednak rozmiar 12 
osiągają zwykle w wieku nie wcześniejszym niż 3 lata. Wg ustnych wyjaśnień udzielonych 
przez wnioskodawcę, zamierza on sprowadzić żółwie o długości zasadniczo nie 
przekraczającej 9 cm, jednak we wnioskach podał rozmiar większy, ze względu na to, że 
pojedyncze okazy mogą być nieco większe – mogą to być okazy wyhodowane kilka lat temu, 
ale wówczas nie sprzedane. Wg dodatkowych wyjaśnień, eksporter dysponuje żółwiami o 
różnych rozmiarach, a żółwie mniejsze są sprowadzane ze względu na większy popyt. 
Różnorodność rozmiarów żółwi sprzedawanych przez eksportera, pochodzących z kraju 
naturalnego pochodzenia tych żółwi, nasuwa wątpliwości co do ich pochodzenia z hodowli. 

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją Komisja PROP ds. CITES wydała 
warunkową opinię pozytywną nr Sprawa nr 4-168-1. Warunkiem było potwierdzenie przez 
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organ zarządzający CITES Hongkongu lub Wietnamu, że oba zezwolenia eksportowe: 
13VN1562S/CT-KL i 14VN0852S/CT-KL rzeczywiście dotyczyły żółwi pochodzących z 
Phong Nhu Y Turtle Breeding Farm.  

16 lipca 2014 r. Południowe Przedstawicielstwo organu zarządzającego CITES Wietnamu 
potwierdziło, że dwa zezwolenia eksportowe CITES: nr 13VN1562S/CT-KL z dnia 
15.07.2013 i nr 14VN0852S/CT-KL z dnia 21.04.2014 były wydane przez ten organ i 
obejmowały łącznie eksport 115 żywych okazów Indotestudo elongata do Hongkongu. 
Eksporterami były: firma Confico, Ltd i pan Le Van Hien. Żółwie pochodziły z farm: Anh 
Hien w mieście Ho Chi Minh oraz Tan Thi Thuy Hang, zlokalizowanej w prowincji An 
Giang. 
Wg informacji dostępnych w Internecie, Le Van Hien i powiązane z nim farmy: Anh Hien 
oraz Hienfarm prowadzą m.in. sprzedaż żywych żółwi, w tym na cele spożywcze, przy czym 
sprzedaż ta prowadzona jest na kilogramy, a wg jednej z reklam, minimalną jednostką 
sprzedaży jest 100 kg. Wg informacji dostępnej w Captive Breeding Database, w 2013 r. 
osoba ta chciała eksportować do Włoch żółwie z 4 gatunków: Cuora galbinifrons, Pyxidea 
mouhotii, Cuora amboinensis i Manouria impressa (deklarowane pochodzenie „C”). Na 
pytanie włoskiego organu zarządzającego o te hodowlę, organ wietnamski odpowiedział: 
“Our CITES office do not have any record on the breeding of the species in Vietnam. In 
addition also don’t have information of the breading facility that indicated in the permit as 
well, perhaps the breading facility have never been certified by our CITES Scientific 
Authority”. Rok wcześniej wnioski o zezwolenie na import pochodzących z tego samego 
źródła żółwi z gatunków Indotestudo elongata i Cuora mouhoti o pochodzeniu „R” otrzymały 
organy CITES Austrii. Ponieważ wnioskodawca nie był w stanie dostarczyć danych na temat 
hodowli i stada założycielskiego, organ naukowy wydał negatywną opinię dot. tych 
wniosków. 

Na temat farmy Tan Thi Thuy Hang nie udało się znaleźć żadnych informacji. 

Naszym zdaniem, sprzeczności w informacjach dotyczących pochodzenia okazów mogą 
stanowić podstawę do odmowy wydania zezwolenia na import. Wskazane jest jednak 
uzyskanie informacji na temat hodowli, z których mają pochodzić przedmiotowe okazy. 

W związku powyższym sugerujemy, by polski organ zarządzający zwrócił się do organu 
zarządzającego Wietnamu o następujące informacje dotyczące farm Anh Hien z Ho Chi Minh 
oraz Tan Thi Thuy Hang, z prowincji An Giang: 

1) Odnośnie obu tych farm: 

a) kiedy powstały; 

b) czy były przedmiotem kontroli organów CITES? 

2) Odnośnie stad hodowlanych Indotestudo elongata i metod ich hodowli w tych 
farmach: 

a) jakie jest ich pochodzenie; 

b) jak są liczne; 

c) jaki jest wiek okazów rodzicielskich; 

d) w jakich warunkach prowadzona jest hodowla; 

e) jakie metody inkubacji jaj żółwi są stosowane w tych farmach; 

f) jaka jest roczna produkcja młodych żółwi tego gatunku w każdej z tych farmach? 

3) Odnoście eksportu żółwi z tego gatunku z tych farm: 
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a) jaki był do tej pory eksport żółwi z tych farm; 

b) w jakim wieku są eksportowane żółwie; 

c) jakich rozmiarów są eksportowane żółwie; 

d) czy podmioty te eksportują także żółwie tego gatunku o innym pochodzeniu niż 
„C”? 

Do czasu otrzymania odpowiedzi organu zarządzającego Wietnamu na te pytania 
proponujemy zawiesić postępowanie w tej sprawie. 
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Sprawa nr 4-169-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  dnia 28.06.2014, o zwolnienie z zakazów 
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających 
to świadectw dla pięciu żywych rarogów Falco cherrug Gray, 1834, oznakowanych 
obrączkami o numerach: 026PDDW (wyklutego 26.05.2014), 020PDDW (wyklutego 
19.05.2014), 019PDDW (wyklutego 16.05.2014), 018PDDW (wyklutego 15.05.2014) oraz 
017PDDW (wyklutego 14.05.2014).  

Raróg umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także dokumenty 
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, będące w posiadaniu Komisji z 
wcześniejszych spraw, 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.  

Ze względu na to, że obecnie, ponad dwa miesiące po wykluciu się przedmiotowych ptaków, 
możliwe jest już zazwyczaj pewne oznaczenie ich płci, naszym zdaniem należy wezwać 
wnioskodawcę do uzupełnienia informacji o płci poszczególnych osobników i wpisać te cechy w 
świadectwach. W przypadku, jeśli ze względu na szczególne cechy pojedynczego okazu, 
oznaczenie jego płci na podstawie wyglądu jest niemożliwe, można – jako wyjątek – na 
podstawie oświadczenia wnioskodawcy o zaistnieniu takiej sytuacji, odstąpić od wpisywania płci 
w świadectwie dotyczącym takiego osobnika. 
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Sprawa nr 4-170-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 28.06.2014, o zwolnienie z zakazów 
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających 
to świadectw dla czterech żywych sokołów wędrownych Falco peregrinus Tunstall, 1771 
ssp. peregrinator Sundevall, 1837, oznakowanych obrączkami o numerach: 024PDDW 
(wyklutego 25.05.2014), 023PDDW (wyklutego 25.05.2014), 022PDDW (wyklutego 
24.05.2014) oraz 021PDDW (wyklutego 21.05.2014). 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. Podgatunek nie jest rodzimy dla Polski. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także dokumenty 
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, będące w posiadaniu Komisji z 
wcześniejszych spraw, 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.  

Ze względu na to, że obecnie, dwa miesiące po wykluciu się przedmiotowych ptaków, możliwe 
jest już zazwyczaj pewne oznaczenie ich płci, naszym zdaniem należy wezwać wnioskodawcę 
do uzupełnienia informacji o płci poszczególnych osobników i wpisać te cechy w świadectwach. 
W przypadku, jeśli ze względu na szczególne cechy pojedynczego okazu, oznaczenie jego płci na 
podstawie wyglądu jest niemożliwe, można – jako wyjątek – na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy o zaistnieniu takiej sytuacji, odstąpić od wpisywania płci w świadectwie 
dotyczącym takiego osobnika. 
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Sprawa nr 4-171-1. 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków p XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 28.06.2014, o zwolnienie z zakazów 
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających 
to świadectw dla dwóch żywych sokołów wędrownych Falco peregrinus Tunstall, 1771, 
oznakowanych obrączkami o numerach: 028PDDW (wyklutego 01.06.2014) i 027PDDW 
(wyklutego 29.05.2014). 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także dokumenty 
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, będące w posiadaniu Komisji z 
wcześniejszych spraw, 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.  

Ze względu na to, że obecnie, prawie dwa miesiące po wykluciu się przedmiotowych ptaków, 
możliwe jest już zazwyczaj pewne oznaczenie ich płci, naszym zdaniem należy wezwać 
wnioskodawcę do uzupełnienia informacji o płci poszczególnych osobników i wpisać te cechy w 
świadectwach. W przypadku, jeśli ze względu na szczególne cechy pojedynczego okazu, 
oznaczenie jego płci na podstawie wyglądu jest niemożliwe, można – jako wyjątek – na 
podstawie oświadczenia wnioskodawcy o zaistnieniu takiej sytuacji, odstąpić od wpisywania płci 
w świadectwie dotyczącym takiego osobnika. 
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Sprawa nr 4-172-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 28.06.2014, o zwolnienie z zakazów 
określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzających 
to świadectw dla dwóch żywych sokołów wędrownych Falco peregrinus Tunstall, 1771, 
oznakowanych obrączkami o numerach: 025PDDW (wyklutego 22.05.2014) i 016PDDW 
(wyklutego 18.05.2014). 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia Komisji PROP ds. CITES jako organu naukowego jest wydawana 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 o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także dokumenty 
potwierdzające legalne pochodzenie pary rodzicielskiej, będące w posiadaniu Komisji z 
wcześniejszych spraw, 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.  

Ze względu na to, że obecnie, dwa miesiące po wykluciu się przedmiotowych ptaków, możliwe 
jest już zazwyczaj pewne oznaczenie ich płci, naszym zdaniem należy wezwać wnioskodawcę 
do uzupełnienia informacji o płci poszczególnych osobników i wpisać te cechy w świadectwach. 
W przypadku, jeśli ze względu na szczególne cechy pojedynczego okazu, oznaczenie jego płci na 
podstawie wyglądu jest niemożliwe, można – jako wyjątek – na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy o zaistnieniu takiej sytuacji, odstąpić od wpisywania płci w świadectwie 
dotyczącym takiego osobnika. 
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Sprawa nr 4-173-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 10.06.2014, 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 sokoła wędrownego Falco peregrinus Tunstall, 
1771, oznakowanych obrączkami o numerach: PLSE03 (wykluta 27.05.2014) i PLSE02 
(wykluta 23.05.2014). 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów oraz ich rodziców, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli, 

• świadectwa unijne zwalniające z zakazu handlu oraz potwierdzające urodzenie i 
wyhodowanie w niewoli, wystawione dla rodziców przedmiotowych okazów. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także 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.  

Ze względu na to, że obecnie, prawie 2 miesiące po wykluciu się przedmiotowych ptaków, 
możliwe jest już pewne oznaczenie ich płci, naszym zdaniem należy wezwać wnioskodawcę do 
uzupełnienia informacji o płci poszczególnych osobników i wpisać te cechy w świadectwach. 
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Sprawa nr 4-174-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy Piano Parts International Marcin Goździewicz z Kalisza, o wydanie 
zezwolenia na import z Norwegii jednego kompletu – 50 nakładek klawiszy do fortepianu, 
wykonanych z kości nieokreślonego gatunku słoni Elephantidae sp., Gray, 1841, o pochodzeniu 
przedkonwencyjnym, z wolności, z nieznanego kraju. Celem importu ma być przeprowadzenie 
renowacji instrumentu, obejmującego także czyszczenie klawiszy, a okaz ma być następnie re-
eksportowany do Norwegii. 

Do wniosku załączono kopię Norweskiego świadectwa re-eksportowego nr RE-EX-34-2014, 
dotyczącego 50 klawiszy fortepianu C. Bechstein nr 113265, model 203. 

We wniosku nie podano daty produkcji tego fortepianu, co utrudnia ocenę: czy okaz jest 
rzeczywiście przedkonwencyjny. Fortepiany salonowe C. Bechstein model B – 6’ 8’’ (203 
cm) były produkowane w latach 1902-1930. Numer 113265 został wyprodukowany w roku 
1917. 

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 nie wiążą się jakiekolwiek inne czynniki, które 

przemawiają przeciwko wydaniu zezwoleń na przywóz. 

Ponownie zwracamy uwagę, że informacja o rodzaju okazu (wyrażona kodem) w zezwoleniu 
importowym powinna być spójna z informacją w świadectwie re-eksportowym lub podawaną 
później przez państwo (re-)eksportu w sprawozdaniach do Sekretariatu CITES. Spójność 
kodów rodzaju okazu przyjmowanych przez kraj importu i eksportu jest istotna dla 
umożliwienia właściwej analizy poziomu handlu w CITES Trade Database. Podkreślaliśmy 
to już wielokrotnie w opiniach dotyczących wniosków tego podmiotu. Jednak we wniosku 
podano kod DER, mimo że w świadectwie re-eksportu wpisano kod CAR. 

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek 
warunkowo pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem 
naukowym CITES. 

Warunkiem pozytywnej opinii jest stosowanie w zezwoleniu importowym (i później w 
świadectwie ponownego eksportu) tego samego kodu co w norweskim świadectwie re-eksportu. 

Do zezwolenia importowego należy też wpisać orientacyjny rok produkcji tego instrumentu 
(1917 r.). 

Dodatkowo – produkowane w 1917 r. fortepiany Bechsteina miały już zwykle standardowo 
88 k1awiszy (w tym 52 białe):We wniosku napisano, że ten instrument ma komplet – 50 
klawiszy W świadectwie re-eksportowym także wpisano liczbę 50 klawiszy, ale nie po dano, 
że to jest komplet: Możliwe są trzy sytuacje: że świadectwie jest błąd i przedmiotem obrotu 
są 52 klawisze, że rzeczywiście transakcja dotyczy nietypowego fortepianu o 85 klawiszach 
(w tym 50 białych) oraz że fortepian ten jest zdekompletowany i brakują w nim 2 klawisze 
białe. Liczba klawiszy re-eksportowanych w żadnym wypadku nie może być większa niż 
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klawiszy importowanych. Proponujemy więc pouczyć importera, że korekta liczby klawiszy 
może zostać dokonana, jeśli ewentualny błąd zostanie dostrzeżony i zgłoszony nie później; 
niż w trakcie odprawy celnej w momencie wwozu instrumentu do Polski (wówczas możliwe 
jest dokonanie korekty lub wydanie dodatkowych zezwoleń w trybie retrospektywnym). 

Jednocześnie stwierdzamy, że z ochroną żadnego gatunku słoni nie wiążą się jakiekolwiek 
czynniki, które przemawiają przeciwko wydaniu świadectwa na powrotny wywóz tego okazu 
do Norwegii. 

W związku z powyższym, w przypadku złożenia (po dokonaniu importu) wniosku o 
wydanie świadectwa na re-eksport do Szwajcarii tego okazu, proponujemy zaopiniować 
taki wniosek pozytywnie. 
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Sprawa nr 4-175-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy SAP Renovation Sp. z o.o. z Kalisza, o wydanie zezwoleń na import z 
Norwegii dwóch kompletów (dwa razy po 52 sztuki) nakładek klawiszy do fortepianów z kości 
nieokreślonego gatunku słoni Elephantidae sp., Gray, 1841, o nieznanym pochodzeniu 
przedkonwencyjnym (z wolności). Celem importu ma być przeprowadzenie renowacji 
instrumentów, obejmującej także czyszczenie klawiszy, a okazy mają być następnie re-
eksportowane do Norwegii. 

Do wniosku załączono kopie norweskiego świadectwa re-eksportowego nr RE-EX-36-2014, 
dotyczącego dwóch kompletów klawiszy fortepianów: Bøsendorfer nr 30057 z 1972 r. i Steinway 
& Sons nr 181770 z 1917 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 tych 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 nie wiążą się jakiekolwiek inne czynniki, które 

przemawiają przeciwko wydaniu zezwoleń na przywóz. 

Biorąc powyższe pod uwagę, proponujemy zaopiniować przedmiotowy wniosek 
pozytywnie, w zakresie podlegającym obowiązkowej konsultacji z organem naukowym 
CITES. 

Jednocześnie stwierdzamy, że z ochroną żadnego gatunku słoni nie wiążą się jakiekolwiek 
czynniki, które przemawiają przeciwko wydaniu świadectwa na powrotny wywóz tego okazu 
do Szwajcarii. 

W związku z powyższym, w przypadku złożenia (po dokonaniu importu) wniosku o 
wydanie świadectwa na re-eksport do Szwajcarii tego okazu, proponujemy zaopiniować 
taki wniosek pozytywnie. 

Zwracamy uwagę, że wnioskodawca ponowienie nieprawidłowo wpisał we wniosku informacje z 
pól 19 i 20 w pola 16 i 17. Wskazane byłoby wyjaśnienie znaczenia tych pól wnioskodawcy, by 
błędne zapisy nie dezorientowały przy rozpatrywaniu wniosków. Wnioskodawca ponownie nie 
użył także we wniosku kodu rodzaju okazów. Powinien być on zgodny z kodem zastosowanym 
przez organ norweski (CAR) i taki należy użyć zarówno w zezwoleniu importowym, jak i w 
późniejszym świadectwie re-eksportowym. 
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Sprawa nr 4-177-1. 
 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku sygnowanego w imieniu firmy Emporio Brasie – Dagmara Kalusińska z 
Warszawy, o zezwolenie na import z Brazylii 40 kg porcjowanego, niemrożonego mięsa 
arapaimy Arapaima gigas (Cuvier, 1829), o pochodzeniu: urodzone i wyhodowane z 
niewoli (kod pochodzenia „C”). 

Gatunek ten jest zamieszczony w Załączniku II CITES i Aneksie B Rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. Jest rodzimy dla Brazylii. Grupa ds. Przeglądu Naukowego nie wydawała żadnych 
opinii dotyczących tej kombinacji gatunek/kraj. Do wniosku dołączono kopię zezwolenia 
eksportowego nr 14BR014043/DF na eksport z Brazylii do Polski 50 kg polędwic z tego 
gatunku ryby. 

Gatunek ten jest hodowany w Brazylii. Jednym z hodowców jest Mar & Terra Industria e 
Comercio de Pescados S/A – firma występująca w tej sprawie jako eksporter. Wg informacji 
na stronie internetowej tego eksportera (http://www.mareterra.com.br), uzyskał on już w 
hodowli 2 pokolenie tych ryb. Wszystkie ryby są indywidualnie znakowane, prowadzone są 
badania genetyczne w celu potwierdzenia rodzicielstwa. W Internecie pod adresem 
www.youtube.com/watch?v=zb_yh6uVGAI dostępny jest film przedstawiający tę hodowlę – 
ukazane są metody hodowli i dołowy. Dostępne dane uprawdopodabniają pochodzenie „C 
tych okazów. 
 

 

 
Przykładowe opakowanie zawierające filet z arapaimy firmy Mar & Terra Industria e 
Comercio de Pescados, surowy filet oraz przykładowa potrawa z tego gatunku ryby. 
 

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: 
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- wprowadzenie do Wspólnoty tych okazów nie będzie miało negatywnego wpływu na stan 
ochrony tego gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez jego 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. 

Ponadto zwracamy uwagę, że wg informacji dostępnych w Interecie, pełna nazwa importera 
to Interpolska – Dagmara Kalusińska; Entreposto Brasil Dagmara Kalusińska; Emporio Brasil 
Dagmara Kalusińska; Dobrasil – Dagmara Kalusińska. Zapewne są to rożne firmy 
zarejestrowane przez tę samą osobę. Być może należałoby jednak sprawdzić, jaka jest 
prawidłowa pełna nazwa tego podmiotu. 

Aż do odwołania niniejsza opinia dotyczy także przyszłych wniosków na import z Brazylii 
mięsa arapaim o pochodzeniu „C”, wyhodowanych przez Mar & Terra Industria e Comercio 
de Pescados S/A. 
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Sprawa nr 4-178-1 
 

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 – trzech samców oznakowanych obrączkami o 
numerach: PL HM 141, PL HM 142 i PL HM 143 oraz samicy oznakowanej obrączką o 
numerze: PL HM 140m a także o 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 przemieszczeniu ich do Nadleśnictwa Barlinek, Leśnictwa 
Moczydłowo, a następnie wypuszczeniu 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 jest wydawana 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, wskazujące na ich rodziców (dwie pary); 

• pismo wskazujące na miejsce i cel przemieszczenia okazów; 

• informacje o warunkach panujących w miejscu przeznaczenia okazów. 

W dokumentacji poprzednich wniosków, które były przedmiotem wcześniejszych opinii nr 
PROP/CITES/2012-118-1 i PROP/CITES/2013-117-1, Komisja PROP ds. CITES dysponuje 
dodatkowo: 

• dokumenty wskazujące na pochodzenie części przodków przedmiotowych okazów; 

• zaświadczenia o rejestracji rodziców przedmiotowych ptaków w starostwie; 

• kopie zezwolenia GDOŚ oraz Ministra Środowiska na przetrzymywanie części z 
przodków przedmiotowych okazów; 

Przedstawiona wraz z przedmiotowymi wnioskami oraz wnioskami z lat ubiegłych 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. 
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Planowane warunki w miejscu docelowym, z wykorzystaniem klatki gniazdowej i czasowego 
dokarmiana podczas pierwszego okresu po wypuszczeniu, sprawdziły się już w przeszłości 
jako właściwa metoda 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: 

• 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 poprzedzaj ącej wypuszczenie. 

UWAGA: we wniosku oświadczono ze ptaki pochodzące z tej hodowli wykorzystywane mają 
zostać do reintrodukcji. Pragniemy zwrócić 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 opinia nie dotyczy zasadności wykorzystania 
niniejszych ptaków do reintrodukcji.  
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Sprawa nr 4-179-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 26.06.2014, reprezentowanego 
przez radcę prawnego p. Magdalenę Makowską 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: LD 14 03, LD 14 14 i LD 14 19 oraz jednej 
samicy oznakowanej obrączką o numerze LD 14 18 (wyklutych 04.05.2014). 

Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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. 
• Pismo reprezentanta wnioskodawcy, z dodatkowymi wyjaśnieniami. 

Dla potomków tej samej pary rodzicielskiej Komisja PROP ds. CITES wydawała już 
pozytywną opinię nr PROP/CITES/2013-125-1-bk 

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 4-180-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 26.06.2014, reprezentowanego 
przez radcę prawnego p. Magdalenę Makowską 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: LD 14 05 oraz dwóch samic oznakowanych 
obrączkami o numerach LD 14 23 i LD 14 26 (wyklutych 07.05.2014). 

Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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. 
• Pismo reprezentanta wnioskodawcy, z dodatkowymi wyjaśnieniami. 

Dla potomków tej samej pary rodzicielskiej Komisja PROP ds. CITES wydawała już 
pozytywną opinię nr PROP/CITES/2013-126-1-bk 

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 4-181-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 26.06.2014, reprezentowanego 
przez radcę prawnego p. Magdalenę Makowską 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 14 08 i LD 14 10 oraz dwóch samic 
oznakowanych obrączkami o numerach LD 14 33 i LD 14 34 (wyklutych 12.05.2014). 

Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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. 
• Pismo reprezentanta wnioskodawcy, z dodatkowymi wyjaśnieniami. 

Dla potomków tej samej pary rodzicielskiej Komisja PROP ds. CITES wydawała już 
pozytywną opinię nr PROP/CITES/2013-127-1-bk 

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 4-182-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 26.06.2014, reprezentowanego 
przez radcę prawnego p. Magdalenę Makowską 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 14 01 i LD 14 02 oraz dwóch samic 
oznakowanych obrączkami o numerach LD 14 16 i LD 14 17 (wyklutych 12.05.2014). 

Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 oraz ich rodziców. 
• Pismo reprezentanta wnioskodawcy, z dodatkowymi wyjaśnieniami. 

Dla potomków tej samej pary rodzicielskiej Komisja PROP ds. CITES wydawała już 
pozytywną opinię nr PROP/CITES/2013-129-1-bk 

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 4-183-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 26.06.2014, reprezentowanego przez 
radcę prawnego p. Magdalenę Makowską o zwolnienie z zakazów określonych w art. 8 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie potwierdzającego to świadectwa dla żywego 
okazu jastrzębia gołębiarza Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 – samca oznakowanych 
obrączką o numerze: LD 14 14 (wyklutego 14.05.2014). 

Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 przedmiotowego 

ptaka, tj. samca oznakowanego obrączką o nr SK VG 16 09 i samicy oznakowanej 
obrączką o nr LD 11 05, 

• zaświadczenie w wpisie do rejestru przedmiotowego ptaka oraz jego rodziców. 
• pismo reprezentanta wnioskodawcy, z dodatkowymi wyjaśnieniami. 

Dla potomków tej samej pary rodzicielskiej Komisja PROP ds. CITES wydawała już 
pozytywną opinię nr PROP/CITES/2013-130-1-bk 

Przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzają w sposób przekonujący, że 
przedmiotowy okaz spełniaj 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. 

Jednocześnie zaznaczamy, że choć w dokumentacji i piśmie przewodnim występuje brat 
przedmiotowego ptaka o numerze obrączki LD 14 11, nie otrzymaliśmy wniosku o 
świadectwo dla tego okazu, brak więc podstaw do przedstawienia opinii w jego sprawie. 
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Sprawa nr 4-184-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Łąk Bratiańskich o wydanie zezwoleń na 
eksport do Kataru, do prywatnej hodowli, dwóch żywych samic sokoła wędrownego Falco 
peregrinus Tunstall, 1771, o deklarowanym pochodzeniu „C” (urodzone i wyhodowane w 
niewoli, przy spełnieniu warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Rady WE nr 
865/2006), oznakowanych obrączkami o numerach: 013PDDW (wyklutej 24.04.2014) i 
015PDDW (wyklutej 27.04.2014). Importerem jest p. Hadi Nasser Al.-Hajri, z Doha w 
Katarze. 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Do wniosku dołączone było jedynie pismo przewodnie. Wnioskodawca zwracał się jednak w 
tym roku z wnioskiem o wydanie świadectw unijnych m.in. dla przedmiotowych okazów, 
potwierdzających ich urodzenie i wyhodowanie w niewoli oraz zwalniające z zakazu ich 
komercyjnego wykorzystywania. Komisja posiada zatem dokumentację dotyczącą 
przedmiotowych okazów. Są to: 

• kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli. 

Ponadto Komisja posiada również w archiwum dokumenty świadczące o legalnym 
pochodzeniu pary rodzicielskiej sokołów, których dotyczy wniosek. 

Na podstawie informacji z ww. dokumentów, a także w oparciu o stan ochrony, status 
gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy CITES z tym związane, stwierdzilismy, 
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 4-185-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Łąk Bratiańskich, o wydanie zezwoleń na 
eksport do Kataru, do prywatnej hodowli, trzech żywych samic sokoła wędrownego Falco 
peregrinus Tunstall, 1771, o deklarowanym pochodzeniu „C” (urodzone i wyhodowane w 
niewoli, przy spełnieniu warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Rady WE nr 
865/2006), oznakowanych obrączkami o numerach: 002PDDW (wyklutej 18.04.2014), 
004PDDW (wyklutej 19.04.2014) oraz 006PDDW (wyklutej 20.04.2014). Importerem jest p. 
Faysel Rashid J.A. Al-Naimi z Doha w Katarze. 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Do wniosku dołączone było jedynie pismo przewodnie. Wnioskodawca zwracał się jednak w 
tym roku z wnioskiem o wydanie świadectw unijnych m.in. dla przedmiotowych okazów, 
potwierdzających ich urodzenie i wyhodowanie w niewoli oraz zwalniające z zakazu ich 
komercyjnego wykorzystywania. Komisja PROP ds CITES posiada zatem dokumentację 
dotyczącą przedmiotowych okazów. Są to: 

• kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli. 

Ponadto Komisja posiada również w archiwum dokumenty świadczące o legalnym 
pochodzeniu pary rodzicielskiej sokołów, których dotyczy wniosek. 

Na podstawie informacji z ww. dokumentów, a także w oparciu o stan ochrony, status 
gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy CITES z tym związane, stwierdziliśmy, 
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 4-185-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Łąk Bratiańskich, o wydanie zezwoleń na 
eksport do Kataru, do prywatnej hodowli, trzech żywych samic sokoła wędrownego Falco 
peregrinus Tunstall, 1771, o deklarowanym pochodzeniu „C” (urodzone i wyhodowane w 
niewoli, przy spełnieniu warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Rady WE nr 
865/2006), oznakowanych obrączkami o numerach: 002PDDW (wyklutej 18.04.2014), 
004PDDW (wyklutej 19.04.2014) oraz 006PDDW (wyklutej 20.04.2014). Importerem jest p. 
Faysel Rashid J.A. Al-Naimi z Doha w Katarze. 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Do wniosku dołączone było jedynie pismo przewodnie. Wnioskodawca zwracał się jednak w 
tym roku z wnioskiem o wydanie świadectw unijnych m.in. dla przedmiotowych okazów, 
potwierdzających ich urodzenie i wyhodowanie w niewoli oraz zwalniające z zakazu ich 
komercyjnego wykorzystywania. Komisja posiada zatem dokumentację dotyczącą 
przedmiotowych okazów. Są to: 

• kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli. 

Ponadto Komisja posiada również w archiwum dokumenty świadczące o legalnym 
pochodzeniu pary rodzicielskiej sokołów, których dotyczy wniosek. 

Na podstawie informacji z ww. dokumentów, a także w oparciu o stan ochrony, status 
gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy CITES z tym związane, stwierdziliśmy, 
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 4-186-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Łąk Bratiańskich, o wydanie zezwoleń na 
eksport do Kataru do prywatnej hodowli trzech żywych okazów rarogów Falco cherrug Gray, 
1834, o deklarowanym pochodzeniu „C” (urodzone i wyhodowane w niewoli, przy spełnieniu 
warunków określonych w art. 54 rozporządzenia Rady WE nr 865/2006) – dwóch samic 
oznakowanych obrączkami o numerach: 003PDDW (wyklutej 18.04.2014) i 001PDDW 
(wyklutej 18.04.2014) oraz jednego samca oznakowanego obrączką o numerze 005PDDW 
(wyklutego 20.04.2014).  

Raróg umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. 

Do wniosku dołączone było jedynie pismo przewodnie. Wnioskodawca zwracał się jednak w 
tym roku z wnioskiem o wydanie świadectw unijnych m.in. dla przedmiotowych okazów, 
potwierdzających ich urodzenie i wyhodowanie w niewoli oraz zwalniające z zakazu ich 
komercyjnego wykorzystywania. Komisja posiada zatem dokumentację dotyczącą 
przedmiotowych okazów. Są to: 

• kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli. 

Ponadto Komisja posiada również w archiwum dokumenty świadczące o legalnym 
pochodzeniu pary rodzicielskiej rarogów, których dotyczy wniosek. 

Na podstawie informacji z ww. dokumentów, a także w oparciu o stan ochrony, status 
gatunku, poziom handlu jego okazami oraz przepisy CITES z tym związane, stwierdziliśmy, 
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 4-187-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Puńska, z dnia 14.07.2014, 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 jastrzębia gołębiarza Accipiter 
gentilis (Linnaeus, 1758) – oznakowanej obrączką o numerze PLJZ42, wyklutej 27.05.2014.  

Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Co prawda wnioskodawca zaznaczył we wniosku w polu nr 18 pkt. 1, co oznacza, że 
wnioskuje o wydanie świadectwa poświadczającego, że przedmiotowy okaz został schwytany 
na wolności zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce, jednak z załączonych 
dokumentów jasno wynika, że jest to ptak wykluty (urodzony i wyhodowany) w hodowli 
prowadzonej przez wnioskodawcę. We wniosku w polu nr 18 powinien być zatem 
zaznaczony pkt. 3. 

Biorąc powyższa pod uwagę, opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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:  

• pismo przewodnie, 

• kopie zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się 
przedmiotowego jastrzębia w niewoli, 

• kopię decyzji GDOŚ m.in. na przetrzymywanie jastrzębi, w tym matki oraz dziadków 
ze strony ojca przedmiotowego okazu,  

• kopie unijnych świadectw potwierdzających urodzenie i wyhodowanie okazów 
rodzicielskich w niewoli oraz zwalniające je z zakazu komercyjnego wykorzystania. 

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 rozp. 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 pozytywnej opinii jest korekta wniosku - w polu nr 18 należy zaznaczyć pkt. 3, a 
nie 1 jak jest aktualnie. 

Poza tym, naszym zdaniem, zgodnie z art. 4 ust. 1 rozp. 865/2006, w związku z art. 2 ust. 1 i 
art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 792/2012, wnioski na nieaktualnych formularzach nie 
powinny być przyjmowane ze względów formalnych. 
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Sprawa nr 4-188-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Nekli, z dnia 07.07.2014, o zwolnienie z 
zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie 
potwierdzających to świadectw dla trzech żywych rarogów Falco cherrug Gray, 1834, 
dwóch samców oznakowanych obrączkami o numerach PL AD NEKLA 012 (wyklutego 
16.05.2014), PL AD NEKLA 013 (wyklutego 16.05.2014), oraz jednej samicy oznakowanej 
obrączką o numerze PL AD 044 (wyklutej 16.05.2014).  

Raróg umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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 o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów oraz ich rodziców, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
rarogów w niewoli, 

• kopie unijnych świadectw potwierdzających urodzenie w niewoli oraz zwalniających z 
zakazu komercyjnego wykorzystania, wystawione dla rodziców przedmiotowych 
ptaków. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także 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 4-189-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 02.07.2014, 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 samic oznakowanych obrączkami o numerach: PL JT 95, 
PL JT 96, PL JT 97 i PL JT 98 oraz jednego samca oznakowanego obrączką o numerze PL JT 
81, wszystkie ptaki wykluły się 05.06.2013.  

Jastrząb gołębiarz umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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:  

• pismo przewodnie, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
jastrzębi w niewoli, 

• kopie zaświadczeń o wpisaniu przedmiotowych jastrzębi oraz ich rodziców do rejestru 
prowadzanego przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego,  

• kopie unijnych świadectw potwierdzających urodzenie i wyhodowanie okazów 
rodzicielskich w niewoli oraz zwalniające je z zakazu komercyjnego wykorzystania. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskiem 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 4-190-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p XXXXXXXXXXXXXXXX  z Chełma Śląskiego, 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 raroga górskiego 
Falco biarmicus Temminck, 1825 – oznakowanych obrączkami o numerach: PL JT 76 
(samica wykla 05/06/2013), PL JT 77 (samiec wykluty 05/06/2013), PL JT 78 (samica 
wykluta 05/06/2013), PL JT 79 (o nieoznaczonej płci, wykluty 05/06/2013), PL JT 80 (samica 
wykluta 03/06/2014), PL JT 82 (samiec wykluty 03/06/2014).  

Raróg umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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, z rodziców o obrączkach 36 ZB PL (ojciec) i PZB 52 (matka); 

• zaświadczenia o rejestracji przedmiotowych rarogów w starostwie. 

W związku ze wcześniejszymi wnioskami tego samego podmiotu, których dotyczyła opinia nr 
PROP/CITES/2012-177-1-bk, Komisja otrzymała także: 

• karty rodowodowe dziadków przedmiotowych rarogów; 

• zaświadczenia o rejestracji rodziców przedmiotowych rarogów w starostwie. 

• niemieckie zezwolenie eksportowe wydane dla pradziadków przedmiotowych 
rarogów.  

Przedstawiona wraz z tymi i poprzednimi wnioskami dokumentacja 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 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, przy czym w odniesieniu do okazu o obrączce nr PL 
JT 79 opinia ta ma charakter warunkowy. 

Naszym zdaniem, warunkiem wydania świadectwa dla okazu o obrączce nr PL JT 79 
powinno być uzupełnienie informacji o płeć tego okazu (która powinna być wpisana do 
świadectwa), lub wyjaśnienie, dlaczego mimo wieku ponad 1 roku płeć ta wciąż nie jest 
możliwa do określenia. 
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Sprawa nr 4-191-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Chełma Śląskiego, o zwolnienie z 
zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie 
potwierdzającego to świadectwa dla żywego okazu raroga górskiego Falco biarmicus 
Temminck, 1825 – oznakowanego obrączką o numerze: PL JT 72 (samiec wykluty 
06/06/2012).  

Raróg umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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, z rodziców o obrączkach 36 ZB PL (ojciec) i PZB 52 (matka); 

• zaświadczenia o rejestracji przedmiotowego raroga i jego rodzeństwa w starostwie. 

W związku z wnioskami tego samego podmiotu z roku 2012, które dotyczyły rodzeństwa 
przedmiotowego okazu, w sprawie których Komisja PROP ds. CITES wydała opinię nr 
PROP/CITES/2012-177-1-bk, Komisja otrzymała także: 

• karty rodowodowe dziadków przedmiotowego raroga; 

• zaświadczenia o rejestracji rodziców przedmiotowego raroga w starostwie; 

• niemieckie zezwolenie eksportowe wydane dla pradziadków przedmiotowego raroga.  

Fakt, że dla tego okazu nie wystąpiono o świadectwo w roku 2012, gdy zrobiono to w 
odniesieniu do jego rodzeństwa, a uczyniono to dopiero teraz, budzi pewne wątpliwości. 
Dlatego sugerujemy, by organ zarządzający zwrócił się do wnioskodawcy o przedstawienie: 

- wyjaśnienia, dlaczego z wnioskiem o świadectwo dla tego ptaka nie wystąpiono w roku 
2012, wraz z wnioskami o świadectwa dla jego rodzeństwa; 

- informację, czy wnioskodawca posiada także inne ptaki z gatunków z Aneksu A, dla 
których nie wystawiono jeszcze świadectw, ani nie wystąpił jeszcze o takie świadectwa 
(jeśli tak – przedstawienie listy tych ptaków). 

- zdjęcia przedstawiającego całą sylwetkę przedmiotowego ptaka, wykonane w taki sposób, 
by było widać także jego obrączkę, a jeśli na zdjęciu tym nr obrączki nie będzie w pełni 
czytelny, dodatkowo zdjęcie ukazujące nogę z obrączką z czytelnym numerem. 

Do czasu uzupełnienia wniosku o wskazane wyżej informacje i zdjęcia, proponujemy 
zawiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie. 
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Sprawa nr 4-191-2 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Chełma Śląskiego, o zwolnienie z 
zakazów określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i wydanie 
potwierdzającego to świadectwa dla żywego okazu raroga górskiego Falco biarmicus 
Temminck, 1825 – oznakowanego obrączką o numerze: PL JT 72 (samiec wykluty 
06/06/2012).  

Raróg umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady (WE) 
338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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, z rodziców o obrączkach 36 ZB PL (ojciec) i PZB 52 (matka); 

• zaświadczenia o rejestracji przedmiotowego raroga i jego rodzeństwa w starostwie. 

W związku z wnioskami tego samego podmiotu z roku 2012, które dotyczyły rodzeństwa 
przedmiotowego okazu, w sprawie których Komisja PROP ds. CITES wydała opinię nr 
PROP/CITES/2012-177-1-bk, Komisja otrzymała także: 

• karty rodowodowe dziadków przedmiotowego raroga; 

• zaświadczenia o rejestracji rodziców przedmiotowego raroga w starostwie; 

• niemieckie zezwolenie eksportowe wydane dla pradziadków przedmiotowego raroga.  

Ponieważ dla tego okazu nie wystąpiono o świadectwo w roku 2012, gdy zrobiono to w 
odniesieniu do jego rodzeństwa, Komisja PROP ds. CITES wniosła, by organ zarządzający 
zwrócił się do wnioskodawcy o wyjaśnienie tego faktu oraz przedstawienie zdjęcia 
przedstawiającego tego ptaka, a także zdjęcie , na którym widać jego obrączkę. 

Wnioskodawca przedstawił zdjęcia oraz wyjaśnienie, że w roku 2012 wniosek nie został 
przekazany omyłkowo. Rzeczywiście, w roku 2012 przedstawiono dokumentację dotyczącą 
tego okazu, a brakowało jedynie wniosku. Przedstawiony na zdjęciach ptak to sokół górski, 
samiec w później szacie młodocianej – w wieku powyżej jednego roku. Woskówka na dziobie 
jest już żółta, a cętki na spodniej stronie ciała zachowały się jedynie na brzuchu. Ubarwienie 
grzbietu jest wciąż brązowawe. Ze względu na dużą zmienność barw u przedstawicieli tego 
gatunku, zwłaszcza przy braku informacji o przynależności podgatunkowej tego okazu i 
niewidocznym ubarwieniu głowy, dokładne określenie wieku nie jest możliwe. Uzupełnienia 
nie stoją jednak w sprzeczności i dodatkowo uprawdopodabniają informacje przedstawione 
we wniosku. 

Przedstawiona dokumentacja i wyjaśnienia 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. 
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Po zapoznaniu się z przedstawioną do analizy dokumentacją, proponujemy zaopiniować 
przedmiotowy wniosek pozytywnie, w zakresie będącym  
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Sprawa nr 4-192-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 23.06.2014, 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 o nieokreślonej płci sokoła wędrownego Falco 
peregrinus Tunstall, 1771, oznakowanych obrączkami o numerach: PL PE 21, PL PE 22, PL 
PE 23 i PL PE 24, wszystkie wyklute 17.05.2014. 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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:  
• pismo przewodnie, 
• kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów oraz ich rodziców, 
• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się tych sokołów w 

niewoli, 
• świadectwa unijne zwalniające z zakazu handlu oraz potwierdzające urodzenie i 

wyhodowanie w niewoli, wystawione dla rodziców przedmiotowych okazów tj. samca 
oznakowanego obrączką D-BNA-N-G07-055-12,0 i samicy oznakowanej obrączką 
A0442005F.MOHR. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także 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.  

Ze względu na to, że obecnie, dwa miesiące po wykluciu się przedmiotowych ptaków, możliwe 
jest już zazwyczaj pewne oznaczenie ich płci, naszym zdaniem należy wezwać wnioskodawcę 
do uzupełnienia informacji o płci poszczególnych osobników i wpisać te cechy w świadectwach. 
W przypadku, jeśli ze względu na szczególne cechy pojedynczego okazu, oznaczenie jego płci na 
podstawie wyglądu jest niemożliwe, można – jako wyjątek – na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy o zaistnieniu takiej sytuacji, odstąpić od wpisywania płci w świadectwie 
dotyczącym takiego osobnika. 
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Sprawa nr 4-193-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 23.06.2014, 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 o nieokreślonej płci sokoła wędrownego Falco 
peregrinus Tunstall, 1771, oznakowanych obrączkami o numerach: PL PE 29, PL PE 30 i PL 
PE 25, wszystkie wyklute 20.05.2014. 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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:  
• pismo przewodnie, 
• kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów oraz ich rodziców, 
• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych okazów w 

niewoli, 
• świadectwa unijne zwalniające z zakazu handlu oraz potwierdzające urodzenie i 

wyhodowanie w niewoli, wystawione dla rodziców przedmiotowych okazów tj. samca 
oznakowanego obrączką DPL PS 31 i samicy oznakowanej obrączką PL PE 05. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także 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.  

Ze względu na to, że obecnie, dwa miesiące po wykluciu się przedmiotowych ptaków, możliwe 
jest już zazwyczaj pewne oznaczenie ich płci, naszym zdaniem należy wezwać wnioskodawcę 
do uzupełnienia informacji o płci poszczególnych osobników i wpisać te cechy w świadectwach. 
W przypadku, jeśli ze względu na szczególne cechy pojedynczego okazu, oznaczenie jego płci na 
podstawie wyglądu jest niemożliwe, można – jako wyjątek – na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy o zaistnieniu takiej sytuacji, odstąpić od wpisywania płci w świadectwie 
dotyczącym takiego osobnika. 
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Sprawa nr 4-194-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 23.06.2014, 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 o nieokreślonej płci sokoła wędrownego Falco 
peregrinus Tunstall, 1771, oznakowanych obrączkami o numerach: PL PE 31, PL PE 28, PL 
PE 27 i PL PE 26, wszystkie wyklute 26.05.2014. 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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:  
• pismo przewodnie 
• kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów oraz ich rodziców, 
• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych okazów w 

niewoli, 
• świadectwa unijne zwalniające z zakazu handlu oraz potwierdzające urodzenie i 

wyhodowanie w niewoli, wystawione dla rodziców przedmiotowych okazów tj. samca 
oznakowanego obrączką PL PE 04 i samicy oznakowanej obrączką DPL PS 02. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także 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.  

Ze względu na to, że obecnie, dwa miesiące po wykluciu się przedmiotowych ptaków, możliwe 
jest już zazwyczaj pewne oznaczenie ich płci, naszym zdaniem należy wezwać wnioskodawcę 
do uzupełnienia informacji o płci poszczególnych osobników i wpisać te cechy w świadectwach. 
W przypadku, jeśli ze względu na szczególne cechy pojedynczego okazu, oznaczenie jego płci na 
podstawie wyglądu jest niemożliwe, można – jako wyjątek – na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy o zaistnieniu takiej sytuacji, odstąpić od wpisywania płci w świadectwie 
dotyczącym takiego osobnika. 
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Sprawa nr 4-195-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku firmy EXO Trade Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na import z 
Demokratycznej Republiki Konga do celów komercyjnych 18,547 m3 graniaków 105x105 
mm i 135x135 mm drewna egzotycznego afromozji Pericopsis elata (Harms) Meeuwen, o 
wadze 17890 kg. 

Gatunek ten jest rodzimy dla Demokratycznej Republiki Kongo i został umieszczony w 
Załączniku II CITES i Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE) 338/97. 

Do wniosku dołączono kopie zezwolenia eksportowego, wydanego przez organ zarządzający 
CITES Demokratycznej Republice Kongo, o numerze 6041. Zezwolenie dotyczy drewna 
roślin pochodzących z natury (kod pochodzenia „W”). Numer zezwolenia nie figuruje na 
liście Notyfikacji 2014/017. Wg wyjaśnień organu zarządzającego CITES przesłanego do 
Komisji Europejskiej w lutym br., eksporter (firma La Forestiere), ma koncesję na 
regulowane pozyskiwanie tego gatunku. 

Demokratyczna Republika Konga wprowadziła kwoty eksportowe dla drewna tego gatunku 
pochodzącego z natury; eksport mieści się w kwocie 25000 m3. 

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, PROP wyraża 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 kontrowersje dotyczące pozyskani i importu tego gatunku z DRK, niniejsza 
opinia ma charakter jednorazowy. Również poprzednie opinie dotyczące tej kombinacji 
kraj/gatunek przestają obowiązywać. Kolejne podobne wnioski wymagają osobnych opinii. 

Ponownie zaznaczamy, że importer we wniosku wskazuje zupełnie inny kraj pochodzenia 
drewna (Kongo), niż rzeczywiste jego źródło. Proponujemy zwrócić mu uwagę na ten fakt. 
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Sprawa nr 4-196-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 02.07.2014, 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 o nieokreślonej płci białozora Falco rusticolus 
Linnaeus, 1758, oznakowanych obrączkami o numerach: PL SS 104 (wykluty 14.05.2014), 
PL SS 120 (wykluty 31.04.2014), PL SS 122 (wykluty 01.05.2014), PL SS 124 (wykluty 
04.05.2014). 

Sokół białozór umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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:  

• pismo przewodnie, 

• kopię decyzji RDOŚ w Katowicach upoważniającą wnioskodawcę do 
przetrzymywania rodziców przedmiotowych sokołów, tj. samca oznakowanego 
obrączką CZ PRAGUE A1568 i samicy oznakowanej obrączką CZ 074730,  

• kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów oraz ich rodziców, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli, 

• świadectwa unijne zwalniające z zakazu handlu oraz potwierdzające urodzenie i 
wyhodowanie w niewoli, wystawione dla rodziców przedmiotowych okazów, tj. 
samca oznakowanego obrączką CZ PRAGUE A1568 i samicy oznakowanej obrączką 
CZ 074730. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także 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.  

Ze względu na to, że obecnie, dwa miesiące po wykluciu się przedmiotowych ptaków, możliwe 
jest już zazwyczaj pewne oznaczenie ich płci, naszym zdaniem należy wezwać wnioskodawcę 
do uzupełnienia informacji o płci poszczególnych osobników i wpisać te cechy w świadectwach. 
W przypadku, jeśli ze względu na szczególne cechy pojedynczego okazu, oznaczenie jego płci na 
podstawie wyglądu jest niemożliwe, można – jako wyjątek – na podstawie oświadczenia 
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wnioskodawcy o zaistnieniu takiej sytuacji, odstąpić od wpisywania płci w świadectwie 
dotyczącym takiego osobnika. 
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Sprawa nr 4-197-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 02.07.2014, 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 o nieokreślonej płci sokoła wędrownego Falco 
peregrinus Tunstall, 1771, oznakowanych obrączkami o numerach: PL SS 109 (wykluty 
10.05.2014), PL SS 110 (wykluty 11.05.2014), PL SS 111 (wykluty 12.05.2014), PL SS 116 
(wykluty 20.04.2014), PL SS 117 (wykluty 20.04.2014), PL SS 118 (wykluty 21.04.2014) i 
PL SS 119 (wykluty 22.04.2014). 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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:  

• pismo przewodnie; 

• kopię decyzji RDOŚ w Katowicach upoważniającą wnioskodawcę do 
przetrzymywania rodziców przedmiotowych sokołów, tj. samca oznakowanego 
obrączką PL SS 63 i samicy oznakowanej obrączką CZ PRAGUE A 1073; 

• kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów oraz ich rodziców; 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli; 

• świadectwa unijne zwalniające z zakazu handlu oraz potwierdzające urodzenie i 
wyhodowanie w niewoli, wystawione dla rodziców przedmiotowych okazów, tj. 
samca oznakowanego obrączką PL SS 63 i samicy oznakowanej obrączką CZ 
PRAGUE A 1073. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także 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.  

Ze względu na to, że obecnie, ponad dwa miesiące po wykluciu się przedmiotowych ptaków, 
możliwe jest już zazwyczaj pewne oznaczenie ich płci, naszym zdaniem należy wezwać 
wnioskodawcę do uzupełnienia informacji o płci poszczególnych osobników i wpisać te cechy w 
świadectwach. W przypadku, jeśli ze względu na szczególne cechy pojedynczego okazu, 
oznaczenie jego płci na podstawie wyglądu jest niemożliwe, można – jako wyjątek – na 



 429 

podstawie oświadczenia wnioskodawcy o zaistnieniu takiej sytuacji, odstąpić od wpisywania płci 
w świadectwie dotyczącym takiego osobnika. 
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Sprawa nr 4-198-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 02.07.2014, 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 nieokreślonej płci sokoła wędrownego Falco 
peregrinus Tunstall, 1771, oznakowanych obrączkami o numerach PL SS 127 (wykluty 
06.05.2014) i PL SS 128 (wykluty 07.05.2014). 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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:  

• pismo przewodnie, 

• kopię decyzji RDOŚ w Katowicach, upoważniającą wnioskodawcę do 
przetrzymywania rodziców przedmiotowych sokołów, tj. samca oznakowanego 
obrączką PL SS 29 i samicy oznakowanej obrączką PL SS 56,  

• kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów oraz ich rodziców, 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli, 

• świadectwa unijne zwalniające z zakazu handlu oraz potwierdzające urodzenie i 
wyhodowanie w niewoli, wystawione dla rodziców przedmiotowych okazów, tj. 
samca oznakowanego obrączką PL SS 29 i samicy oznakowanej obrączką PL SS 56. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także 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.  

Ze względu na to, że obecnie, ponad dwa miesiące po wykluciu się przedmiotowych ptaków, 
możliwe jest już zazwyczaj pewne oznaczenie ich płci, naszym zdaniem należy wezwać 
wnioskodawcę do uzupełnienia informacji o płci poszczególnych osobników i wpisać te cechy w 
świadectwach. W przypadku, jeśli ze względu na szczególne cechy pojedynczego okazu, 
oznaczenie jego płci na podstawie wyglądu jest niemożliwe, można – jako wyjątek – na 
podstawie oświadczenia wnioskodawcy o zaistnieniu takiej sytuacji, odstąpić od wpisywania płci 
w świadectwie dotyczącym takiego osobnika. 
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Sprawa nr 4-199-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 02.07.2014, 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 o nieokreślonej płci sokoła wędrownego Falco 
peregrinus Tunstall, 1771, oznakowanych obrączkami o numerach PL SS 125 (wykluty 
04.05.2014), PL SS 126 (wykluty 05.05.2014), PL SS 129 (wykluty 07.05.2014), PL SS 133 
(wykluty 21.06.2014), PL SS 134 (wykluty 22.06.2014) i PL SS 135 (wykluty 23.06.2014). 

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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:  

• pismo przewodnie; 

• kopię decyzji RDOŚ w Katowicach upoważniającą wnioskodawcę do 
przetrzymywania rodziców przedmiotowych sokołów, tj. samca oznakowanego 
obrączką PL SS 73 i samicy oznakowanej obrączką D PL PS 26; 

• kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów oraz ich rodziców; 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli; 

• świadectwa unijne zwalniające z zakazu handlu oraz potwierdzające urodzenie i 
wyhodowanie w niewoli, wystawione dla rodziców przedmiotowych okazów tj. samca 
oznakowanego obrączką PL SS 73 i samicy oznakowanej obrączką D PL PS 26. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także 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.  

Ze względu na to, że obecnie, ponad dwa miesiące po wykluciu się przedmiotowych ptaków, 
możliwe jest już zazwyczaj pewne oznaczenie ich płci, naszym zdaniem należy wezwać 
wnioskodawcę do uzupełnienia informacji o płci poszczególnych osobników i wpisać te cechy w 
świadectwach. W przypadku, jeśli ze względu na szczególne cechy pojedynczego okazu, 
oznaczenie jego płci na podstawie wyglądu jest niemożliwe, można – jako wyjątek – na 
podstawie oświadczenia wnioskodawcy o zaistnieniu takiej sytuacji, odstąpić od wpisywania płci 
w świadectwie dotyczącym takiego osobnika. 
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Sprawa nr 4-200-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 02.07.2014, 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 o nieokreślonej płci sokoła wędrownego Falco 
peregrinus Tunstall, 1771, oznakowanych obrączkami o numerach: PL SS 106 (wykluty 
05.06.2014), PL SS 107 (wykluty 06.06.2014), PL SS 108 (wykluty 07.06.2014), PL SS 121 
(wykluty 29.04.2014), PL SS 123 (wykluty 01.05.2014), PL SS 127 (wykluty 06.05.2014), 
PL SS 128 (wykluty 07.05.2014), PL SS 130 (wykluty 05.06.2014), PL SS 131 (wykluty 
06.06.2014) i PL SS 132 (wykluty 06.06.2014).  

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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:  

• pismo przewodnie; 

• kopię decyzji RDOŚ w Katowicach upoważniającą wnioskodawcę do 
przetrzymywania rodziców przedmiotowych sokołów, tj. samca oznakowanego 
obrączką ZG12,0090657 i samicy oznakowanej obrączką D PL PS 10; 

• kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów oraz ich rodziców; 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli; 

• świadectwa unijne zwalniające z zakazu handlu oraz potwierdzające urodzenie i 
wyhodowanie w niewoli, wystawione dla rodziców przedmiotowych okazów tj. samca 
oznakowanego obrączką ZG12,0090657 i samicy oznakowanej obrączką D PL PS 10. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także 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.  

Ze względu na to, że obecnie, ponad półtora miesiące po wykluciu się przedmiotowych ptaków, 
możliwe jest już zazwyczaj pewne oznaczenie ich płci, naszym zdaniem należy wezwać 
wnioskodawcę do uzupełnienia informacji o płci poszczególnych osobników i wpisać te cechy w 
świadectwach. W przypadku, jeśli ze względu na szczególne cechy pojedynczego okazu, 
oznaczenie jego płci na podstawie wyglądu jest niemożliwe, można – jako wyjątek – na 



 433 

podstawie oświadczenia wnioskodawcy o zaistnieniu takiej sytuacji, odstąpić od wpisywania płci 
w świadectwie dotyczącym takiego osobnika. 
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Sprawa nr 4-201-1 
 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 03.07.2014, 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 o nieokreślonej płci sokoła wędrownego Falco 
peregrinus Tunstall, 1771, oznakowanych obrączkami o numerach: PL AM 125 (wykluty 
08.05.2014), PL AM 124 (wykluty 07.05.2014), PL AM 123 (wykluty 06.05.2014) i PL AM 
116 (wykluty 03.04.2014).  

Sokół wędrowny umieszczony jest w Załączniku I CITES i Aneksie A do rozporządzenia 
Rady (WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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:  

• pismo przewodnie; 

• kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów oraz ich rodziców; 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli; 

• świadectwa unijne zwalniające z zakazu handlu oraz potwierdzające urodzenie i 
wyhodowanie w niewoli, wystawione dla rodziców przedmiotowych okazów, tj. 
samca oznakowanego obrączką BNA N 04 155 12,0 D i samicy oznakowanej 
obrączką PL AM 020. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także 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.  

Ze względu na to, że obecnie, ponad dwa miesiące po wykluciu się przedmiotowych ptaków, 
możliwe jest już zazwyczaj pewne oznaczenie ich płci, naszym zdaniem należy wezwać 
wnioskodawcę do uzupełnienia informacji o płci poszczególnych osobników i wpisać te cechy w 
świadectwach. W przypadku, jeśli ze względu na szczególne cechy pojedynczego okazu, 
oznaczenie jego płci na podstawie wyglądu jest niemożliwe, można – jako wyjątek – na 
podstawie oświadczenia wnioskodawcy o zaistnieniu takiej sytuacji, odstąpić od wpisywania płci 
w świadectwie dotyczącym takiego osobnika. 
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Sprawa nr 4-202-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  
 
Dotyczy wniosków p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z dnia 03.07.2014, 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 o nieokreślonej płci raroga górskiego Falco 
biarmicus Temminck, 1825, oznakowanych obrączkami o numerach: PL AM 117 (wykluty 
08.04.2014), PL AM 118 (wykluty 08.04.2014) i PL AM 119 (wykluty 11.04.2014), 
 

Raróg górski umieszczony jest w Załączniku II CITES i Aneksie A do rozporządzenia Rady 
(WE) 338/97. 

Opinia PROP jako organu naukowego jest wydawana 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:  

• pismo przewodnie; 

• kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedmiotowych okazów oraz ich rodziców; 

• kopie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii o wykluciu się przedmiotowych 
sokołów w niewoli; 

• świadectwa unijne zwalniające z zakazu handlu oraz potwierdzające urodzenie i 
wyhodowanie w niewoli, wystawione dla rodziców przedmiotowych okazów, tj. samca 
oznakowanego obrączką 07 ZB PL i samicy oznakowanej obrączką PL MN 06. 

Stwierdzamy, że przedstawione wraz z wnioskami dokumenty potwierdzające wyklucie się 
przedmiotowych ptaków w hodowli prowadzonej przez wnioskodawcę, a także 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.  

Ze względu na to, że obecnie, ponad trzy miesiące po wykluciu się przedmiotowych ptaków, 
możliwe jest już zazwyczaj pewne oznaczenie ich płci, naszym zdaniem należy wezwać 
wnioskodawcę do uzupełnienia informacji o płci poszczególnych osobników i wpisać te cechy w 
świadectwach. W przypadku, jeśli ze względu na szczególne cechy pojedynczego okazu, 
oznaczenie jego płci na podstawie wyglądu jest niemożliwe, można – jako wyjątek – na 
podstawie oświadczenia wnioskodawcy o zaistnieniu takiej sytuacji, odstąpić od wpisywania płci 
w świadectwie dotyczącym takiego osobnika. 
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Sprawa nr 4-203-1 

EKSPERTYZA POMOCNICZA  

Dotyczy wniosku p. XXXXXXXXXXXXXXXX  z Krakowa, o wydanie zezwolenia na 
eksport do Chin 72 okazów z 7 gatunków dniówek Phelsuma spp. o deklarowanym 
pochodzeniu – urodzone i wyhodowane w niewoli. Zapewne chodzi o okazy żywe. 

Według informacji podanych we winsoku okazy te urodziły się w okresie od 06.06.2014 do 
07.07.2014 i mają (lub będą miały w chwili eksportu) od 4 do 12 cm długości. 

Opinia organu naukowego jest wydawana w trybie art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
865/2006 i art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. 

Do wniosku dołączono:  

1) zaświadczenie z 10.07.2014, wydane z up. Powiatowego Lekarza Weterynarii w 
Krakowie, o zapewnianiu przez wnioskodawcę właściwych warunków utrzymywania 
„zwierząt gatunku Phelsuma spp.”; 

2) zaświadczenie urzędowego lekarza weterynarii z Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Krakowie z dnia 04.07.2011, o urodzeniu w hodowli 42 okazów z 7 
gatunków dniówek, ze wskazaniem, że okazy rodzicielskie są zarejestrowane w 
Urzędzie Miasta Krakowa; 

3) zaświadczenie urzędowego lekarza weterynarii z Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Krakowie z dnia 10.07.2014, o urodzeniu w hodowli 72 okazów z 7 
gatunków dniówek, dla których okazami rodzicielskimi są okazy, których dotyczy 
zaświadczenie z 2011 r., wymienione w pkt 2. 

W nagłówku zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3, znajduje się rysunek tarczy z logo 
CITES oraz nazwą Konwencji w j. angielskim. Zaświadczenia wymienione w pkt 2 i 3 mają 
w tle strony rysunek gekona, a pod pozycjami dotyczącymi osobników z różnych gatunków – 
tabelki z „numerami kopii”. 

W przedstawionej dokumentacji brak informacji pozwalających ocenić, jakimi stadami 
hodowlanymi tych gatunków dysponuje wnioskodawca, a także jakichkolwiek informacji 
pozwalających ocenić, jakie jest pochodzenie tych stad hodowlanych. Brak więc podstaw do 
dokonania oceny spełnienia warunków podanych w art. 54 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
865/2006. 

Wątpliwości budzi także wygląd zaświadczeń wymienionych w pkt 2 i 3 oraz 
prawdopodobieństwo, by okazy wyklute w okresie po 6 czerwca 2014 r. mogły mieć obecnie 
lub osiągnąć w okresie ważności zezwolenia eksportowego rozmiar 12 cm, deklarowany przez 
wnioskodawcę. 

Wnioskodawca jest właścicielem firmy Papa Gekon, prowadzącej m.in. hodowlę i sprzedaż wielu 
różnych gatunków gadów, w tym co najmniej 9 gatunków dniówek, niektóre z kilku 
podgatunków. Informacje o firmie i jej ofertę można znaleźć na stronie http://papagekon.com. 
Forma ta prowadzi także osobny sklep internetowy http://kup-gekona.pl. W serwisach tych 
oferuje sprzedaż różnych gatunków dniówek, a także sprowadzanie zwierząt z zagranicy. Wg 
komentarzy na stronie http://www.terrarium.pl/topic/267450-papa-gekon, podmiot ten sprzedaje 
znaczące liczby dniówek różnych gatunków, dołączając do nich dokumenty świadczące po 
urodzeniu w hodowli. 

W związku z powyższymi faktami, w celu umożliwienia właściwej oceny spełnienia warunków 
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określonych w art. 54 rozp. 865.2006, sugerujemy, by organ zarządzający zwrócił się do: 

1) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie, z pytaniami: 

a) czy potwierdza oryginalność i prawdziwość zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3? 

b) jeśli potwierdza, to na jakiej podstawie wystawiono te zaświadczenia, w tym w 
szczególności: 

- jak liczne są stada hodowlane poszczególnych gatunków dniówek (felsum), jaki jest 
ich wiek i stosunek płci? 

- ile potomstwa jest uzyskiwanych z posiadanych stad z poszczególnych gatunków 
dniówek (dla ilu osobników wydano zaświadczenia w poszczególnych latach)? 

- na jakiej podstawie stwierdzono urodzenie tych okazów w niewoli u tego podmiotu 
we wskazanym terminie – czy widziano np. jaja, czy wylęg prowadzony jest w 
terrariach czy inkubatorze, jaki był rozmiar okazów, dla których wydano 
świadectwo? 

- czy potwierdza informację podaną przez wnioskodawcę, że część z osobników, 
których dotyczy zaświadczenie wymienione w pkt 3, na ponad 10 cm długości? 

c) jakie jest znaczenie i przeznaczenie tabelek, znajdujących się z zaświadczeniach? 

2) Urzędu Miejskiego w Krakowie, z prośbą o: 

a) przekazanie kopii zaświadczeń o wpisie do rejestru, na które powołano się w 
zaświadczeniu wymienionym w pkt 2; 

b) przekazanie kopii wniosków o rejestrację tych okazów i dokumentów dotyczących 
pochodzenia tych okazów, a jeśli się niedostępne – przynajmniej informacji, jakie 
było deklarowane pochodzenie tych okazów; 

c) przekazanie informacji, ile, jakich gatunków i jakiego pochodzenia okazy z rodzaju 
Phelsuma ma obecnie zarejestrowane wnioskodawca. 

3) wnioskodawcy, u uzupełnienie wniosku o: 

a) informacje o pełnym składzie stad hodowlanych z tych 7 gatunków dniówek (liczby 
osobników, ich wiek, płeć – jeśli znana); 

b) szczegółowe informacje o pochodzeniu posiadanych okazów z tych 7 gatunków, wraz 
z kopiami wszelkich dokumentów, potwierdzających to pochodzenie; 

c) uszczegółowienie informacji o rozmiarach okazów – z rozbiciem na gatunki (a także 
podgatunki, jeśli są określone) – oraz z wyjaśnieniem, czy podane rozmiary dotyczą 
aktualnych rozmiarów, czy przewidywanych w chwili eksportu (czyli kiedy?). 

 

Do czasu uzyskania wymieniowych wyżej dokumentów, informacji i wyjaśnień, 
proponujemy zawiesić postępowanie w sprawie tego wniosku. 

Proponujemy, by przy okazji korespondencji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w 
Krakowie pouczyć go, że nie jest uprawniony do stosowania logo CITES w swoim listowniku 
ani innych dokumentach. 
 

 
 


