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WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
1. Eksporter / (Re-)eksporter
ZEZWOLENIE / ŚWIADECTWO
Tu naleŜy podać imię i nazwisko/nazwę oraz szczegółowy adres
Zaznaczyć odpowiednie pole.
IMPORTOWE
eksportera. Dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym oraz w
Tej danej nie naleŜy przepisywać
przypadku importu z zezwoleniem eksportowym/świadectwem
z towarzyszącego zezwolenia
EKSPORTOWE
reeksportu.
eksportowego/świadectwa reeksportu:
Samo imię i nazwisko/nazwa oraz kraj nie są wystarczające
RE-EKSPORTOWE wnioskodawca na tej podstawie stara
się o IMPORT
INNE:
Konwencja o międzynarodowym handlu
dzikimi zwierzętami i roślinami
gatunków zagroŜonych wyginięciem
3. Importer
Tu naleŜy podać imię i nazwisko/nazwę oraz szczegółowy adres
importera. Dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym oraz
w przypadku importu z zezwoleniem eksportowym/świadectwem 4. Kraj (re-)eksportu
Zgodny z rubryką 1.
reeksportu.
Samo imię i nazwisko/nazwa oraz kraj nie są wystarczające
5. Kraj importu
Zgodny z rubryką 3.
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6. Miejsce, w którym kaŜdy Ŝywy okaz gatunku z Aneksu A będzie
7. Organ wydający
przechowywany
W przypadku importu: miejsce zgodne z zatwierdzonym przez
Ministerstwo Środowiska
powiatowego lekarza weterynarii.
ul. Wawelska 52/54
Nie ma potrzeby wypełniać w przypadku importu Ŝywych okazów
00-922 Warszawa
z załącznika B, choć i w tym przypadku orzeczenie
Zgodnie z rozporządzeniem
powiatowego lekarza weterynarii o warunkach
407/2009 (patrz dział „Przepisy w
przetrzymywania naleŜy dołączyć do wniosku
sprawie CITES” na tej stronie
internetowej)
8. Opis okazów (w tym znaki, płeć, data urodzenia Ŝywych zwierząt)
NaleŜy podać kod opisujący okaz, zgodnie z rozporządzeniem 865/2006,
zał. VII, str. 54-57
Dodatkowo:
W przypadku Ŝywych zwierząt: płeć (o ile znana), data urodzenia (o ile
znana), oznakowanie (o ile istnieje), rozmiary
W przypadku martwych okazów: typ okazu (np. skórzana torba, paski do
zegarków, figurki z kości słoniowej/drewna gatunków CITES)
W przypadku, gdy jedynie część okazu pozyskano z okazów CITES,
naleŜy wyraźnie podać, które fragmenty wykonano z okazów CITES
lub jaka jest ich zawartość: np. kapelusz ze skóry zwierzęcia nie
objętego przepisami CITES z przepaską ze skóry krokodyla;
tabletki/syrop o zawartości ekstraktu z okazów CITES …%.;
fortepian z ... klawiszami pokrytymi nakładkami z kości słoniowej

Alternatywnie.
Podać
wielkość
łatwiej
weryfikowalną
wobec okazów

9. Masa netto (kg)

10. Ilość

11. Załącznik CITES 12. Aneks WE

13. Źródło

14. Przeznaczenie

15. Kraj pochodzenia
16. Zezwolenie nr

17. Data wydania

18. Kraj ostatniego re-eksportu
19. Świadectwo nr

20. Data wydania

21. Nazwa naukowa gatunku
Nazwa w języku łacińskim
22. Nazwa powszechna gatunku
Nazwa w języku polskim
23. Niniejszym składam wniosek o wydanie określonego powyŜej zezwolenia/świadectwa

Uwagi (np. cel przywozu, szczegółowe informacje nt. warunków przetrzymywania Ŝywych okazów itp.)

Załączam niezbędne dokumenty oraz oświadczam, Ŝe wszystkie
dane według mojej wiedzy i przekonania są prawdziwe.
Niniejszym oświadczam, ze wniosek o wydanie
zezwolenia/świadectwa
dla powyŜszych okazów nie został wcześniej odrzucony.

______________________________________
Podpis
Nr telefonu (ewentualnie e-mail) umoŜliwi szybki roboczy
kontakt w przypadku wątpliwości związanych z wnioskiem,
co w efekcie przyspieszy wydanie decyzji
Nazwisko i nr telefonu wnioskodawcy
śywe zwierzęta będą transportowane zgodnie z wytycznymi CITES
w zakresie transportu oraz przygotowania transportu Ŝywych zwierząt lub
w przypadku transportu lotniczego, zgodnie z Przepisami dotyczącymi ____________________________________
Ŝywych zwierząt opublikowanymi przez Międzynarodowe Zrzeszenie Miejsce i data
Transportu Lotniczego (IATA)

Zgodnie z
kodami
podanymi na
kolejnej
stronie –
punkty 13 i 14

IMPORT
Jeśli okaz jest
importowany z
miejsca pochodzenia,
wypełnić tylko pole
15-17 (na podstawie
zezwolenia
eksportowego)
Jeśli okaz był juŜ
wcześniej
eksportowany,
wypełnić równieŜ pola
18-20 (na podstawie
świadectwa
reeksportu).
W przypadku
świadectwa reeksportu
nie naleŜy
przepisywać danych z
rubryk świadectwa
dotyczących kraju
ostatniego reeksportu,
gdyŜ dla wydającego
organu kraj ostatniego
reeksportu był inny.
Ostatnim
eksportującym jest
kraj który wydał
świadectwo
reeksportu na którym
bazuje wniosek
EKSPORT
NaleŜy podać kraj
pochodzenia i dane
dokumentu na
podstawie którego
okaz był
sprowadzony. Dla
okazów pozyskanych
w UE: tylko kraj
pochodzenia –
załączyć dokumenty
świadczące o
pochodzeniu

Instrukcje i objaśnienia
1.

Pełna nazwa (imię i nazwisko) i adres rzeczywistego
(re-)eksportera, nie przedstawiciela. W przypadku świadectwa
własności prywatnej pełna nazwa (imię i nazwisko) i adres
prawnego właściciela.

2.

Nie dotyczy.

3.

Pełna nazwa (imię i nazwisko) i adres rzeczywistego
importera, nie przedstawiciela. Pozostawić puste w
przypadku świadectwa własności prywatnej.

5.

Pozostawić puste w przypadku świadectwa własności
prywatnej.

6.

Wypełnić wyłącznie w przypadku Ŝywych okazów
gatunków wymienionych w załączniku A, innych niŜ
hodowane w niewoli lub sztucznie rozmnaŜane.

8.

Opis powinien być w miarę moŜliwości jak
najdokładniejszy i obejmować trzyliterowy kod zgodnie
z załącznikiem VII do rozporządzenia (WE) nr
865/2006 [ustanawiającego przepisy wykonawcze do
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie
ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze
regulacji handlu nimi].

9/10.

NaleŜy stosować jednostki ilości i/lub masy netto zgodne z
jednostkami określonymi w załączniku VII do
rozporządzenia (WE) nr 865/2006.

11.

NaleŜy podać numer Załącznika CITES (I, II lub III), w
którym okazy zostały wymienione według stanu na
dzień wydania zezwolenia/świadectwa.

12.

NaleŜy podać literę załącznika do rozporządzenia (WE)
nr 338/97 (A, B lub C), w którym okaz jest wymieniony
według stanu na dzień wydania złoŜenia wniosku.

13.

NaleŜy wpisać jeden z poniŜszych kodów, aby określić
źródło:
Okaz schwytany w środowisku naturalnym,
Okaz pochodzący z działalności ranczerskiej,
Zwierzęta wymienione w załączniku A, hodowane w
niewoli do celów handlowych, oraz rośliny wymienione
w załączniku A, sztucznie rozmnaŜane do celów
handlowych zgodnie z rozdziałem XIII rozporządzenia
(WE) nr 865/2006, jak równieŜ ich części i pochodne,
Rośliny wymienione w załączniku A, sztucznie
rozmnaŜane do celów niehandlowych, oraz rośliny
wymienione w załączniku B i C sztucznie rozmnaŜane
zgodnie z rozdziałem XIII rozporządzenia (WE) nr
865/2006, jak równieŜ ich części i pochodne,
Zwierzęta wymienione w załączniku A, hodowane w
niewoli do celów niehandlowych, oraz zwierzęta
wymienione w załączniku B i C, hodowane w niewoli
zgodnie z rozdziałem XIII rozporządzenia (WE) nr
865/2006, jak równieŜ ich części i pochodne,
Zwierzęta urodzone w niewoli, lecz dla których kryteria
rozdziału XIII rozporządzenia (WE) nr 865/2006 nie są
spełnione, jak równieŜ ich części i pochodne,
Skonfiskowane lub zatrzymane okazy (1),
Przedkonwencyjne (1),
Źródło nieznane (wymaga uzasadnienia),
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NaleŜy uŜyć jednego z poniŜszych kodów do wskazania
celu (powrotnego) wywozu/przywozu okazów:
Hodowla w niewoli lub sztuczne rozmnaŜanie,
Cele edukacyjne,

G
H
L
M
N
P
Q
S
T
Z

Ogrody botaniczne,
Trofea myśliwskie,
Organy ścigania/władze sądowe/eksperci sądowi,
Cele medyczne (w tym badania biomedyczne),
Reintrodukcja lub introdukcja do środowiska
naturalnego,
Cele osobiste,
Cyrki lub wystawy objazdowe,
Cele naukowe,
Cele handlowe,
Ogrody zoologiczne,

15–17.

Krajem pochodzenia jest kraj, w którym okazy zostały
schwytane w środowisku naturalnym, urodziły się i były
hodowane w niewoli lub były sztucznie rozmnaŜane.
Jeśli jest to państwo trzecie, pola 16 i 17 muszą zwierać
szczegółowe informacje na temat stosownego
zezwolenia. Jeśli okazy pochodzące z państwa
członkowskiego Wspólnoty są wywoŜone z innego
państwa członkowskiego, wyłącznie nazwa państwa
członkowskiego pochodzenia musi być podana w polu
15.

18–20.

Krajem ostatniego powrotnego wywozu jest, w
przypadku świadectwa powrotnego wywozu, państwo
trzecie dokonujące powrotnego wywozu, z którego
okazy zostały przywiezione przed ich powrotnym
wywozem ze Wspólnoty. W przypadku zezwolenia na
przywóz, jest to państwo trzecie dokonujące powrotnego
wywozu, z którego okazy mają być przywiezione.
Pola 19 i 20 muszą zawierać szczegółowe informacje na
temat odpowiedniego świadectwa powrotnego wywozu.

21.

Nazwa naukowa musi być zgodna ze standardowymi
źródłami nomenklatury wymienionymi w załączniku
VIII do rozporządzenia (WE) nr 865/2006.

23.

NaleŜy podać w miarę moŜliwości jak najwięcej
szczegółów oraz uzasadnić wszelkie pominięcia wyŜej
wymaganych informacji.

(1) UŜywać wyłącznie w połączeniu z innym kodem źródłowym

