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14. Na označenie účelu, na ktorý sa majú exempláre (opätovne) vyviezť/doviezť, použite jeden z týchto kódov: 

B chov v zajatí alebo umelé pestovanie 

E vzdelávanie 

G botanické záhrady 

H poľovnícke trofeje 

L vynucovanie právnych predpisov (súdne a forenzné účely) 

M medicínsky účel (vrátane biologicko-medicínskeho výskumu) 

N opätovná introdukcia alebo introdukcia do voľnej prírody 

P osobný účel 

Q cirkusy a putovné výstavy 

S vedecký účel 

T komerčný účel 

Z zoologické záhrady 

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 Únie vyvážajú z iného členského 
štátu, v kolónke 15 sa musí uviesť len názov členského štátu 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 z Únie. 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. 

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

23 až 25. Len na úradné účely. 

26. V prípade potreby musí dovozca/(opätovný) vývozca alebo jeho zástupca uviesť číslo nákladného listu alebo 
leteckého nákladného listu. 

27. Vypĺňa colný úrad v mieste vstupu do Únie alebo príslušný colný úrad (opätovného) vývozu podľa toho, či 
ide o dovoz alebo (opätovný) vývoz. V prípade dovozu sa originál (formulár 1) musí vrátiť výkonnému 
orgánu príslušného členského štátu a kópia pre držiteľa (formulár 2) dovozcovi. V prípade (opätovného) 
vývozu sa kópia, ktorú colný úrad vráti vydávajúcemu orgánu (formulár 3), musí vrátiť výkonnému orgánu 
príslušného členského štátu a originál (formulár 1) spolu s kópiou pre držiteľa (formulár 2) sa musia vrátiť 
(opätovnému) vývozcovi.
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	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006



