CERTIFICAAT VAN OORSPRONG
Informatie die aan de nieuwe eigenaar moet worden verstrekt met het oog op de legale verwervig van levende dieren van
de in Bijlage B genoemde soorten overeenkomstig artikel 8, lid 5, van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad
Soort (wetenschappelijke naam)
Beschrijving van de specimens
Aard van de specimens (bijv. levend)
Aantal specimens
Geslacht (indien beschikbaar)
Geboortedatum/datum uitkomen van het ei of geschatte
leeftijd (indien beschikbaar)
Merktekens (in voorkomend geval) – ID-nummer en -type
Andere kenmerken
Oorsprong:
Oorsprongcode (de codes staan op de achterkant). Voor in
gevangenschap gefokte dieren: informatie over het
kweekmateriaal van de specimens in kwestie
Land van herkomst en land van (weder)uitvoer, (indien
van toepassing)
Vorm van verwerving:
Invoer
Soort document (invoervergunning en mogelijk ander
document – specificeer in dit geval het soort
document (bijv. uitvoervergunning) – en motiveer de
vrijstelling), volledig nummer en datum van uitgifte,
instantie met afgifte( 1);
Fokken in gevangenschap
naam en adres van de fokker, registratienummer –
indien van toepassing, of andere informatie waarmee
de identiteit van de fokker vastgesteld kan worden
Andere vorm van verwerving (bijv. in het wild
gevangen ( 2))
Gelieve de wettelijke oorsprong te specificeren en te
motiveren
(1) Indien het specimen werd ingevoerd voordat de Verordeningen inzake de handel in wilde dieren en planten erop
toepasselijk werden, moet dit worden gespecificeerd en gemotiveerd. In het geval van specimens van vóór de
Overeenkomst moet de "datum van verwerving" (zie artikel 1, lid 1, van de uitvoeringsverordening) worden vermeld
(2) Voor ingevoerde specimens moet bovenstaand vak worden gebruikt

Informatie over het voorgeslacht voor in gevangenschap gefokte specimens (met inbegrip van alle beschikbare informatie:
merkteken, geboortedatum/ datum uitkomen van het ei, houder – indien beschikbaar enz.):
Vader

Vader
Moeder

Moeder

Vader
Moeder

Informatie over de verkoper (gegeven voor elke transactie)
Gegevens van verkoper (*)
Handtekening (en stempel) van de verkoper
Datum van transactie (**)
Gegevens van nieuwe eigenaar (**)
(*) of persoon die het specimen op een andere wijze verhandelt/ binnen de EU vervoert
(**) leeg laten als aangifte wordt ingediend voor commerciële doeleinden/ vervoer binnen de EU door de
oorspronkelijke eigenaar of indien onbekend (legale verwerving op vorige bladzijde gemotiveerd)
Informatie over bijlagen (bijv. documenten of afschriften over: afstamming, genetische tests, in het wild gevangen,
adviezen van deskundigen over herkomst van vóór de Overeenkomst, invoerdocumenten, documenten betreffende
aankoop/donatie, enz.)
W

Aan de natuur onttrokken specimens

R

Specimens van dieren die in een gecontroleerd mileu zijn grootgebracht nadat zij als eieren of juvenielen werden
onttrokken aan de vrije natuur, waar zij anders slecht een zeer kleine kans zouden hebben gehad om te overleven
tot het volwassen stadium

C

Overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk XIII van Verordening (EG) nr. 865/2006 in gevangenschap gefokte
dieren, alsmede delen en afgeleide producten daarvan

F

In gevangenschap geboren dieren met betrekking waartoe niet aan de criteria van hoofdstuk XIII van Verordening
(EG) nr.865/2006 is voldaan, alsmede delen en afgeleide producten daarvan

I

In beslag genomen specimens

O

Van vóór de Overeenkomst daterende specimens

U

Oorsprong onbekend (nader te motiveren)( 3)

X

Vanuit zee aangevoerde specimens

(3) Indien de herkomst van een dier onbekend is en niet kan worden aangevuld met een andere oorsprongscode, mag dit
dier niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Het bewijs van legaal bezit lijkt ook onmogelijk te zijn.

