EUROPEISKA UNIONEN
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1. Innehavare

Nr

INTYG
Får ej användas utanför
Europeiska unionen

Sökandens namn och adress

Intyg om lagligt förvärv
Intyg för kommersiell verksamhet

ANSÖKAN

Intyg för förflyttning av levande exemplar
Rådets förordning (EG) nr 338/97 och kommissionens förordning (EG)
nr 865/2006 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll
av handeln med dem
2. Godkänd plats där levande exemplar av arter enligt bilaga A ska
hållas

Jordbruksverket
551 82 JÖNKÖPING

4. Beskrivning av exemplaren (inkl. märkning, kön, födelsedatum för
levande djur)

Beskriv kortfattat vad du ansöker om, till exempel:
- Björskinn, märkt med mikrochip: XXXXX
- Kranium, märkt med mikrochip: XXXXX
- Monterad björn, märkt med mikrochip: XXXXX
3

3. Utfärdande myndighet

5. Nettovikt (kg)

6. Kvantitet

-

1

7. CITES-bilaga

8. EU-bilaga

II

9. Ursprung

A

W

10. Ursprungsland

Sverige
11. Tillståndsnummer

12. Utfärdat den

-

-

16. Vetenskapligt artnamn

13. Importerande medlemsstat

Ursus arctos

-

17. Trivialnamn (om sådant finns)

14. Dokumentnummer

Brunbjörn

15. Utfärdat den

-

-

18. Härmed intygas att ovan nämnda exemplar

a)

har tagits från sin naturliga miljö i enlighet med gällande lagstiftning i den utfärdande medlemsstaten

b)

är övergivna eller har rymt och tagits om hand i enlighet med gällande lagstiftning i den utfärdande medlemsstaten

c)

är födda i fångenskap eller artificiellt förökade

d)

förvärvades eller infördes i unionen i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 338/97

e)

förvärvades eller infördes i unionen före den 1 juni 1997 i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3626/82

f)

förvärvades eller infördes i unionen före den 1 januari 1984 i enlighet med bestämmelserna i konventionen

g)

förvärvades eller infördes i den utfärdande medlemsstaten innan bestämmelserna i förordning (EEG) nr 338/97 eller
(EEG) nr 3626/82 eller i CITES blev tillämpliga i den medlemsstaten

19. Härmed begärs ett dokument i syfte att

a)

bekräfta att ett exemplar som ska (åter)exporteras har förvärvats i enlighet med gällande lagstiftning om skydd av den
berörda arten

b)

undanta exemplar som omfattas av bilaga A från de förbud avseende kommersiell verksamhet som anges i artikel 8.1 i
förordning (EG) nr 338/97

c)

vad gäller förevisande för allmänheten, undanta exemplar som omfattas av bilaga A från de förbud avseende kommersiella
aktiviteter som anges i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 338/97

d)

använda exemplaren för att främja vetenskap/avel eller förökning/forskning eller utbildning eller andra icke-skadliga ändamål

e)

ge tillstånd för transport inom unionen av ett levande exemplar som omfattas av bilaga A från den plats som anges i
importtillståndet eller i annat intyg
Jag bifogar nödvändiga handlingar och intygar att alla
uppgifter som lämnats är korrekta enligt min kunskap
och bedömning.
Jag intygar att ingen ansökan om intyg tidigare
har avslagits för ovanstående exemplar.
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20. Anmärkningar

Namnförtydligande

Underskrift

Ort och datum

Anvisningar och förklaringar
1.

Fyll i den egentliga intygsinnehavarens fullständiga namn och adress, inte en representants.

2.

Fylls i på ansökningsblanketten endast om det gäller levande exemplar av arter förtecknade i bilaga A,
utom exemplar födda och uppvuxna i fångenskap och artificiellt förökade exemplar.

4.

Beskrivningen ska vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med
bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning
(EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

5-6.

Använd enheter för kvantitet och/eller nettovikt i enlighet med dem som anges i bilaga VII till förordning
(EG) nr 865/2006.

7.

Fyll i numret på den CITES-bilaga (I, II eller III) i vilken arten är förtecknad vid tiden för ansökan.

8.

Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten finns förtecknad
vid tiden för ansökan.

9.

Använd en av följande koder för att ange ursprung:
W Exemplar tagna från sin naturliga miljö.
R Exemplar av djur uppfödda i en kontrollerad miljö, tagna som ägg eller ungar från sin naturliga miljö
där de annars skulle ha haft en mycket liten sannolikhet att överleva till vuxen ålder.
D Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål i verksamheter som är införda
i CITES-sekretariatets register, i enlighet med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP 15) och växter enligt
bilaga A, artificiellt förökade för kommersiella ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG)
nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur eller växter
A Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B
och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och
produkter av sådana växter.
C Djur uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och
produkter av sådana djur.
F Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr
865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.
I

Beslagtagna eller förverkade exemplar ( 1).

O Anskaffade innan konventionen blev tillämplig ( 1).
U Okänt ursprung (måste motiveras).
10-12. Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp
i fångenskap eller artificiellt förökats.
13-15. Importmedlemsstaten är i förekommande fall den medlemsstat som har utfärdat importtillståndet för de
berörda exemplaren.
16.

Det vetenskapliga namnet ska anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges
i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

18.

Lämna så utförlig information som möjligt och ange orsaken till eventuella utelämnanden av begärda uppgifter.

(1)

Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung

