EUROPEISKA UNIONEN / EUROPEAN UNION
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1. Exportör/Återexportör / Exporter or re-exporter

TILLSTÅND / INTYG
PERMIT / CERTIFICATE
IMPORT
EXPORT
RE-EXPORT
ÖVRIGT / OTHER
Konventionen om internationell
handel med utrotningshotade arter
av vilda djur och växter

3. Importör / Importer

4. Export-/Återexportland / Country of ( re-)export

5. Importland / Country of import
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6. Plats där levande exemplar av arter enligt bilaga A skall hållas /
Location at which live specimens of Annex A species will be kept

7. Utfärdande myndighet / Issuing management authority

8. Beskrivning av exemplaren (inkl. kännetecken, kön, ålder, för levande djur) /
Description of specimens (incl. marks, sex and date of birth for live animals)

9. Nettovikt / Net mass (kg)

10. Kvantitet / Quantity

11. CITES-bilaga
CITES Appendix

13. Ursprung
Source

Finlands miljöcentral SYKE, CITES-tillstånd
Finnish Environment Institute, CITES permits
Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors, Finland
Tel. +358 (0)295 251 000
Telefax / Fax +358 (0)9 454 6030
e-post / e-mail: cites@syke.fi

12. EU-bilaga
EU Annex

14. Ändamål
Purpose

15. Ursprungsland / Country of origin
16. Tillståndsnummer / Permit No

17. Utfärdat den / Date of issue

18. Senaste återexportland / Country of last re-export
19. Tilståndsnummer / Certificate No 20. Utfärdat den / Date of issue
21. Vetenskapligt namn / Scientific name of species
22. Trivialnamn / Common name of species
23. Jag ansöker härmed om tillstånd/intyg enligt ovanståande / I hereby apply for the permit/certificate indicated above:
Ytterligare upplysningar (t.ex. ändamålet med införseln, förvaringsplats för levande
djur etc.). Ansökan kan behandlas först när vi har mottagit en ifylld ansökningsblankett med underskrift och samtliga bilagor. Till ansökan skall även bifogas sökandens eller agentens kontaktuppgifter. För utfärdandet av räkningen måste vi
även ha sökandens personnummer eller FO-nummer.

Remarks (e.g. on purpose of introduction, details of accommodation for live
specimens etc.) The application can be processed only when the application
has been filled, signed and all required documents have been presented.
Please provide also full contact details on the applicant or the agent. For invoicing the personal ID or business ID has to be provided.

Levande djur kommer att transporteras i enlighet med CITES riktlinjer för transport och förberedelse för transport av levande vilda djur, eller vid flygtransport i enlighet med
föreskrifterna beträffande levande djur, som offentliggjorts av IATA. /
Live animals will be transported in compliance with the CITES Guidelines for the Transport and Preparation for Shipment of Live Wild Animals or, in the case of air transport,
the Live Animals Regulations published by the International Air Transport Association (IATA).

Underskrift / Signature:

Namnförtydligande / Name of applicant:

Jag bifogar nödvändiga handlingar och intygar att alla uppgifter
som lämnats är korrekta enligt min kunskap och bedömning.
Jag intygar att ingen ansökan om tillstånd/intyg tidigare har
avslagits för ovanstående exemplar. /
I attach the necessary documentary evidence and declare that
all the particulars provided are to the best of my knowledge
and belief correct. I declare that an application for a permit /
certificate for the above specimens was not previously rejected.

Ort och datum / Place and date:
Ansökan / Application

SYKE / CITES-tillstånd 1/2021

Anvisningar och förklaringar
1.

Fyll i den egentliga (åter)exportörens fullständiga namn och adress, inte en
representants. Om det gäller ett intyg för personlig egendom eller ett intyg för
musikinstrument ska den lagliga ägarens fullständiga namn och adress anges. Om
det gäller ett intyg för musikinstrument där sökanden inte är den lagliga ägaren ska
både ägarens och sökandens fullständiga namn och adress anges på blanketten, och
en kopia av ett låneavtal mellan ägare och sökande lämnas till den behöriga
utfärdande myndigheten.
2.
Ej tillämpligt.
3.
Fyll i den egentliga importörens fullständiga namn och adress, inte en representants.
Ska inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom eller ett intyg för
musikinstrument.
5.
Ska inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom eller ett intyg för
musikinstrument.
6.
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.
8.
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. Om det gäller ett
intyg för musikinstrument ska beskrivningen av instrumentet göra det möjligt för
den behöriga myndigheten att kontrollera att intyget motsvarar det exemplar som
importeras eller exporteras, och beskrivningen ska innefatta uppgifter som
tillverkarens namn, serienummer eller annan identifiering såsom fotografier.
9–10. Använd enheter för kvantitet och/eller nettovikt i enlighet med dem som anges i
bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006.
11. Fyll i numret på den CITES-bilaga (I, II eller III) i vilken arten är förtecknad vid
tiden för ansökan om tillståndet/ intyget.
12. 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.
13. 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).
14. Använd en av följande koder för att ange ändamålet för (åter)exporten/importen:
B
Avel i fångenskap eller artificiell förökning
E
Utbildning
G
Botaniska trädgårdar
H
Jakttroféer
L
Upprätthållande av lagen/rättsligt/kriminaltekniskt ändamål
M Medicinska ändamål (inbegripet biomedicinsk forskning)
N
Återinförande eller införande i naturen
P
Personliga ägodelar
Q
Mobila utställningar (provsamling, cirkus, menageri, växtutställning, orkester
eller museiutställning som förevisas för allmänheten i kommersiellt syfte
S
Vetenskapliga ändamål
T
Kommersiella ändamål
Z
Djurparker
15–17. Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen,
fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredjeland
ska fälten 16 och 17 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med
ursprung i en medlemsstat exporteras från en annan medlemsstat, ska endast
ursprungsmedlemsstaten anges i fält 15.
18–20. När det gäller återexportintyg är det sista återexportlandet det återexporterande
tredjeland från vilket exemplaren importerades innan de återexporterades från
unionen. I fråga om importtillstånd är återexportlandet det återexporterande
tredjeland från vilket exemplaren ska importeras. Fälten 19 och 20 ska innehålla
uppgifter om relevant återexportintyg.
21. Det vetenskapliga namnet ska anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur
som anges i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.
23. Lämna så utförlig information som möjligt och ange orsaken till eventuella
utelämnanden av begärda uppgifter.
(1)

Instructions and explanations
1.

Full name and address of the actual (re-)exporter, not of an agent. In the case of a
personal ownership certificate or of a musical instrument certificate, the full name
and address of the legal owner. In the case of a musical instrument certificate, if the
applicant is different from the legal owner, the full name and address of both the
owner and of the applicant should be included in the form and a copy of a loan
agreement between owner and applicant should be provided to the relevant permit
issuing authority.
2.
Not applicable.
3.
Full name and address of the actual importer, not of an agent. To be left blank in the
case of a personal ownership certificate or of a musical instrument certificate.
5.
To be left blank in the case of a personal ownership certificate or of a musical
instrument certificate.
6.
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.
8.
Description must be as precise as possible and include a 3-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. In the case
of a musical instrument certificate, the description of the instrument should allow
the competent authority to verify that the certificate corresponds to the specimen
being imported or exported, and the description should include elements such as the
manufacturer's name, the serial number, or other means of identification such as
photographs.
9/10. Use the units of quantity and/or net mass in accordance with those contained in
Annex VII to Regulation (EC) No 865/2006.
11. Enter the number of the CITES Appendix (I, II or III) in which the species is listed
at the date of issue of the permit/certificate.
12. 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 issue of the permit/certificate.
13. 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 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)
14. Use one of the following codes to indicate the purpose for which the specimens are
to be (re-)exported/imported:
B
Breeding in captivity or artificial propagation
E
Educational
G
Botanical gardens
H
Hunting trophies
L
Law enforcement/judicial/forensic
M Medical (including bio-medical research)
N
Reintroduction or introduction into the wild
P
Personal
Q
Travelling exhibitions (sample collection, circus, menagerie, plant exhibition,
orchestra or museum exhibition that is used for commercial display for the
public)
S
Scientific
T
Commercial
Z
Zoos
15 to 17. The country of origin is the country where the specimens were taken from the
wild, born and bred in captivity or artificially propagated. Where this is a third
country, boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit. Where
specimens originating in a Member State of the Union are exported from another,
only the name of the Member State of origin must be mentioned in box 15.
18 to 20. The country of last re-export is, in the case of a re-export certificate, the reexporting third country from which the specimens were imported before being reexported from the Union. In the case of an import permit, it is the re-exporting third
country from which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must
contain details of the relevant re-export certificate.
21. The scientific name must be in accordance with the standard references for
nomenclature referred to in Annex VIII to Regulation (EC) No 865/2006.
23. Provide as many details as possible and justify any omissions to the information
required above.

Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.
(1)

To be used only in conjunction with another source code.

