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Nieje urdend na pouZitie rnirno Europskej irnie
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C /No

E Potvrdenie o zdkomom nadobudnuti / Ceftificate oflegal acuisition

I Potvrdenie pre komerdnd dimosti I Cenificate for comercial actir ities

l-l Potrrdenieopremrestueni2irychexenrplirov/Certificatetbrmovententoflive
lJ rp".,r"n

Nariadenie Rady (ES) i.338/97 a nariadenie Komisie (ES) i. 865/2006 o ochrane druhov vol'ne iijticich
iivoiichov a rastlin regul6ciou obchodu s nimi
Council Rcgulation (EC) No 338/97 and Commission Rcgulation (EC) No 865/2006 on thc protcction ofspccics
ofwild fauna and flora by rcgulating tradc thcrcin

2. Por olend miesto pre Zivd exemplire dmhol uvedenych v prilohe A i
Authorizcd location for livc spccimcns of Anncx A spccics

3. Vyddvajuci rykorury orgin / Issuing Management Authority

,l.Opisexempldrov(rr6taneoznaienia.pohlaviaadAtunrunarodeniav 5 Crstihmotnosz(kg)/Netnrass(kg) 6.Mnozstvo,Quanlity

pripade Zirlich Zivoiishqv) / Description ofspecimens (incl marks.
scx/datcofbirthforlivcanimals) 

7 prilohaclTEs/clrEs 8 prirohaEU 9 povod/source

n ppendix

l0 KraJrna p6vodu / Country ofongin

I I Povolenie a / Permit No I: Ditum vydania / Date ofissue

l6 \'edecki nezo\ druhu / Screnlfic narne ofspecies

I7 Beini niav druhu / Cornnron narne of species

ll Clensky stal dolozu MemberSlaleof rilrpon

14 Dokunrenti / DocumentNo l5 Detum vydeia' Date of issue

Porrdzuje sa ;e !)isie opisan6 exemplire / It is hereby cenified that the specinrens described above

a) n bol,n"dobudnurezvolneyprirodyvsuladesprivnymrpredpismrplatnlinrvolydivalucomalenskomstite' u were trken from the willl in accordmce with the legislation in force in the issuing Member State

5) ll sn opusrene alebo ureaene exemplere, ktor6 bo[ nadobudnut6 v sulade s priivnymi predpisnri platnlimr vo wdiva1ircom ilenskom Stile' u are rbrndoned or escrperJ specimens thrt were recovered in accordance with the legislation in torce in the issuing Member State

c) ll ,u"*"mplarenarodeneaodclrovodvajatialeboumelorypestovmeexemplire

- 
are erptire bom-and-bred or anificiall) proprg.iled specrnlens

d) n boh nadobudnurd v Unrr alebo dovezene do Unie v sulade s ustmovenramr naf,cdenrc Rad) (ESl a llfi 97
' U were rcquired rn or rnroduced into the Union in compliance with the provisions ofCouncil Regulation (EC) No lltl/97

91 l_l bol nadobudnurd v Unr elebo dovezene do Unie pred I junom 199? v sulade s narcdenim Radv (EHS) a 36:0 8:
' tJ were rcquire.l rn or rntrorluced into the Union belore I June 1997 in accordance with Council Regulation lEC) No 3626/82

11 ll Uotr naaobudnure v I nr alebo dorezen€ do Unre pred I jduaronr l9l(4 v sulade s ustmovenranu dohororu CITES
H trereacquiredrnorrntroducedrntolheUnionbeforelJrnuaryl9l{-lincomplirnceqiththepro\isionsofCITES

"' U ;r"n;

Tento dolunrent sa rydava na uiely / This document ls lssued for the purpose of

t8

l9

a)

b)

c)

d)

e)

l_l powrdenrr, ie exemplirr ,ktory sa mi (opiitovne) vyviea'bol nadobudnut-rl v sirlade s platnimi prevnymi predpismr v oblmti ochrdy prisllsnich drullov
l-J 6sn6mlng lhrr r specimen to be (re-)expoded has been acquired in accordance with the legislation in force on the pruteclion ofthe species in question

ll udelen,c uyn,*ky zo zrkzov komerinich iinnosti uvedenich v alimku t{ ods. I nariadenra (ES) a ll8/97 na predaj exemplirov druhov uvedenich v prilohe A
H exempring for sale Annex A specimens from the prohibitions relating to commercial acli\ ities listed din Anicle t{. I of Reguhtion (EC) NO 338i97

[l pou-2,u" 
"*".plaror 

na vedecLy pokrok/chov, roznuoiovmle/viskum. vzdelavore alebo na in6 iriely. ktord neohrozra dany druh
H usingrhespeuintensfortherdvancementofscience/breedingorpropagatioto'researchoreducationorothernon-delrimentalpurposes

n pouol"n," pr"nrrestnenra 2rrrych exemplrrov uvedenych v prrlohe A v ramcr Unre z nrresle uvedeniho v povoleni na doroz alebo r'akonrkol vel ponrdeni
H authorising rhe mo!emenr wrthin the Union ofa live Annex A specimens from the location indicated in lhe impon pemil or in any cenificate

Potvrdenie je platn6 vfluine pre driitel'a uveden6ho v kol6nke I
Ccrtificatc valid only for holdcr namcd in box I Aro/Yes tr Nic/No n

20 Osobim6 oodmienkv / Soecial condiions

Mresto a ditum / Place ed date a odtlaiok rlradnet peiratky / Srgnature ed officlalMeno ryddval uceho iradnika / Name of rssuing officral Mresto a ditum / Place ed date Podprs a odtlaaok uradneJ Peir atky
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Pokyny a vysvetlivky 

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

2. Vypĺňať len v prípade, ak povolenie na dovoz pre príslušné exempláre stanovuje miesto, kde sa majú tieto 
exempláre držať, alebo ak sa vyžaduje, aby exempláre, ktoré boli nadobudnuté z voľnej prírody v členskom 
štáte, boli držané na schválenej adrese. 

Každé premiestnenie z uvedeného miesta si potom vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného výkonného 
orgánu s výnimkou naliehavého veterinárneho ošetrenia pod podmienkou, že exempláre sú vrátené späť 
priamo na povolené miesto (pozri kolónku 19). 

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 vydania povolenia/potvrdenia uvedený. 

8. Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu vydania 
povolenia/potvrdenia 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 odôvodnený) 

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