
 

 Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - tekst ujednolicony 

Obowiązujące rozporządzenia UE: 

 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 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1320/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w 

drodze regulacji handlu nimi 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 791/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające - w 

odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących handlu gatunkami dzikiej fauny i flory - 

rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Rady (WE) nr 338/97 

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 792/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. 

ustanawiające 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 

 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 nr 338/97 

 Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy 

wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej 

fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi - w miejsce Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 

1808/2001 

 Tekst jednolity rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 - tekst ma charakter informacyjny, 

nie ma mocy prawnej 

 rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 888/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zakazujące 

wprowadzania do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory 

 

Teksty aktów prawnych są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii 

Sejmu RP na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/ 
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