
  

EURÓPSKA ÚNIA 

  

3 1. Žiadateľ POTVRDENIE 

Nie je určené na použitie mimo  

Európskej únie 

Č. 

Ž
IA

D
O

S
Ť

 

 Potvrdenie o zákonnom nadobudnutí 

 Potvrdenie pre komerčné činnosti 

 Potvrdenie o premiestnení živých exemplárov 

Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 o 

ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi 

2. Povolené miesto pre živé exempláre druhov uvedených 
v prílohe A 

3. Vydávajúci výkonný orgán 

4. Opis exemplárov (vrátane označenia, pohlavia/dátumu 

narodenia v prípade živých živočíchov) 

5. Čistá hmotnosť (kg) 6. Množstvo 

7. Príloha CITES 

 

8. Príloha EÚ 9. Pôvod 

10. Krajina pôvodu 

11. Povolenie č. 12. Dátum vydania 

3 
16. Vedecký názov druhu     13. Členský štát dovozu  

17. Bežný názov druhu (ak je k dispozícii) 14. Dokument č. 15. Dátum vydania 

18. Potvrdzuje sa, že vyššie opísané exempláre: 

a)  boli nadobudnuté z voľnej prírody v súlade s právnymi predpismi platnými vo vydávajúcom členskom štáte 

b)  sú opustené alebo utečené exempláre, ktoré boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi platnými vo vydávajúcom členskom štáte 

c)        sú exempláre narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované exempláre 

d)  boli nadobudnuté v Únii alebo dovezené do Únie v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 338/97 

e)  boli nadobudnuté v Únii alebo dovezené do Únie pred 1. júnom 1997 v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 3626/82 

f)  boli nadobudnuté v Únii alebo dovezené do Únie pred 1. januárom 1984 v súlade s ustanoveniami dohovoru CITES 

g)  boli nadobudnuté vo vydávajúcom členskom štáte alebo boli doň dovezené pred nadobudnutím účinnosti ustanovení nariadenia (ES) č. 

338/97 alebo nariadenia (EHS) č. 3626/82 alebo dohovoru CITES na tomto území 

19. Tento dokument sa vydáva na účely: 

    a)   potvrdenia, že exemplár, ktorý sa má (opätovne) vyviezť bol nadobudnutý v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany  

                  príslušných druhov 

b)  udelenia výnimky zo zákazov komerčných činností uvedených v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97 na predaj exemplárov  

              druhov uvedených v prílohe A 

c)  udelenia výnimky zo zákazov komerčných činností uvedených v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97 na vystavovanie na  

              verejnosti bez predaja exemplárov druhov uvedených v prílohe A 

d)       použitia exemplárov na vedecký pokrok/chov, rozmnožovanie/výskum, vzdelávanie alebo na iné účely, ktoré neohrozia daný druh 

e)       povolenia premiestnenia živých exemplárov uvedených v prílohe A v rámci Únie z miesta uvedeného v povolení na dovoz alebo v  

             akomkoľvek potvrdení 

20.  Poznámky                                                                                                             Pripájam potrebné listinné dôkazy a vyhlasujem, že všetky              

                                                                                                                                     poskytnuté údaje sú podľa môjho najlepšieho vedomia                         

                                                                                                                                     a svedomia správne. Vyhlasujem, že žiadosť o potvrdenie  

                                                                                                                                     pre vyššie uvedené exempláre nebola v minulosti zamietnutá. 

 

 

 

 

 

 

                       Meno a priezvisko žiadateľa                                                            Podpis                                            Miesto a dátum 

 



Pokyny a vysvetlivky 

 
 

1. Presný názov alebo meno a adresa držiteľa potvrdenia, nie jeho zástupcu. 

 
2. Vyplniť vo formulári žiadosti len v prípade živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A, ktoré neboli narodené 

a odchované v zajatí alebo umelo vypastované.  

 
4. 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. 
 

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

865/2006. 
 

7. Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu podania žiadosti uvedený. 

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

 

9. Na označenie pôvodu použite jeden z týchto kódov: 

 

W exempláre nadobudnuté z voľnej prírody 

 
R exempláre živočíchov chovaných v kontrolovanom prostredí, ktoré boli odobrané z voľnej prírody ako vajíčka alebo 

mláďatá v prípadoch, keď je veľmi málo pravdepodobné, že by sa inak dožili dospelého veku 

  
D živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely v zariadeniach uvedených v registri sekretariátu 

dohovoru CITES v súlade s rezolúciou konferencie CITES č. 12.10 (Rev. CoP15) 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 odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty  

 
F živočíchy narodené v zajatí, ktoré však nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a 

deriváty    

 

I  zhabané, prepadnuté alebo zaistené exempláre (1) 

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

 

U neznámy pôvod  (musí byť zdôvodnený) 
 

10. až 12. Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo 

vypestované. 
 

13. až 15. Členský štát dovozu je tam, kde je to aktuálne, členský štát, ktorý vydal povolenie na dovoz príslušných exemplárov. 

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

865/2006. 

 
18. Uveďte podľa možnosti čo najviac podrobných údajov a odôvodnite neuvedenie požadovaných informácií. 

 

 
 

___________ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

_______________ 
 

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

 


