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1. Sökande INTYG - ANSÖKAN Nr

2. Godkänd plats där levande exemplar av arter enligt bilaga A ska hållas

16. Vetenskapligt artnamn

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

Finlands miljöcentral SYKE, CITES-tillstånd
 3. Utfärdande myndighet

Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors, Finland
Tel. +358 (0)295 251 000, Fax +358 (0)9 5490 2791
e-post: cites@ymparisto.fi

 10. Ursprungsland

 5. Nettovikt (kg)  6. Kvantitet

 7. CITES-bilaga   8. EU-bilaga   9. Ursprung

 11. Tillståndsnummer 12. Utfärdat den

20. Anmärkningar

Ort och datum

 3

 3

SYKE/  EU-tillstånd011 /2018Ansökan

Får ej användas utanför Europeiska unionen

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

 13. Importerande medlemsstat

 14. Dokumentnummer 15. Utfärdat den

Namnförtydligande Underskrift

17. Trivialnamn (om sådant finns)

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

18. Härmed intygas att ovan nämnda exemplar

19. Härmed begärs ett dokument i syfte att

a)

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

är födda i fångenskap eller artificiellt förökadec)

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

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

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

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

g)

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

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

b)

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

c)

Intyg om lagligt förvärv

Intyg för kommersiell verksamhet

Intyg för förflyttning av levande exemplar

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

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

e)

Ansökan kan behandlas först när vi har mottagit en ifylld ansökningsblankett med underskrift och samtliga bilagor. Till ansökan tillfogas även 
kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer.

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.



Anvisningar och förklaringar 
1. Fyll i den egentliga intygsökarens 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 är 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 unga 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 kommersiellt 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 

X  Exemplar som hämtats i marin miljö som inte står under 
någon stats jurisdiktion 

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 

Instructions and explanations 
1.  Full name and address of the applicant for the certificate, not 

of an agent. 
2.  To be completed only on the application form in the case of 

live specimens of Annex A species other than captive bred or 
artificially propagated specimens. 

4.  Description must be as precise as possible and include a three-
letter code in accordance with Annex VII to Regulation (EC) 
No 865/2006 laying down detailed rules concerning the 
implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the 
protection of species of wild fauna and flora by regulating 
trade therein. 

5/6.  Use the units of quantity and/or net mass in accordance with 
those contained in Annex VII to Regulation (EC) No 
865/2006.  

7.  Enter the number of the CITES Appendix (I, II or III) in which 
the species is listed at the date of application.  

8.  Enter the letter of the Annex to Regulation (EC) No 338/97 
(A, B or C) in which the species is listed at the date of 
application. 

9.  Use one of the following codes to indicate the source: 
W  Specimens taken from the wild  
R  Specimens of animals reared in a controlled environment, 

taken as eggs or juveniles from the wild, where they 
would otherwise have had a very low probability of 
surviving to adulthood 

D  Annex A animals bred bred in captivity for commercial 
purposes in operations included in the Register of the 
CITES Secretariat, in accordance with Resolution Conf. 
12.10 (Rev. CoP15), and Annex A plants artificially 
propagated for commercial purposes in accordance with 
Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as 
parts and derivatives thereof 

A  Annex A plants artificially propagated for non-
commercial purposes and Annexes B and C plants 
artificially propagated in accordance with Chapter XIII of 
Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and 
derivatives thereof 

C  Animals bred in captivity in accordance with Chapter XIII 
of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and 
derivatives thereof 

F  Animals born in captivity, but for which the criteria of 
Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006 are not 
met, as well as parts and derivatives thereof 

X  Specimens taken in the marine environment not under the 
jurisdiction of any State 

I  Confiscated or seized specimens (1) 

O  Pre-convention (1) 
U  Source unknown (must be justified) 

10 to 12. The country of origin is the country where the specimens 
were taken from the wild, born and bred in captivity, or 
artificially propagated. 

13 to 15. The Member State of import is, where applicable, the 
Member State having issued the import permit for the 
specimens concerned. 

16.  The scientific name must be in accordance with the standard 
references for nomenclature referred to in Annex VII to 
Regulation (EC) No 865/2006. 

18.  Provide as many details as possible and justify any omissions 
to the information required above. 

 
(1) To be used only in conjunction with another source code 
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