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3 1. Vložnik

POTRDILO Št. 
Se ne uporablja zunaj
Evropske unije

Potrdilo o zakoniti pridobitvi

Potrdilo o komercialnih dejavnostih

Potrdilo o prenosu živih osebkov

2. Dovoljeni kraj bivanja za žive osebke vrst iz priloge A  3. Upravni organ izdajatelj

4. Opis osebkov (skupaj z oznakami, spolom, datumom rojstva za žive 5. Neto masa (kg) 6. Količina 

živali) 

7. Dodatek k CITES 8. Priloga k EU 9. Vir 

10. Država porekla

11. Št. dovoljenja 12. Datum izdaje

16. Znanstveno ime vrste 13. Država članica uvoza

17. Domače ime vrste (če je na voljo) 14. Št. dokumenta 15. Datum izdaje 

18. Za zgoraj opisane osebke s tem potrjujem, da: 

a)  so bili odvzeti iz narave skladno z zakonodajo, ki velja v državi članici izdajateljici

b)  so bili zapuščeni ali so pobegnili in bili ponovno ujeti skladno z zakonodajo, ki velja v državi članici izdajateljici

c)  so rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi

d)  so bili pridobljeni v Uniji ali so bili vanjo vneseni skladno z določbami Uredbe (ES) št. 338/97

e)  so bili pridobljeni v Skupnosti ali so bili vanjo vneseni skladno z Uredbo (EGS) št. 3626/82 pred 1. junijem 1997 

f)  so bili pridobljeni v Skupnosti ali so bili vanjo vneseni skladno z določbami CITES pred 1. januarjem 1984

g)  so bili pridobljeni v državi članici izdajateljici ali so bili vanjo vneseni, preden so se zanje začele uporabljati določbe Uredbe (ES) 

št. 338/97 ali 3626/82 ali CITES na tem ozemlju

19. Namen vloge za dokument je: 

a) potrditi, da je bil osebek, ki se bo (ponovno) izvozil, pridobljen skladno z obstoječo zakonodajo o varstvu zadevne vrste

b) izvzeti osebke vrst iz priloge A iz prepovedi, ki se nanašajo na komercialne dejavnosti iz člena 8.1 Uredbe (ES) št. 338/97

c) izvzeti osebke vrst iz priloge A , namenjene prikazu javnosti brez prodaje, iz prepovedi, ki se nanašajo  na komercialne 

dejavnosti iz člena 8.1 Uredbe (ES) št. 338/97

d) bodo uporabljeni za napredek v znanosti/gojenje ali razmnoževanje/raziskave ali izobraževanje ali v druge neškodljive namene

e) dovoliti prenos osebkov vrst iz priloge A znotraj Unije iz kraja, navedenega na uvoznem dovoljenju ali katerem koli potrdilu

20. Opombe Prilagam potrebno dokazno dokumentacijo in izjavljam, da so vsi

navedeni podatki po moji najboljši vednosti in prepričanju pravilni.

Izjavljam, da vloga za potrdilo za navedene osebke do zdaj še ni

bila zavrnjena.

Ime vložnika Podpis Kraj in datum
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št. 865/2006 o varstvu prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi  
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Uredba Sveta (ES) št. 338/97 in Uredba Komisije (ES)  
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