
DEN EUROPÆISKE UNION   

3 1. Indehaver (Navn, adresse, telefonnummer, email) CERTIFIKAT 

Ikke til brug uden for Den Europæiske Union 
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□ Certifikat for lovlig erhvervelse (kun sammen med 19 a) 

□ Certifikat for kommercielle aktiviteter 

□ Certifikat for transport af levende enheder (kun sammen med 19 e) 

CPR/CVR-nr. (skal oplyses):  Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 om 
beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed 

2. Godkendt sted, hvor levende enheder af bilag A-arter skal 
holdes 

 

3. Udstedende styrelsesråd 

Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C., DK 

4. Beskrivelse af enhederne (herunder mærker og levende dyrs 
køn/fødselsdato) 
 
 

5. Nettovægt (kg) 6. Antal 
 

7. CITES-liste 8. EU-bilag 
A 

9. Oprindelse 

10. Oprindelsesland 

11. Tilladelsens nr. 12. Udstedelsesdato 
 

3 16. Artens videnskabelige navn 13. Importmedlemsstat 

 17. Artens almindelige navn 
 

14. Dokumentets nr. 
 

15. Udstedelsesdato 
 

 18. Det bekræftes herved, at de ovenfor beskrevne enheder (sæt kun ét kryds): 

a) □ er indfanget/indsamlet i naturen ifølge de gældende bestemmelser i den udstedende medlemsstat 

b) □ er efterladte eller undslupne enheder, der er genindfanget ifølge de gældende bestemmelser i den udstedende medlemsstat 

c) □ er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret 

d) □ er erhvervet eller indført i Unionen i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 338/97 

e) □ er erhvervet eller indført i Unionen inden den 1. juni 1997 i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 3626/82 

f) □ er erhvervet eller indført i Unionen inden den 1. januar 1984 i overensstemmelse med bestemmelserne i CITES 

g) □ er erhvervet eller indført i den udstedende medlemsstat, inden bestemmelserne i forordning (EF) nr. 338/97, forordning (EØF) nr.3626/82 
eller i CITES fik virkning på medlemsstatens territorium 

 19. Dette certifikat udstedes med henblik på (sæt kun ét kryds): 

a) □ at bekræfte, at en enhed, der skal (re)eksporteres, er erhvervet i overensstemmelse med den gældende lovgivning om beskyttelse af den 
pågældende art 

b) □ at undtage salg af bilag A-enheder fra forbuddet mod de kommercielle aktiviteter, der er angivet i artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97 

c) □ at undtage udstilling uden salg af bilag A-enheder fra forbuddet mod de kommercielle aktiviteter, der er angivet i artikel 8, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 338/97 

d) □ at anvende enheder til fremme af videnskab/opdræt eller opformering/forskning eller uddannelse eller andre formål, der ikke skader artens 
overlevelse 

e) □ at tillade transport i Fællesskabet af en levende Bilag A-enhed fra det sted, der er er angivet i importtilladelsen eller i et certifikat 

 20. Bemærkninger                                                                                  Jeg vedlægger den fornødne dokumentation og erklærer på tro og love,                     
                                                                                                                at alle de givne oplysninger er korrekte. Jeg erklærer, at en ansøgning 
                                                                                                                om ansøgning om certifikat for ovennævnte enheder ikke tidligere er  
                                                                                                                blevet afslået.   
 
 
 
                    
 
 
                             
                     
 
 
 
                                     Ansøgerens navn                                                  Underskrift                                                             Sted og dato 

 


