
II 

(Nelegislatívne akty) 

NARIADENIA 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 791/2012 

z 23. augusta 2012, 

ktorým sa v súvislosti s niektorými pravidlami obchodu s druhmi voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá 

týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 
1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
reguláciou obchodu s nimi ( 1 ), a najmä na jeho článok 19 
ods. 2, 3 a 4, 

keďže: 

(1) V záujme implementácie niektorých rezolúcií prijatých na 
pätnástom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Doho
voru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ďalej len 
„dohovor“, je potrebné pozmeniť niektoré ustanovenia 
a doplniť nové ustanovenia k nariadeniu Komisie (ES) 
č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú 
podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia 
Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi ( 2 ). 

(2) Zo skúseností získaných pri vykonávaní nariadenia (ES) 
č. 865/2006 vyplýva, že by sa mali zmeniť a doplniť 
niektoré jeho ustanovenia, aby sa zabezpečilo jeho 
harmonizované a účinné vykonávanie v celej Únii. 

(3) Preto by sa mali zmeniť ustanovenia týkajúce sa 
podmienok platných pre identifikáciu a označovanie 
exemplárov, vydávania určitých dokladov so spätnou 
platnosťou, podmienok vydávania potvrdení o osobnom 
vlastníctve, pravidiel platných pre exempláre osobného 
alebo rodinného charakteru v rámci Únie a pre ich 
opätovný vývoz, podmienok, za ktorých sa exempláre 
z prílohy A môžu stať predmetom komerčných činností 
v rámci Únie a podmienok platných pre vopred vydané 
potvrdenia. 

(4) Články 2 a 3, ako aj prílohy I až VI k nariadeniu (ES) 
č. 865/2006 by sa mali z daného nariadenia vypustiť, 

pretože sa stanú súčasťou nového vykonávacieho naria
denia Komisie (EÚ) č. 792/2012 ( 3 ) prijatého podľa 
článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97 po nadobud
nutí účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa usta
novujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie ( 4 ). 

(5) Na pätnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán 
dohovoru sa aktualizovala štandardná literatúra pre 
názvoslovie, ktorá sa má používať na uvádzanie vedec
kých názvov druhov v povoleniach a potvrdeniach. Tieto 
zmeny by sa preto mali zohľadniť v prílohe VIII k naria
deniu (ES) č. 865/2006. 

(6) Nariadenie (ES) č. 865/2006 by sa preto malo zodpove
dajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. 

(7) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so 
stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočí
chmi a rastlinami, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Nariadenie (ES) č. 865/2006 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V preambule sa veta o právnom základe nariadenia (ES) 
č. 865/2006 nahrádza takto: 

„so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 
z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (*), 
a najmä na jeho článok 19 ods. 2, 3 a 4, 

___________ 
(*) Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.“
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( 2 ) Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1. 

( 3 ) Pozri stranu 13 tohto úradného vestníka. 
( 4 ) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.



2. Do článku 1 sa vkladajú body 4a a 4b: 

„4a. ‚pestovný rodičovský materiál‘ znamená súbor rastlín 
pestovaných za kontrolovaných podmienok, ktoré sa 
používajú na reprodukciu a v prípade ktorých je 
potrebné preukázať príslušnému výkonnému orgánu 
po konzultácii s príslušným vedeckým orgánom 
príslušného členského štátu, že tento materiál: 

i) bol zostavený v súlade s ustanoveniami dohovoru 
CITES a príslušnými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a spôsobom, ktorý neohrozuje prežitie 
príslušného druhu vo voľnej prírode, a 

ii) je udržiavaný v dostatočnom množstve na účely 
rozmnožovania, aby sa minimalizovala alebo 
eliminovala potreba dopĺňania exemplárov z voľnej 
prírody okrem výnimočného doplnenia, ktoré sa 
obmedzí na množstvo potrebné na uchovanie 
životaschopnosti a produktivity pestovného rodi 
čovského materiálu; 

4b. ‚poľovnícka trofej‘ znamená celého živočícha alebo 
ľahko rozpoznateľnú časť alebo derivát živočícha, 
uvedeného v sprievodnom povolení alebo potvrdení 
CITES a spĺňajúceho tieto podmienky: 

i) nachádza sa v nespracovanej, spracovanej alebo 
vyrobenej podobe; 

ii) poľovník ju získal zákonným spôsobom na 
osobnú potrebu; 

iii) dováža sa, vyváža sa alebo sa opätovne vyváža 
poľovníkom alebo v jeho mene v rámci prevodu 
z krajiny pôvodu do krajiny bežného bydliska 
poľovníka ako konečného určenia;“. 

3. Článok 4 sa mení a dopĺňa takto: 

a) V odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto: 

„1. Formuláre uvedené v článku 2 vykonávacieho 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 792/2012 (*) sa vypĺňajú 
strojopisom. 

___________ 
(*) Ú. v. EÚ L 242, 7.9.2012, s. 13.“ 

b) Odsek 2 sa nahrádza takto: 

„2. Formuláre 1 až 4 prílohy I k vykonávaciemu 
nariadeniu (EÚ) č. 792/2012, formuláre 1 a 2 prílohy 
II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 792/2012, 
formuláre 1 a 2 prílohy III k vykonáaciemu nariadenii 
(EÚ) č. 792/2012, formuláre 1 a 2 prílohy V k vyko
návaciemu nariadeniu (EÚ) č. 792/2012, dodatkové listy 
uvedené v článku 2 ods. 4 vykonávacieho nariadenia 
(EÚ) č. 792/2012 a štítky uvedené v článku 2 ods. 6 
vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 792/2012 nesmú 

obsahovať žiadne vymazávanie ani zmeny, pokiaľ tieto 
neboli potvrdené pečiatkou a podpisom vydávajúceho 
výkonného orgánu. V prípade oznámení o dovoze 
uvedených v článku 2 ods. 2 vykonávacieho nariadenia 
(EÚ) č. 792/2012 a dodatkových listov uvedených 
v článku 2 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 
č. 792/2012 sa vymazávanie alebo zmeny môžu tiež 
potvrdiť pečiatkou a podpisom vstupného colného 
úradu.“ 

4. V článku 5a sa prvý pododsek nahrádza takto: 

„V prípade exemplárov rastlín, ktoré už nespĺňajú 
podmienky pre výnimku z ustanovení dohovoru alebo 
nariadenia (ES) č. 338/97 v súlade s ‚Poznámkami k výkladu 
príloh A, B, C a D‘ v prílohe k uvedenému nariadeniu, na 
základe ktorých boli zákonne vyvezené a dovezené, je 
možné, aby krajinou, ktorá sa má uviesť v kolónke 15 
formulárov v prílohe I a III k vykonávaciemu nariadeniu 
(EÚ) č. 792/2012, kolónke 4 formulárov v prílohe II 
k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 792/2012 a kolónke 
10 formulárov v prílohe V k vykonávaciemu nariadeniu 
(EÚ) č. 792/2012, bola krajina, v ktorej tieto exempláre 
prestali spĺňať podmienky pre výnimku.“ 

5. Článok 6 sa nahrádza takto: 

„Článok 6 

Prílohy k formulárom 

1. Ak je k niektorému z formulárov uvedených v článku 
2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 792/2012 pripojená 
príloha, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť formulára, táto 
skutočnosť a počet strán sa zreteľne uvedie v príslušnom 
povolení alebo potvrdení a každá strana prílohy obsahuje: 

a) číslo povolenia alebo potvrdenia a dátum jeho vydania; 

b) podpis a odtlačok pečiatky alebo pečate výkonného 
orgánu, ktorý vydal povolenie alebo potvrdenie. 

2. V prípade, že sa formuláre uvedené v článku 2 ods. 1 
vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 792/2012 použijú pre 
viac ako jeden druh v rámci jednej zásielky, pripojí sa 
k nim príloha, ktorá okrem toho, že spĺňa požiadavky 
odseku 1 tohto článku, obsahuje pre každý druh v zásielke 
kolónky 8 až 22 príslušného formulára, ako aj priestor 
vyhradený v jeho kolónke 27 na ‚skutočne dovezené 
alebo (opätovne) vyvezené množstvo/čistú hmotnosť‘, 
a tam, kde je to vhodné, aj ‚počet mŕtvych živočíchov pri 
príchode‘. 

3. V prípade, že sa formuláre uvedené v článku 2 ods. 3 
vkonávacieho nariadenia (EÚ) č. 792/2012 použijú pre viac 
ako jeden druh, pripojí sa k nim príloha, ktorá okrem toho, 
že spĺňa požiadavky odseku 1 tohto článku, obsahuje pre 
každý druh kolónky 8 až 18 príslušného formulára.
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4. V prípade, že sa formuláre uvedené v článku 2 ods. 5 
nariadenia (EÚ) č. 792/2012 použijú pre viac ako jeden 
druh, pripojí sa k nim príloha, ktorá okrem toho, že 
spĺňa požiadavky odseku 1 tohto článku, obsahuje pre 
každý druh kolónky 4 až 18 príslušného formulára.“ 

6. Do článku 7 sa vkladá tento odsek 5: 

„5. Úradník vyvážajúcej alebo opätovne vyvážajúcej 
krajiny potvrdí povolenia na vývoz a potvrdenia na 
opätovný vývoz uvedením množstva podpisom a pečiatkou 
vo vyhradenej kolónke. Ak doklad o vývoze nie je v čase 
vývozu potvrdený, výkonný orgán dovážajúcej krajiny by 
sa mal spojiť s výkonným orgánom vyvážajúcej krajiny 
s cieľom rozhodnúť o tom, či je doklad pri zohľadnení 
poľahčujúcich okolností alebo dokladov akceptovateľný.“ 

7. V článku 8 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto: 

„1. Doklady sa vydávajú a používajú v súlade s ustano
veniami a za podmienok ustanovených v tomto nariadení 
a v nariadení (ES) č. 338/97, a najmä v článku 11 ods. 1 až 
4 uvedeného nariadenia. Povolenia a potvrdenia sa môžu 
vydávať v papierovej alebo elektronickej forme.“ 

8. V článku 11 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto: 

„3. Potvrdenia vydané v súlade s článkami 48 a 63 sú 
špecifické pre transakciu s výnimkou prípadov, keď exem
pláre, na ktoré sa takéto potvrdenia vzťahujú, sú jedinečne 
a trvalo označené, alebo sú inak identifikované v prípade 
mŕtvych exemplárov, ktoré nemožno označiť.“ 

9. V článku 15 sa odsek 3a nahrádza takto: 

„3a. V prípade živých živočíchov v osobnom vlastníctve, 
ktoré sú zákonne nadobudnuté a držané na osobné neko
merčné účely, pre ktoré sa povolenie na dovoz vydáva 
podľa odseku 2 druhého pododseku, sú komerčné činnosti 
podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97 zakázané 
na 2 roky od dátumu vydania povolenia a počas tohto 
obdobia sa neudeľujú žiadne výnimky pre exempláre 
druhov z prílohy A uvedených v článku 8 ods. 3 uvede
ného nariadenia. 

V prípade povolení na dovoz vydaných podľa odseku 2 
druhého pododseku pre živé živočíchy v osobnom vlast
níctve a exempláre druhov z prílohy A k nariadeniu (ES) 
č. 338/97 a uvedených v článku 4 ods. 5 písm. b) uvede
ného nariadenia sa v kolónke 23 uvedie poznámka 
‚odchylne od článku 8 ods. 3 alebo 5 nariadenia (ES) 
č. 338/97 sa komerčné činnosti podľa článku 8 ods. 1 
nariadenia zakazujú najmenej na 2 roky od dátumu 
vydania tohto povolenia‘.“ 

10. V článku 30 sa odsek 4 nahrádza takto: 

„4. V prípade iných exemplárov, ako sú živé živočíchy, 
pripojí výkonný orgán k potvrdeniu o putovnej výstave 
inventárny list, v ktorom sú pre každý exemplár uvedené 
všetky informácie požadované v kolónkach 8 až 18 vzoru 
formulára uvedeného v prílohe III k vykonávaciemu naria
deniu (EÚ) č. 792/2012.“ 

11. V článku 37 sa odsek 1 nahrádza takto: 

„1. Členské štáty môžu vydať potvrdenie o osobnom 
vlastníctve zákonnému vlastníkovi zákonne nadobudnutých 
živých živočíchov držaných na osobné nekomerčné účely.“ 

12. V článku 45 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto: 

„Výkonné orgány, ktoré dostanú takéto doklady, 
bezodkladne postúpia príslušným výkonným orgánom 
doklady vydané inými členskými štátmi spolu so všetkými 
sprievodnými dokladmi vydanými v súlade s dohovorom. 
Na účely predkladania správ sa originály oznámení 
o dovoze postúpia výkonným orgánom krajiny dovozu, 
pokiaľ nie je totožná s krajinou, cez ktorú bol exemplár 
dovezený do Únie.“ 

13. V článku 52 sa odsek 1 nahrádza takto: 

„1. Štítky uvedené v článku 2 ods. 6 vykonávacieho 
nariadenia (EÚ) č. 792/2012 sa používajú len na premiest
nenie nekomerčných výpožičiek, darov a výmen herbáro
vých exemplárov alebo konzervovaných, sušených či zalia
tych múzejných exemplárov a živého rastlinného materiálu 
určeného na vedecké štúdie medzi riadne evidovanými 
vedcami a vedeckými inštitúciami.“ 

14. Článok 56 sa mení a dopĺňa takto: 

a) V odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto: 

„b) pestovný rodičovský materiál je zostavený a udržia
vaný spôsobom, ktorý zodpovedá definícii v článku 
1 ods. 4a;“. 

b) Písmeno c) sa vypúšťa. 

c) Písmeno d) sa nahrádza takto: 

„d) v prípade vrúbľovania rastlín boli podpník aj vrúbeľ 
umelo vypestované v súlade s písmenami a) a b).“ 

d) Odsek 2 sa nahrádza takto: 

„2. Drevo a iné časti alebo deriváty stromov získané 
zo stromov rastúcich v monokultúrnych porastoch sa 
považujú za umelo vypestované v súlade s odsekom 1.“
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15. Do článku 58 sa vkladá tento odsek 3a: 

„3a. V prípade, že osoba, ktorej bežné bydlisko nie je 
v Únii, opätovne vyváža exempláre osobného alebo rodin
ného charakteru vrátane poľovníckych trofejí, ktoré nado
budla mimo štátu svojho bežného bydliska a ktoré sú 
exemplármi druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu 
(ES) č. 338/97, musí colnému úradu predložiť potvrdenie 
na opätovný vývoz.“ 

16. Vkladá sa tento článok 58a: 

„Článok 58a 

Komerčné využitie exemplárov osobného a rodinného 
charakteru v rámci Únie 

1. V prípade exemplárov druhov uvedených v prílohe B, 
ktoré boli do Únie dovezené v súlade s článkom 57, môže 
výkonný orgán členského štátu povoliť komerčné činnosti 
len za týchto podmienok: 

a) žiadateľ musí preukázať, že exemplár bol do Únie dove
zený aspoň dva roky predtým, ako sa môže použiť na 
komerčné účely, a 

b) výkonný orgán príslušného členského štátu overil, že 
predmetný exemplár sa v čase, keď bol dovezený do 
Únie, mohol dovážať na komerčné účely v súlade 
s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 338/97. 

Po splnení týchto podmienok vydá výkonný orgán písomné 
vyhlásenie, ktorým potvrdí, že exemplár sa môže používať 
na komerčné účely. 

2. V prípade exemplárov druhov uvedených v prílohe A, 
ktoré sa do Únie dovážajú v súlade s článkom 57, sú 
komerčné činnosti zakázané.“ 

17. Do článku 59 sa vkladá tento odsek 1a: 

„1a. Výnimka pre exempláre uvedené v článku 8 ods. 3 
nariadenia (ES) č. 338/97 sa udelí len vtedy, ak žiadateľ 
presvedčí príslušný výkonný orgán o tom, že príslušné 
exempláre boli nadobudnuté v súlade s platnými právnymi 
predpismi na ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín.“ 

18. Do článku 62 sa dopĺňajú tieto body 4 a 5: 

„4. mŕtve exempláre druhov Crocodylia uvedených v prílohe 
A s kódom pôvodu D za predpokladu, že sú označené 
alebo inak identifikované v súlade s týmto nariadením; 

5. kaviár druhu Acipenser brevirostrum a jeho hybridov 
s kódom pôvodu D za predpokladu, že sa nachádza 
v prepravnom obale označenom v súlade s týmto 
nariadením.“ 

19. Do článku 63 sa dopĺňa tento odsek 3: 

„3. Vopred vydané potvrdenia sú platné až vtedy, keď sa 
vyplnia a keď žiadateľ zašle kópiu potvrdenia vydávajú
cemu výkonnému orgánu.“ 

20. Do článku 65 ods. 4 sa dopĺňa táto veta: 

„Neplatí to v prípade exemplárov druhov uvedených 
v prílohe X k tomuto nariadeniu s výnimkou prípadov, 
keď je označenie povinné na základe poznámky v prílohe 
X.“, 

21. V článku 66 ods. 4 sa tretí pododsek nahrádza takto: 

„Potvrdenia špecifické pre exempláre, potvrdenia o putovnej 
výstave a potvrdenia o osobnom vlastníctve sa nevydávajú 
pre živé exempláre, na ktoré s vzťahuje tento odsek.“ 

22. V článku 72 sa odsek 3 nahrádza takto: 

„3. Členské štáty môžu naďalej vydávať povolenia na 
dovoz a vývoz, potvrdenia na opätovný vývoz, potvrdenia 
o putovnej výstave a potvrdenia o osobnom vlastníctve 
podľa formulárov stanovených v prílohe I, III a IV, ozná
menia o dovoze podľa formulára stanoveného v prílohe II 
a potvrdenia EÚ podľa formulára stanoveného v prílohe 
V k nariadeniu (ES) č. 865/2006 do jedného roka po nado
budnutí účinnosti vykonávacieho nariadenia (EÚ) 
č. 792/2012.“ 

23. Príloha VIII sa nahrádza znením prílohy k tomuto nariade
niu. 

24. Bod 2 prílohy IX sa mení a dopĺňa takto: 

a) Riadok pre kód R sa nahrádza takto: 

„R exempláre živočíchov chovaných v kontrolovanom 
prostredí, ktoré boli odobrané z voľnej prírody ako 
vajíčka alebo mláďatá v prípadoch, keď je veľmi málo 
pravdepodobné, že by sa inak dožili dospelého veku“. 

b) Riadok pre kód D sa nahrádza takto: 

„D živočíchy prílohy A odchované v zajatí na komerčné 
účely v zariadeniach uvedených v registri sekretariátu 
dohovoru CITES v súlade s rezolúciou konferencie 
CITES č. 12.10 (Rev. CoP15) a rastliny prílohy 
A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapi
tolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti 
a deriváty“. 

c) Riadok pre kód C sa nahrádza takto: 

„C živočíchy odchované v zajatí v súlade s kapitolou 
XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deri
váty“.
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Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Uplatňuje sa od 27. septembra 2012. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 

V Bruseli 23. augusta 2012 

Za Komisiu 
predseda 

José Manuel BARROSO
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PRÍLOHA 

„PRÍLOHA VIII 

Štandardná literatúra pre názvoslovie, ktorá sa má používať podľa článku 5 ods. 4 na označovanie vedeckých 
názvov druhov v povoleniach a potvrdeniach 

ŽIVOČÍCHY 

a) Mammalia 

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third 
edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [pre všetky cicavce — s výnimkou uznania 
týchto názvov voľne žijúcich druhov (s prioritou názvov domácich foriem): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus 
africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion a s výnimkou nižšie uvedených druhov] 

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second 
edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [pre Loxodonta africana a Ovis vignei] 

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, 
Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [pre Orcaella heinsohni] 

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. 
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‚tucuxi‘ (Sotalia fluviatilis) and ‚costero‘ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [pre Sotalia 
fluviatilis a Sotalia guianensis] 

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International 
Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [pre Tarsius lariang] 

Rice, D. W., 1998: Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special 
Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [pre Physeter macrocephalus a Platanista 
gangetica] 

Wada, S., Oishi, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 
278-281. [pre Balaenoptera omurai] 

b) Aves 

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of 
Natural History. [pre názvy radov a čeľadí vtákov] 

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 
3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London. 

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/ 
naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (k dispozícii na webovej stránke CITES) [pre všetky druhy vtákov 
– okrem nižšie uvedených taxónov] 

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer 
Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. [pre Pyrrhura parvifrons] 

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the 
World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. (pre Psittacus intermedia a Trichoglossus haematodus) 

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. [pre Garrulax taewanus] 

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) 
from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [pre Eriocnemis isabellae]
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Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16. [pre Aratinga maculata] 

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 
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Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British 
Ornithologists‘ Club, 124(2): 85-105. [pre Otus thilohoffmanni] 

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic 
rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. [pre Micrastur mintoni] 

c) Reptilia 

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north- 
east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, 
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region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. – Zootaxa, 1313: 1-38. 
[pre Varanus bushi] 

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. (pre Tupinambis) 

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpeto
fauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. (pre Calumma glawi) 

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. 
Leiden 341: 1-43. (pre Varanidae) 

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005): A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: 
Varanidae). – Salamandra, 41(1/2): 51-59. [pre Varanus zugorum] 

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – 
African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [pre Homopus solus] 

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from 
the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [pre Bradypodion atromontanum] 
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with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492 (pre Tupinambis 
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Indonesien. – Sauria, 27(1): 3-8. [pre Varanus reisingeri] 

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: 
Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. [pre Tupinambis duseni] 
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Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf- 
tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. 
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Glaw, F. & M. Vences (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 
496 pp. [pre Calumma ambreense] 

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und 
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amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. 
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Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 
376- 381. (pre Tropidophis celiae) 

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of 
Herpetology 33: 436-441. (pre Tropidophis spiritus) 
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central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. (pre Tropidophis morenoi) 

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. (pre Tropidophis hendersoni) 

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. 
In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of 
California Press). (pre Iguanidae s výnimkou uznania Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense a P. wigginsi za 
platné druhy] 

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West 
Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. (pre Varanus boehmei) 

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone 
outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. (pre Furcifer 
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from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. [pre Chamaeleo necasi] 
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Anura: Dendrobatidae). – Salamandra, 40(2): 99-104. [pre Dendrobates nubeculosus] 
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exceptional poison dart frogs of the genus Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the northeastern flank of the 
cordillera Central of Colombia. – Zootaxa, 1259: 39-54. [pre Dendrobates daleswansoni, Dendrobates dorisswansonae] 

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species 
of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/ 
index.html) Version 3.0 as of 7 April 2006 (webová stránka CITES) (pre Amphibia)
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e) Elasmobranchii, Actinopterygii a Sarcopterygii 

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. (pre všetky ryby) 

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo- 
West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [pre Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus] 

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the 
Australian Museum 53: 243-246. (pre Hippocampus) 

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with 
a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. (pre Hippocampus) 

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he 
Australian Museum 55: 113-116. (pre Hippocampus) 

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo- 
Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. (pre Hippocampus) 

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their 
conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Druhé vydanie je dostupné na CD-ROM-e). (pre Hippocampus) 

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, 
Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [pre Hippocampus patagonicus] 

f) Arachnida 

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus 
Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. (pre škor
pióny rodu Pandinus) 

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – 
Arthropoda, 16(2): 26-30. [pre Brachypelma kahlenbergi] 

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider 
Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Version 6.5 as of 
April 7 2006 (webová stránka CITES) (pre Theraphosidae) 

g) Insecta 

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African 
Entomology, 13(2): 347-352. [pre Colophon endroedyi] 

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. (pre 
vtákokrídlovce rodov Ornithoptera, Trogonoptera a Troides) 

h) Hirudinoidea 

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna 
von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [pre Hirudo medicinalis a Hirudo 
verbana] 

RASTLINY 

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998) [pre 
rodové názvy všetkých rastlín uvedených v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97, pokiaľ nie sú nahradené štandardným 
názvoslovím prijatým konferenciou zmluvných strán]. 

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University 
Press) (pre rodové synonymá, ktoré nie sú uvedené v The Plant Book, pokiaľ nie sú nahradené štandardným názvoslovím 
prijatým konferenciou zmluvných strán, ktoré je uvedené v nižšie uvedených odsekoch). 

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne a K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third 
International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) a aktualizácie 
schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Cycadaceae, Stangeriaceae a Zamiaceae.
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CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov 
druhov Cyclamen (Primulaceae), Galanthus a Sternbergia (Liliaceae). 

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov 
druhov Cactaceae. 

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov 
druhov Dionaea, Nepenthes a Sarracenia. 

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, 
Switzerland, v spolupráci s Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) a aktua
lizácia Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. Švajčiarsky výkonný 
orgán CITES, Bern, Švajčiarsko. (webová stránka CITES), schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní 
názvov druhov Aloe a Pachypodium. 

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako 
pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Taxus. 

CITES Orchid Checklist, (zostav. Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) 
a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Cattleya, Cypripedium, Laelia, 
Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione a Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula 
a Encyclia (Volume 2, 1997); a Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Milto
nioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda a Vandopsis (Volume 3, 2001); a Aerides, 
Coelogyne, Comparettia a Masdevallia (Volume 4, 2006). 

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, vyd. Bunde
samt für Naturschutz, Bonn, Nemecko) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní 
názvov druhov sukulentných foriem mliečnikov. 

Dicksonia species of the Americas (2003, zostav. Botanische Gärten v Bonne a Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Nemecko) 
a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Dicksonia. 

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National 
Botanical Institute, Pretória, Juhoafrická republika a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri 
uvádzaní názvov druhov Hoodia. 

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): – Medicinal 
Plant Conservation 12: #-#.′ (webová stránka CITES), a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri 
uvádzaní názvov druhov Guaiacum. 

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresa autorov: 
Department für Biogeographie und Botanischer Garten der Universität Wien; Rennweg 14, A-1030 Wien (Rakúsko). 
(webová stránka CITES), a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov 
Bulbophyllum. 

The Checklist of CITES species (2005, 2007 a aktualizácie) vyd. UNEP – WCMC sa môže používať ako neoficiálny prehľad 
vedeckých názvov, ktoré prijala konferencia zmluvných strán pre živočíšne druhy uvedené v prílohách k nariadeniu (ES) 
č. 338/97 a ako neoficiálny súhrn informácií obsiahnutých v štandardnej literatúre prijatej pre názvoslovie CITES.“
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	Nariadenie Komisie (EÚ) č. 791/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa v súvislosti s niektorými pravidlami obchodu s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

