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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 100/2008
z dnia 4 lutego 2008 r.
zmieniające – w odniesieniu do kolekcji próbek i niektórych formalności związanych z handlem
gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy
wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97
zywania do Sekretariatu Konwencji informacji o takich
zezwoleniach w dwuletnich raportach. Należy wprowadzić przepisy w celu zapewnienia odpowiedniej elastyczności oraz ograniczenia obciążenia biurokratycznego
w związku z przywozem dóbr osobistych i majątku
gospodarstwa domowego.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9
grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny
i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności
jego art. 19 ust. 1 ppkt (i) i (iii), ust. 2 i 4,

(4)

Rezolucja CITES Konf. 13.6 w sprawie stosowania artykułu VII ust. 2 Konwencji dotyczącego okazów przedkonwencyjnych ustanawia definicję okazu przedkonwencyjnego i określa daty, które należy uwzględniać przy
podejmowaniu decyzji, czy dany okaz należy uznać za
okaz przedkonwencyjny. W celu jasności przepisy te
należy wdrożyć do prawa wspólnotowego.

(5)

Rezolucja CITES Konf. 13.7 (Zm. CoP14) dotycząca
kontroli handlu dobrami osobistymi i majątkiem gospodarstwa domowego ustanawia wykaz gatunków,
w przypadku których przy wywozie i przywozie okazów
będących dobrami osobistymi i majątkiem gospodarstwa
domowego poniżej określonej ilości nie wymaga się
żadnego dokumentu. Wykaz ten zawiera odstępstwa
w odniesieniu do przydaczni i pławikoników oraz
w odniesieniu do ograniczonej ilości kawioru, które
należy wdrożyć.

(6)

Rezolucja CITES Konf. 12.7 (Zm. CoP14) w sprawie
ochrony jesiotrów i wiosłonosów oraz handlu nimi
określa specjalne warunki, przy spełnieniu których Strony
mogą zezwalać na przywóz, wywóz i powrotny wywóz
kawioru. W celu ograniczenia oszustw przepisy te należy
wdrożyć do prawa wspólnotowego.

(7)

Na czternastym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji
CITES standardowe źródła nomenklatury, którą należy
stosować w celu podania naukowych nazw gatunków
w zezwoleniach i świadectwach, zostały zaktualizowane,
a wykazy gatunków zwierząt w załącznikach do
Konwencji CITES zostały przeredagowane tak, aby wykazywały rzędy, rodziny i rodzaje w porządku alfabetycznym. Zmiany te należy zatem uwzględnić
w załączniku VIII i X do rozporządzenia (WE) nr
865/2006.

(8)

Konferencja Stron Konwencji CITES przyjęła format
dwuletniego raportu, zgodnie z którym należy składać
dwuletnie raporty wymagane na mocy art. VIII ust. 7
lit. b) Konwencji. Państwa członkowskie powinny
zatem składać swoje dwuletnie raporty zgodnie
z formatem dwuletniego raportu w odniesieniu do informacji wymaganych na mocy Konwencji oraz zgodnie
z dodatkowym formatem raportu w odniesieniu do
informacji wymaganych na mocy rozporządzenia (WE)
nr 338/97 i rozporządzenia (WE) nr 865/2006.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

W celu wdrożenia niektórych rezolucji, przyjętych na
trzynastym i czternastym spotkaniu Konferencji Stron
Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem
(CITES), do rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006
z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97
w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory
w drodze regulacji handlu nimi (2) należy dodać kolejne
przepisy.

Rezolucje CITES Konf. 9.7 (Zm. CoP13) w sprawie tranzytu i przeładunku oraz Konf. 12.3 (Zm. CoP13)
w sprawie zezwoleń i świadectw przewidują specjalne
procedury mające na celu ułatwienie przemieszczania
przez granice kolekcji próbek objętych karnetami ATA
określonymi w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr
2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy
w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr
2913/92
ustanawiającego
Wspólnotowy
Kodeks
Celny (3). Aby zapewnić podmiotom gospodarczym we
Wspólnocie podobne warunki, jakie posiadają pozostałe
Strony Konwencji CITES w odniesieniu do przemieszczania takich kolekcji próbek, konieczne jest ustanowienie odpowiednich procedur w prawodawstwie wspólnotowym.

Zgodnie z rezolucją CITES Konf. 12.3 (Zm. CoP13)
w sprawie zezwoleń i świadectw zezwolenia mogą być
wydawane z mocą wsteczną dla dóbr osobistych
i majątku gospodarstwa domowego w przypadku, gdy
organ administracyjny jest przekonany o tym, że została
popełniona autentyczna pomyłka i że nie było próby
oszustwa, a Strony Konwencji mają obowiązek przeka-

(1) Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1332/2005 (Dz.U. L 215
z 19.8.2005, s. 1).
(2) Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1.
(3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, s. 6).
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Doświadczenie zdobyte przy wdrażaniu rozporządzenia
(WE) nr 865/2006 pokazało, że istnieje konieczność
zmiany zawartych w tym rozporządzeniu przepisów
w zakresie świadectw dotyczących określonej transakcji,
tak aby zapewnić większą elastyczność przy stosowaniu
takich świadectw oraz umożliwić stosowanie takich świadectw w państwach członkowskich innych niż państwo
członkowskie, które je wydało.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 865/2006.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dzikimi Gatunkami Fauny i Flory,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 865/2006 wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:
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mentów są zgodne ze wzorem zamieszczonym
w załączniku I, za wyjątkiem pól zastrzeżonych do użytku
krajowego.”;

3) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Formularze należy wypełniać pismem maszynowym.

Jednakże wnioski o wydanie zezwoleń na przywóz
i wywóz, świadectw powrotnego wywozu, świadectw,
o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b), art. 5 ust. 3 i 4,
art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr
338/97, świadectw własności prywatnej, świadectw kolekcji
próbek oraz świadectw dla wystaw objazdowych, jak
również powiadomienia o przywozie, załączniki do formularzy oraz etykiety mogą być wypełniane pismem ręcznym
czytelnie, atramentem i drukowanymi literami.”;

4) dodaje się art. 5a w brzmieniu:

a) punkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) »data pozyskania« oznacza dzień, w którym okaz
został schwytany w środowisku naturalnym, przyszedł na świat w niewoli lub został sztucznie
rozmnożony, lub – jeżeli dzień ten jest nieznany
bądź nie można go dowieść – każdy późniejszy
dający się udowodnić dzień, w którym osoba
weszła w posiadanie okazu;”;
b) punkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) »świadectwa dotyczące określonej transakcji« oznaczają świadectwa wydane zgodnie z art. 48, ważne
wyłącznie w odniesieniu do określonej transakcji
lub większej liczby określonych transakcji;”;

„Artykuł 5a
Szczególna treść zezwoleń, świadectw i wniosków
dotyczących okazów roślin
W przypadku okazów roślin, które przestały kwalifikować
się do zwolnienia z postanowień Konwencji lub przepisów
rozporządzenia (WE) nr 338/97 zgodnie z „Uwagami
w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D”
w załączniku do tego rozporządzenia, na mocy którego
były legalnie wywożone lub wwożone, państwem, które
należy wskazać w polu 15 formularzy zawartych
w załączniku I i III, polu 4 formularzy zawartych
w załączniku II i polu 10 formularzy zawartych
w załączniku V do niniejszego rozporządzenia, może być
państwo, w którym okazy przestały kwalifikować się do
zwolnienia.

c) dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:
„9) »kolekcja próbek« oznacza kolekcję pozyskanych
legalnie martwych okazów, ich części i produktów
pochodnych, które są przemieszczane przez granice
w celach prezentacji;
10) »okaz przedkonwencyjny« oznacza okaz pozyskany
przed włączeniem danego okazu po raz pierwszy
do załączników do Konwencji.”;
2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
Formularze, na których sporządza się zezwolenia na
przywóz, zezwolenia na wywóz, świadectwa powrotnego
wywozu, świadectwa własności prywatnej, świadectwa
kolekcji próbek oraz wnioski o wydanie takich doku-

W takich przypadkach pole zarezerwowane dla wpisu
»warunków szczególnych« w zezwoleniu lub świadectwie
zawiera stwierdzenie »Wwiezione legalnie na mocy zwolnienia z postanowień Konwencji CITES« i określa zwolnienie, do którego to się odnosi.”;

5) w art. 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.
Zezwolenia i świadectwa wydane przez kraje trzecie
z kodem źródłowym »O« przyjmowane są jedynie wtedy,
jeżeli obejmują okazy zgodne z definicją okazów przedkonwencyjnych określoną w art. 1 pkt 10 i zawierają datę
pozyskania okazów lub oświadczenie, że okazy zostały
pozyskane przed określoną datą.”;

5.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6) artykuł 9 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 9
Przesyłki okazów
Bez uszczerbku dla art. 31, 38 i 44b odrębne zezwolenie
na przywóz, powiadomienie o przywozie, zezwolenie na
wywóz i świadectwo powrotnego wywozu wydawane są
dla każdej przesyłki okazów stanowiących część jednego
ładunku.”;
7) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:
a) tytuł otrzymuje brzmienie:

L 31/5

W odniesieniu do kawioru gatunków ryb jesiotrokształtnych (Acipenseriformes spp.) okres ważności wydawanych
świadectw powrotnego wywozu, o których mowa
w akapicie pierwszym, upływa ostatniego dnia 18
miesiąca od daty wydania odpowiedniego oryginalnego
zezwolenia na wywóz lub ostatniego dnia sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa w akapicie pierwszym, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.”;
d) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a.
Do celów ust. 1 akapit drugi i ust. 2 akapit drugi
rok kontyngentowy jest ustalany przez Konferencję
Stron Konwencji.”;
e) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„Artykuł 10
Ważność zezwoleń na przywóz i na wywóz,
świadectw powrotnego wywozu, świadectw dla
wystaw objazdowych, świadectw własności
prywatnej oraz świadectw kolekcji próbek”;

b) w ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:
„W odniesieniu do kawioru gatunków ryb jesiotrokształtnych (Acipenseriformes spp.) pochodzącego ze
wspólnych zasobów, który podlega kontyngentom
wywozowym i jest objęty zezwoleniem na wywóz,
okres ważności wydawanych zezwoleń na przywóz,
o których mowa w akapicie pierwszym, upływa ostatniego dnia roku kontyngentowego, w którym kawior
został zebrany i przetworzony, lub ostatniego dnia
dwunastego miesiąca okresu, o którym mowa
w akapicie pierwszym, w zależności od tego, która
data jest wcześniejsza.
W odniesieniu do kawioru gatunków ryb jesiotrokształtnych (Acipenseriformes spp.) objętego świadectwem
powrotnego wywozu okres ważności wydawanych
zezwoleń na przywóz, o których mowa w akapicie
pierwszym, upływa ostatniego dnia 18 miesiąca od
daty wydania odpowiedniego oryginalnego zezwolenia
na wywóz lub ostatniego dnia 12 miesiąca okresu,
o którym mowa w akapicie pierwszym, w zależności
od tego, która data jest wcześniejsza.”;
c) w ust. 2 dodaje się akapity w brzmieniu:
„W odniesieniu do kawioru gatunków ryb jesiotrokształtnych (Acipenseriformes spp.) pochodzącego ze
wspólnych zasobów, który podlega kontyngentom
wywozowym, okres ważności wydawanych zezwoleń
na wywóz, o których mowa w akapicie pierwszym,
upływa ostatniego dnia roku kontyngentowego,
w którym kawior został zebrany i przetworzony lub
ostatniego dnia sześciomiesięcznego okresu, o którym
mowa w akapicie pierwszym, w zależności od tego,
która data jest wcześniejsza.

„3a.
Okres ważności świadectw kolekcji próbek
wydanych zgodnie z art. 44a nie może przekraczać
sześciu miesięcy. Data upływu ważności świadectwa
kolekcji próbek nie może być datą późniejszą niż data
upływu ważności załączonego do niego karnetu ATA.”;
f) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4.
Po wygaśnięciu zezwoleń i świadectw, o których
mowa w ust. 1, 2, 3 i 3a, są one uważane za nieważne.”;
g) ustęp 6 otrzymuje brzmienie:
„6.
Posiadacz, bez nieuzasadnionej zwłoki, zwraca
wydającemu organowi zarządzającemu oryginał oraz
wszelkie kopie wygasłego, niewykorzystanego lub
nieważnego zezwolenia na przywóz, zezwolenia na
wywóz, świadectwa powrotnego wywozu, świadectwa
dla wystawy objazdowej, świadectwa własności
prywatnej lub świadectwa kolekcji próbek.”;
8) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 2 dodaje się lit. e) w brzmieniu:
„e) w przypadku gdy warunki szczególne określone
w polu 20 nie są już dłużej spełnione.”;
b) w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Świadectwo dotyczące określonej transakcji wydane
w celu dopuszczenia kilku transakcji jest ważne jedynie
na terytorium państwa członkowskiego, które je wydało.
Świadectwa dotyczące określonej transakcji, które mają
być stosowane w państwie członkowskim innym niż
państwo członkowskie, które je wydało, wydaje się
tylko na jedną transakcję i ich ważność jest ograniczona
do tej transakcji. W polu 20 wskazuje się, czy świadectwo dotyczy jednej czy większej liczby transakcji
oraz państwo(-a) członkowskie, na terytorium
którego(-ych) świadectwo jest ważne.”;

L 31/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

c) akapit drugi ust. 4 zastępuje się nowym ust. 5
w brzmieniu:

„5.
Dokumenty, które tracą ważność zgodnie
z niniejszym artykułem, są zwracane bez nadmiernej
zwłoki wydającemu je organowi zarządzającemu, który
w stosownych przypadkach może wydać świadectwo
uwzględniające wymagane zmiany zgodnie z art. 51.”;

9) w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W odniesieniu do okazów przywiezionych lub
(powrotnie) wywiezionych jako dobra osobiste lub
majątek gospodarstwa domowego – do których stosują
się przepisy rozdziału XIV – oraz w odniesieniu do
żywych zwierząt będących własnością prywatną, legalnie
nabytych i przetrzymywanych do osobistych celów
niekomercyjnych, odstępstwo określone w ust. 1
obowiązuje również, jeśli właściwy organ zarządzający
państwa członkowskiego – po konsultacji z właściwym
organem egzekwującym prawo – jest przekonany
o dowodach popełnienia autentycznej pomyłki i o
braku próby oszustwa, a przywóz lub (powrotny)
wywóz danych okazów był zgodny z przepisami rozporządzenia (WE) nr 338/97, postanowieniami
Konwencji i odpowiednim prawodawstwem kraju trzeciego.”;
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„Artykuł 20a
Odrzucenie wniosków o wydanie zezwolenia na
przywóz
Państwa członkowskie odrzucają wnioski o zezwolenie na
przywóz kawioru i mięsa gatunków ryb jesiotrokształtnych
(Acipenseriformes spp.) pochodzącego ze wspólnych
zasobów, jeżeli nie zostały ustalone kontyngenty wywozowe dla tych gatunków zgodnie z procedurą zatwierdzoną
przez Konferencję Stron Konwencji.”;

11) dodaje się art. 26a w brzmieniu:

„Artykuł 26a
Odrzucenie wniosków o wydanie zezwolenia na
wywóz
Państwa członkowskie odrzucają wnioski o zezwolenie na
wywóz kawioru i mięsa gatunków ryb jesiotrokształtnych
(Acipenseriformes spp.) pochodzącego ze wspólnych
zasobów, jeżeli nie zostały ustalone kontyngenty wywozowe dla tych gatunków zgodnie z procedurą zatwierdzoną
przez Konferencję Stron Konwencji.”;

12) artykuł 31 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) świadectwo zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 338/97 wyłącznie w celu umożliwienia
wystawiania okazów na widok publiczny w celach
komercyjnych.”;

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
13) w art. 36 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„3a.
W odniesieniu do okazów, dla których zezwolenie na przywóz jest wydawane na mocy ust. 2 akapit
drugi, zakazuje się prowadzenia działalności komercyjnej określonej w art. 8 ust.1 rozporządzenia (WE)
nr 338/97 przez sześć miesięcy od daty wydania zezwolenia i w tym okresie nie przyznaje się zwolnień dla
okazów gatunków wymienionych w załączniku
A zgodnie z art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia.

W przypadku zezwoleń na przywóz, wydanych na
mocy ust. 2 akapit drugi dla okazów gatunków wymienionych w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr
338/97 oraz dla okazów gatunków wymienionych
w załączniku A i określonych w jego art. 4 ust. 5 lit.
b), w polu 23 wpisuje się klauzulę »w drodze odstępstwa od art. 8 ust. 3 lub 5 rozporządzenia (WE) nr
338/97 zakazuje się prowadzenia działalności komercyjnej określonej w art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia
przez co najmniej 6 miesięcy od daty wydania niniejszego zezwolenia«.”;

10) dodaje się art. 20a w brzmieniu:

„Świadectwo zastępcze ma, jeśli to możliwe, taki sam
numer i taką samą datę ważności jak oryginał, a w polu
20 należy umieścić jedno z następujących stwierdzeń:

»Niniejsze świadectwo jest uwierzytelnioną kopią oryginału.« lub »Niniejsze świadectwo unieważnia i zastępuje
oryginał o numerze xxxx wydany w dniu xx/xx/xxxx.«”;

14) w art. 44 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Świadectwo zastępcze ma, jeśli to możliwe, taki sam
numer i taką samą datę ważności jak oryginał, a w polu
23 należy umieścić jedno z następujących stwierdzeń:

»Niniejsze świadectwo jest uwierzytelnioną kopią oryginału.” lub „Niniejsze świadectwo unieważnia i zastępuje
oryginał o numerze xxxx wydany w dniu xx/xx/xxxx.«”;
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15) po art. 44 dodaje się rozdział VIIIa w brzmieniu:
„ROZDZIAŁ VIIIa
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2.
Okazy objęte świadectwem kolekcji próbek nie mogą
zostać sprzedane lub w inny sposób przekazane poza terytorium państwa, które wydało świadectwo.

ŚWIADECTWA KOLEKCJI PRÓBEK

Artykuł 44a
Wydawanie
Państwa członkowskie mogą wydawać świadectwa kolekcji
próbek w odniesieniu do kolekcji próbek objętych ważnym
karnetem ATA i zawierających okazy gatunków wymienionych w załączniku A, B lub C rozporządzenia (WE) nr
338/97, ich części lub produkty pochodne.
Do celów akapitu pierwszego okazy gatunków wymienionych w załączniku A, ich części lub produkty pochodne
muszą spełniać warunki rozdziału XIII niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 44b
Użycie
Jeżeli do kolekcji próbek objętej świadectwem kolekcji
próbek załączony jest ważny karnet ATA, świadectwo
wydane zgodnie z art. 44a może być wykorzystywane jako:
1) zezwolenie na przywóz, zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 338/97;
2) zezwolenie na wywóz lub świadectwo powrotnego
wywozu, zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr
338/97, jeśli kraj przeznaczenia uznaje karnety ATA
i zezwala na ich stosowanie;
3) świadectwo zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 338/97 wyłącznie w celu umożliwienia wystawiania
okazów na widok publiczny w celach komercyjnych.
Artykuł 44c
Organ wydający
1.
W przypadku gdy kolekcja próbek pochodzi
z terytorium Wspólnoty, organem wydającym świadectwa
kolekcji próbek jest organ zarządzający państwa członkowskiego, z którego pochodzi kolekcja próbek.
2.
W przypadku gdy kolekcja próbek pochodzi z kraju
trzeciego, organem wydającym świadectwo kolekcji próbek
jest organ zarządzający państwa członkowskiego pierwszego przeznaczenia, a takie świadectwo zostaje wydane
na podstawie dostarczonego równoważnego dokumentu
wydanego w kraju trzecim.

3.
Świadectwo kolekcji próbek nie może być przekazywane innym podmiotom. W przypadku kradzieży,
zniszczenia lub utraty okazów objętych świadectwem
kolekcji próbek w trybie natychmiastowym informowane
są wydający organ zarządzający oraz organ zarządzający
kraju, w którym okazy zostały skradzione, zniszczone lub
utracone.

4.
W świadectwie kolekcji próbek wskazane jest następujące przeznaczenie dokumentu: »inne: kolekcja próbek«,
a w polu 23 podany jest numer załączonego do niego
karnetu ATA.

W polu 23 lub w odpowiednim załączniku do świadectwa
znajduje się następujące stwierdzenie:

»Dla kolekcji próbek, do której załączony jest karnet ATA
nr: xxx

Niniejsze świadectwo obejmuje kolekcję próbek i jest
nieważne bez załączonego karnetu ATA. Niniejsze świadectwo jest niezbywalne. Okazy objęte niniejszym świadectwem nie mogą zostać sprzedane lub w inny sposób przekazane poza terytorium państwa, które wydało niniejszy
dokument. Niniejsze świadectwo może być wykorzystane
do (powrotnego) wywozu z [wskazać państwo (powrotnego) wywozu] przez [wskazać odwiedzane państwa]
w celach prezentacji i do przywozu z powrotem do
[wskazać państwo (powrotnego) wywozu].«.

5.
W przypadku świadectw kolekcji próbek wydanych
zgodnie z art. 44c ust. 2, przepisów ust. 1 i 4 niniejszego
artykułu nie stosuje się. W takich przypadkach świadectwo
zawiera w polu 23 następujący tekst:

»Niniejsze świadectwo jest nieważne bez załączonego oryginalnego dokumentu CITES wydanego przez kraj trzeci
zgodnie z przepisami ustanowionymi przez Konferencję
Stron Konwencji.«.

Artykuł 44e
Zastosowanie

Artykuł 44d
Wymogi
1.
Kolekcja próbek objęta świadectwem kolekcji próbek
musi zostać powrotnie wwieziona na terytorium Wspólnoty przed datą upływu ważności świadectwa.

1.
Wnioskujący o wydanie świadectwa kolekcji próbek
wypełnia w stosownym przypadku pola 1, 3, 4 oraz 7–23
formularza wniosku oraz pola 1, 3, 4 oraz 7–22 oryginału
i wszystkich kopii. Wpisy w polach 1 i 3 muszą być identyczne. W polu 23 musi być wskazany wykaz odwiedzanych krajów.
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Państwa członkowskie mogą jednakże postanowić, że
należy wypełnić jedynie formularz wniosku.

2.
Prawidłowo wypełniony formularz jest składany do
organu
zarządzającego
państwa
członkowskiego,
w którym znajdują się okazy, lub – w przypadku określonym w art. 44c ust. 2 – do organu zarządzającego państwa
członkowskiego
pierwszego
przeznaczenia
wraz
z niezbędnymi informacjami i dokumentacją uzupełniającą,
które organ uzna za konieczne do stwierdzenia, czy świadectwo powinno zostać wydane.

Pominięcie informacji we wniosku musi zostać uzasadnione.

3.
Przy składaniu wniosku o wydanie świadectwa dotyczącego okazów, dla których taki wniosek został wcześniej
odrzucony, wnioskodawca informuje organ zarządzający
o takim fakcie.

Artykuł 44f
Dokumenty składane przez posiadacza w urzędzie
celnym
1.
W przypadku świadectwa kolekcji próbek wydanego
zgodnie z art. 44c ust. 1 posiadacz lub jego upoważniony
przedstawiciel składa oryginał świadectwa (formularz 1)
i jego kopię oraz – w stosownych przypadkach – kopię
dla posiadacza (formularz 2) oraz kopię do zwrotu wydającemu organowi zarządzającemu (formularz 3), a także
oryginał ważnego karnetu ATA do celów weryfikacji
w urzędzie celnym wyznaczonym zgodnie z art. 12 ust.
1 rozporządzenia (WE) nr 338/97.

Urząd celny po sprawdzeniu karnetu ATA zgodnie
z przepisami prawa celnego zawartymi w rozporządzeniu
(WE) nr 2454/93 oraz – jeśli to konieczne – po wpisaniu
do oryginału i kopii świadectwa kolekcji próbek numeru
karnetu ATA załączonego do świadectwa zwraca oryginalne dokumenty posiadaczowi lub jego upoważnionemu
przedstawicielowi, poświadcza kopię świadectwa kolekcji
próbek i przesyła taką poświadczoną kopię odpowiedniemu
organowi zarządzającemu zgodnie z art. 45.

Jednakże przy pierwszym wywozie z terytorium Wspólnoty
urząd celny, po wypełnieniu pola 27, zwraca oryginał świadectwa kolekcji próbek (formularz 1) oraz kopię dla posiadacza (formularz 2) posiadaczowi lub jego upoważnionemu
przedstawicielowi i przekazuje kopię do zwrotu wydającemu organowi zarządzającemu (formularz 3) zgodnie
z art. 45.

2.
W przypadku świadectwa kolekcji próbek wydanego
zgodnie z art. 44c ust. 2 stosuje się przepisy ust. 1 niniejszego artykułu, z zastrzeżeniem, że posiadacz lub jego
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upoważniony przedstawiciel składa do weryfikacji również
oryginał świadectwa wydanego przez kraj trzeci.
Artykuł 44g
Wymiana
Utracone, ukradzione lub zniszczone świadectwo kolekcji
próbek może być zastąpione innym świadectwem,
wydanym przez ten sam organ.
Świadectwo zastępcze ma, jeśli to możliwe, taki sam numer
i taką samą datę ważności jak oryginał, a w polu 23 należy
umieścić jedno z następujących stwierdzeń:
»Niniejsze świadectwo jest uwierzytelnioną kopią oryginału.« lub »Niniejsze świadectwo unieważnia i zastępuje
oryginał o numerze xxxx wydany w dniu xx/xx/xxxx.«”;
16) w art. 57 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.
W drodze odstępstwa od ust. 3 i 4 wprowadzenie
lub ponowne wprowadzenie na terytorium Wspólnoty
następujących pozycji wymienionych w załączniku B do
rozporządzenia (WE) nr 338/97 nie wymaga okazania
zezwolenia na przywóz ani dokumentu (powrotnego)
wywozu:
a) kawioru gatunków ryb jesiotrokształtnych (Acipenseriformes
spp.)
do
125
gramów
na
osobę
w opakowaniach, które zostały indywidualnie oznaczone zgodnie z art. 66 ust. 6;
b) »pałeczek deszczowych« z Cactaceae spp., do trzech sztuk
na osobę;
c) martwych przetworzonych okazów Crocodylia spp. (za
wyjątkiem mięsa i trofeów myśliwskich), do czterech
sztuk na osobę;
d) muszli Strombus gigas do trzech sztuk na osobę;
e) Hippocampus spp. do czterech martwych okazów na
osobę;
f) muszli Tridacnidae spp. do trzech okazów na osobę,
łącznie nie więcej niż 3 kg, przy czym okazem jest
jedna nieuszkodzona muszla lub dwie pasujące
połówki.”;
17) w art. 58 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.
W drodze odstępstwa od ust. 2 i 3, wywóz lub
powrotny wywóz pozycji wymienionych w art. 57 ust. 5
lit. a)–f) nie wymaga okazania dokumentu (powrotnego)
wywozu.”;
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18) w art. 66 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6.
Okazy, o których mowa w art. 64 i 65, są znakowane zgodnie z metodą zatwierdzoną lub zalecaną przez
Konferencję Stron Konwencji dla danych okazów,
w szczególności opakowania kawioru, o których mowa
w art. 57 ust. 5 lit. a), art. 64 ust. 1 lit. g), art. 64 ust. 2
i art. 65 ust. 3, znakowane są indywidualnie za pomocą
jednorazowych etykiet mocowanych na każdym podstawowym opakowaniu. W przypadku gdy podstawowe
opakowanie nie jest zabezpieczone jednorazową etykietą,
kawior pakuje się w sposób umożliwiający stwierdzenie
w drodze oględzin, czy opakowanie było w jakikolwiek
sposób otwierane.
7.
Wyłącznie te zakłady zajmujące się przetwarzaniem
i pakowaniem lub przepakowywaniem, które uzyskały
licencję organu zarządzającego państwa członkowskiego,
są uprawnione do przetwarzania i pakowania lub przepakowywania kawioru przeznaczonego do wywozu, powrotnego wywozu lub handlu wewnątrzwspólnotowego.
Od licencjonowanych zakładów zajmujących się przetwarzaniem i pakowaniem lub przepakowywaniem wymaga się
prowadzenia odpowiednich rejestrów ilości przywożonego,
wywożonego, wywożonego z powrotem, produkowanego
na miejscu i przechowywanego kawioru. Rejestry te muszą
być udostępniane do kontroli organowi zarządzającemu
odpowiedniego państwa członkowskiego.
Organ zarządzający przypisuje każdemu takiemu zakładowi
zajmującemu się przetwarzaniem lub pakowaniem
i przepakowywaniem niepowtarzalny kod rejestracyjny.
Wykaz zakładów licencjonowanych zgodnie z niniejszym
ustępem oraz wszelkie zmiany w tym wykazie są przekazywane Sekretariatowi Konwencji i Komisji.
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Do celów niniejszego ustępu zakłady zajmujące się przetwórstwem obejmują zakłady akwakultury produkujące
kawior.”;
19) w art. 69 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 5 dodaje się lit. f) w brzmieniu:
„f) przypadków wydania zezwoleń na wywóz
i świadectw powrotnego wywozu z mocą wsteczną
zgodnie z art. 15 rozporządzenia.”;
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6.
Informacje, o których mowa w ust. 5, za dwuletni
okres kończący się w dniu 31 grudnia poprzedniego
roku, przekazuje się co drugi rok przed dniem 15
czerwca w formie skomputeryzowanej i zgodnie
z formatem dwuletniego raportu wydanym przez Sekretariat Konwencji i zmienionym przez Komisję.”;
20) w art. 71 tytuł otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 71
Odrzucenie wniosków o wydanie zezwoleń na
przywóz w następstwie ustanowienia ograniczeń”;

21) załącznik VIII zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia;
22) załącznik X zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lutego 2008 r.
W imieniu Komisji
Stavros DIMAS

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I
„ZAŁĄCZNIK VIII
Standardowe źródła nomenklatury, którą należy stosować zgodnie z art. 5 ust. 4 w celu podania naukowych
nazw gatunków w zezwoleniach i świadectwach
FAUNA
a) Mammalia
Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference.
Wydanie trzecie, Tom 1–2, xxxv + 2142 stron. John Hopkins University Press, Baltimore [dla wszystkich ssaków –
z wyjątkiem uznania następujących nazw dzikich odmian (zamiast nazw nadanych udomowionym odmianom): Bos
gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion i z wyjątkiem gatunków wymienionych poniżej]
Wilson, D.E. & Reeder, D.M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Wydanie
drugie. xviii + 1207 stron, Smithsonian Institution Press, Washington [dla Loxodonta africana i Ovis vignei]
b) Aves
Morony, J.J., Bock, W.J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural
History [dla nazw rzędów i rodzin ptaków]
Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Wydanie trzecie
uzupełnione i poprawione. 1039 stron. Christopher Helm, London.
Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/
naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (strona internetowa CITES) [dla wszystkich gatunków ptaków –
z wyjątkiem taksonów wymienionych poniżej]
Collar, N.J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). w del Hoyo, J., Elliot, A. i Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the
World. 4. Sandgrouse to Cuckoos. 280-477: Lynx Edicions, Barcelona [dla Psittacus intermedia i Trichoglossus haematodus]
c) Reptilia
Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J.E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from northeast Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata,
Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68 [dla Calumma vatosoa & Calumma vencesi]
Avila Pires, T.C.S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 stron [dla Tupinambis]
Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10 [dla Calumma glawi]
Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen.
Leiden 341: 1-43 [dla Varanidae]
Broadley, D.G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) przygotowano na prośbę
Komitetu ds. Nomenklatury CITES (dokument na stronie internetowej CITES: NC2006 Doc. 8) [dla Cordylus]
BURTON, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of
Science, 40(2): 198-203 [dla Cyclura lewisi]
Cei, J.M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna
y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali [dla Tupinambis]
Colli, G.R., Péres, A.K. and da Cunha, H.J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil,
with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492 [dla Tupinambis
cerradensis]
Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft [dla Eunectes beniensis]
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Fritz, U. & Havaš, P. 2006. CITES Checklist of Chelonians of the World. (strona internetowa CITES) [dla nazw rzędów
i rodzin Testudines – z wyjątkiem zachowania następujących nazw Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]
Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma: 1-229 — Natur
& Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X [dla rodzaju Phelsuma]
Harvey, M.B., Barker, D.B., Ammerman, L. K. i Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina
complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185
[dla Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, oraz klasyfikacja na poziomie gatunku Morelia kinghorni]
Hedges, B.S., Estrada, A.R. i Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381
[dla Tropidophis celiae]
Hedges, B.S. i Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of
Herpetology 33: 436-441 [dla Tropidophis spiritus]
Hedges, B.S., Garrido, O. i Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from northcentral Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617 [dla Tropidophis morenoi]
Hedges, B.S. i Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161 [dla Tropidophis hendersoni]
Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. str. 19-44.
W: Alberts, A.C., Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of
California Press) [dla Iguanidae]
Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West
Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74 [dla Varanus boehmei]
Jesu, R., Mattioli, F. i Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops
of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14 [dla Furcifer nicosiai]
Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of
commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society,
73: 113-129 [dla Python breitensteini & Python brongersmai]
Klaver, C.J.J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 stron [dla Bradypodion, Brookesia, Calumma,
Chamaeleo & Furcifer — z wyjątkiem uznania Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis jako
gatunku]
Manzani, P.R. i Abe, A.S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim
do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10 [dla Tupinambis quadrilineatus]
Manzani, P.R. i Abe, A.S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [dla Tupinambis palustris]
Massary, J.-C. de i Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata:
Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357 [dla Crocodilurus amazonicus]
McDiarmid, R.W., Campbell, J.A. i Touré, T.A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic
Reference. Tom 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC [dla Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae – z wyjątkiem zachowania rodzaju Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura oraz uznania Epicrates
maurus jako gatunku]
Nussbaum, R.A., Raxworthy, C.J., Raselimanana, A.P. i Ramanamanjato, J.B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma
Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000:
763-770 [dla Phelsuma malamakibo]
Pough, F.H., Andrews, R.M., Cadle, J.E., Crump, M.L., Savitzky, A.H. i Wells, K.D. 1998. Herpetology [dla oznaczenia
rodzin w ramach Sauria]
Rösler, H., Obst, F.J. i Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia:
Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60 [dla Phelsuma hielscheri]
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Slowinski, J.B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270
[dla Naja mandalayensis]
Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia.
Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299 [dla Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus]
Wermuth, H. i Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 stron. Jena (Gustav Fischer
Verlag) [dla nazw rzędów Testudines, Crocodylia & Rhynchocephalia]
Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2 [dla
rodzaju Uromastyx]
Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species
complex. Toxicon 34: 339-406 [dla Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja
samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana]
d) Amphibia
Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian
lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58 [dla Dendrobates uakarii]
Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species
of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/
amphibia/index.html) Version 3.0 z dnia 7 kwietnia 2006 r. (strona internetowa CITES) [dla Amphibia]
e) Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii
Eschmeier, W.N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences [dla wszystkich ryb]
Horne, M.L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the
Australian Museum 53: 243-246 [dla Hippocampus]
Kuiter, R.H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with
a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340 [dla Hippocampus]
Kuiter, R.H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he
Australian Museum 55: 113-116 [dla Hippocampus]
Lourie, S.A., i J.E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the IndoPacific — Zoological Studies 42: 284-291 [dla Hippocampus]
Lourie, S.A., A.C.J. Vincent i H.J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (drugie wydanie dostępne na CD-ROM) [dla Hippocampus]
f) Arachnida
Lourenço, W.R. and Cloudsley-Thompson, J.C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus
Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143 [dla skorpionów
rodzaju Pandinus]
Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider
Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Werjsa 6.5 z dnia
7 kwietnia 2006 r. (strona internetowa CITES) [dla Theraphosidae]
g) Insecta
Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6 [dla
motyli z rodzaju Ornithoptera, Trogonoptera i Troides]

FLORA
The Plant-Book, second edition [D.J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (wydanie poprawione 1998) [dla nazw
rodzajowych wszystkich roślin wymienionych w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97, o ile nie zostały one
zastąpione standardową nomenklaturą przyjętą przez Konferencję Stron].
A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University
Press) [dla synonimów rodzajowych nieuwzględnionych w „The Plant Book”, o ile nie zostały one zastąpione standardową
nomenklaturą przyjętą przez Konferencję Stron, jak określono w ustępach poniżej].
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A World List of Cycads (D.W. Stevenson, R. Osborne and K.D. Hill, 1995; w: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third
International Conference on Cycad Biology, str. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) oraz jej aktualizacje
przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Cycadaceae, Stangeriaceae
i Zamiaceae.
CITES Bulb Checklist (A.P. Davis et al., 1999, opracowanie: the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland) oraz jej aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Cyclamen (Primulaceae) oraz Galanthus i Sternbergia (Liliaceae).
CITES Cactaceae Checklist, wydanie drugie (1999, opracowanie: D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland) oraz jej aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy
odniesieniach do nazw gatunków Cactaceae.
CITES Carnivorous Plant Checklist, wydanie drugie (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland) oraz jej aktualizacje, przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury jako wytyczne przy
odniesieniach do nazw gatunków Dionaea, Nepenthes & Sarracenia.
CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, opracowanie: Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich,
Switzerland, we współpracy z Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
i jej aktualizacja Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES
Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. (strona internetowa CITES), przyjęta przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Aloe & Pachypodium.
World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) oraz jej aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury,
jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Taxus.
CITES Orchid Checklist, (opracowanie: Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
oraz aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Cattleya,
Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione i Sophronitis (Tom 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium,
Disa, Dracula & Encyclia (Tom 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum,
Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Tom 3,
2001); & Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia (Tom 4, 2006).
The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter i U. Eggli, 2003, wydane przez
Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) oraz aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako
wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Succulent euphorbias.
Dicksonia species of the Americas (2003, opracowanie: Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) oraz aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach do
nazw gatunków Dicksonia.
Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National
Botanical Institute, Pretoria, South Africa oraz aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy
odniesieniach do nazw gatunków Hoodia.
Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): - Medicinal Plant
Conservation 12: #-#." (strona internetowa CITES) oraz aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako
wytyczne przy odniesieniach do nazw gatunków Guaiacum.
CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adres autorów:
Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria).
(strona internetowa CITES) oraz aktualizacje przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury, jako wytyczne przy odniesieniach
do nazw gatunków Bulbophyllum.
The Checklist of CITES species (2005, 2007 oraz jej aktualizacje) publikacja: UNEP-WCMC może być wykorzystywana jako
nieformalny przegląd nazw naukowych przyjętych przez Konferencję Stron dla gatunków zwierząt wymienionych
w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97 oraz jako nieformalne podsumowanie informacji zawartych
w standardowych źródłach przyjętych dla nomenklatury CITES.”
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ZAŁĄCZNIK II
„ZAŁĄCZNIK X
GATUNKI ZWIERZĄT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 62 UST. 1
Aves
ANSERIFORMES

Crossoptilon mantchuricum

Anatidae

Lophophurus impejanus

Anas laysanensis

Lophura edwardsi

Anas querquedula
Aythya nyroca

Lophura swinhoii
Polyplectron napoleonis

Branta ruficollis
Syrmaticus ellioti
Branta sandvicensis
Oxyura leucocephala

Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado

COLUMBIFORMES
Columbidae

PASSERIFORMES

Columba livia

Fringillidae
Carduelis cucullata

GALLIFORMES
Phasianidae

PSITTACIFORMES

Catreus wallichii

Psittacidae

Colinus virginianus ridgwayi

Cyanoramphus novaezelandiae

Crossoptilon crossoptilon

Psephotus dissimilis”
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