Pokyny a vysvetlivky

1. Presný názov alebo meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho
zástupcu. V prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve meno a adresa zákonného
vlastníka.

I

zaistené, zhabané a prepadnuté exempláre (1)

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať
ustanovenia dohovoru (1)

2.

U

neznámy pôvod (musí byť zdôvodnený)

Neuplatňuje sa.

3. Presný názov alebo meno a adresa skutočného dovozcu, nie jeho zástupcu.
Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve.

14. Na uvedenie účelu, na ktorý majú byť exempláre (opätovne) vyvezené/
dovezené, použite jeden z nasledujúcich kódov:

5.

B

chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre

E

vzdelávanie

G

botanické záhrady

H

poľovnícke trofeje

Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve.

6. Vyplniť vo formulári žiadosti len v prípade živých exemplárov druhov
uvedených v prílohe A, ktoré neboli narodené a odchované v zajatí alebo umelo
vypestované.
8. Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový
kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 [ktorým sa ustanovujú
podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi].

L

vynucovanie právnych predpisov (súdne a forenzné účely)

M

medicínsky účel (vrátane biologicko-medicínskeho výskumu)

N

opätovná introdukcia alebo introdukcia do voľnej prírody

9/10. Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami,
ktoré sú uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

P

osobný účel

Q

cirkusy a putovné výstavy

11. Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania
povolenia/potvrdenia uvedený.

S

vedecký účel

T

komerčný účel

12. Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je
druh k dátumu podania žiadosti uvedený.

Z

zoologické záhrady

13. Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov:

15. až 17. Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej
prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia
krajina, kolónky 16 a 17 musia obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak
sa exempláre pochádzajúce z členského štátu Spoločenstva vyvážajú z iného
členského štátu, v kolónke 15 sa uvádza len názov členského štátu pôvodu.

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

D

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely
a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely
v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti
a deriváty

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely
a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade
s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely
a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade
s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

21. Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie,
ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

F

živočíchy, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú kritériá
kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

23. Uveďte podľa možnosti čo najviac podrobných údajov a odôvodnite všetky
chýbajúce požadované informácie.

(1) Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

18. až 20. V prípade potvrdenia na opätovný vývoz je krajina posledného
opätovného vývozu opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej boli exempláre
dovezené pred opätovným vývozom zo Spoločenstva. V prípade povolenia na
dovoz je to opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej majú byť exempláre
dovezené. Kolónky 19 a 20 musia obsahovať podrobné údaje o príslušnom
potvrdení na opätovný vývoz.

