Předpisy EU k provádění CITES platné po vstupu ČR do EU (od 1.5.2004) – Přehled
Stav ke dni 27. 2. 2019
A. Platné předpisy EU implementované nebo transponované zákonem č. 100/2004 Sb. (zákon o obchodování s ohroženými druhy) (Viz též „CITES legislativa
CZ.doc“)
CITES
Convention on international trade in endangered species
of wild fauna and flora

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy
1
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Council regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996
on the protection of species of wild fauna and flora by o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
2
regulating trade therein
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

1
2

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:15:21973A0303(01):CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:03:31997R0338:CS:PDF
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č. Celex
21973A0303(01)

31997R0338

Úřední věstník L 384,
31/12/1982 str. 7 – 54;
zvláštní vydání v českém
jazyce 2004, kapitola 11,
svazek 15, str. 48 - 95
Úřední věstník L 61,
03/03/1997, str. 1 – 18;
zvláštní vydání v českém
jazyce 2004, kapitola 15,
svazek 03, str. 136 - 150
- novelizováno 32009R0398
(čl. 4, 5, 7, 15, 18, 19 a 21)
- přílohy novelizovány
předpisy:
31997R0938
31997R2307
31998R2214
31999R1476
32000R2724
32001R1579
32001R2476
32001R1579
32001R2476
32003R1497
32003R1882
32004R0834
32005R1332
32008R0318
32009R0407
32010R0709
32012R0101

Commission Regulation (EU) No 2017/160
of 20 January 2017 amending Council Regulation
(EC) No 338/97 on the protection of species of wild
fauna and flora by regulating trade therein

Nařízení Komise (EU) č. 2017/160 ze dne 20. ledna
2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
3
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

32017R0160

Regulation (EC) No 398/2009 of the European Parliament
and of the Council of 23 April 2009 amending Council
Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of
wild fauna and flora by regulating trade therein, as
regards the implementing powers conferred on the
Commission

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
398/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se mění
nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi, pokud jde o prováděcí pravomoci
4
svěřené Komisi

32009R0398

Commission regulation (EC) No 865/2006 of 4 May
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

Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května
32006R0865
2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES)
č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a
5
planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

3

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0160&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:126:0005:0008:CS:PDF
5
konsolidovaná verze 2012:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0865:20120927:CS:PDF
konsolidovaná verze 2008:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0865:20080225:CS:PDF
původní verze z roku 2006:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:166:SOM:CS:HTML
4
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Úřední věstník L 27,
1/2/2017, str. 1 - 93
- kompletní novela příloh A,
B, C a D k nařízení Rady
(ES) č. 338/97 se seznamy
chráněných druhů živočichů
a rostlin po CITES CoP17
- platnost od 4.2.2017
- nahradilo předchozí
32016R2029
Úřední věstník L 126,
21/05/2009, str. 5 - 8
- novela předpisu
31997R0338 (úprava
pravomocí Komise, aby to
bylo v souladu
s rozhodnutím Rady
2006/512/ES, kterým byl
zaveden regulativní postup
s kontrolou );
- platnost od 10.6.2009
Úřední věstník L 166,
19/06/2006 str. 0001 – 0069
- platnost od 9.7.2006
- nahradilo předchozí
32001R1808
- viz též opravu české verze
v Úředním věstníku L 211,
11/8/2007 str. 0030 – 0039
- novelizováno 32008R0100
- novelizováno 32012R0791
- novelizováno 32012R0792

Commission regulation (EC) No 100/2008 of 4
February 2008 amending, as regards sample
collections and certain formalities relating to the
trade in species of wild fauna and flora, Regulation
(EC) No 865/2006 laying down detailed rules for the
implementation of Council Regulation (EC) No 338/97
Commission Regulation (EU) No 791/2012 of 23
August 2012 amending, as regards certain provisions
relating to the trade in species of wild fauna and flora,
Regulation (EC) No 865/2006 laying down detailed
rules for the implementation of Council Regulation
(EC) No 338/97
Commission Regulation (EU) 2015/870 of 5 June 2015
amending, as regards the trade in species of wild
fauna and flora, Regulation (EC) No 865/2006 laying
down detailed rules concerning the implementation of
Council Regulation (EC) No 338/97

Nařízení Komise (ES) č. 100/2008 ze dne 4. února
2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o
prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č.
338/97, pokud jde o soubory vzorků a určité formality
týkající se obchodu s druhy volně žijících živočichů
6
a planě rostoucích rostlin
Nařízení Komise (EU) č. 791/2012 ze dne 23. srpna
2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o
prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č.
338/97, pokud jde o některá ustanovení týkající se
obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě
7
rostoucích rostlin
Nařízení Komise (EU) 2015/870 ze dne 5. června 2015,
kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o
prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č.
338/97, pokud jde o obchod s druhy volně žijících
8
živočichů a planě rostoucích rostlin

Commission Regulation (EU) 2019/220 of 6 February
amending 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

Nařízení Komise (EU) 2019/220 ze dne 6. února 2019, 32019R0220
kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o
prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

Commission Implementing Regulation (EU) No
792/2012 of 23 August 2012 laying down rules for the
design of permits, certificates and other documents
provided for in Council Regulation (EC) No 338/97 on

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ze dne
23. srpna 2012, kterým se stanoví vzor formuláře
povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených
v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně

6

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:031:0003:0014:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:242:0001:0012:CS:PDF
8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0870&from=CS
7
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32008R0100

Úřední věstník L 031,
05/02/2008 str. 0003 – 0014
- platnost od 25.2.2008
- novela některých
ustanovení 32006R0865

32012R0791

Úřední věstník L 242,
07/09/2012 str. 1 – 12
- platnost od 27.9.2012
- novela některých
ustanovení 32006R0865

32015R0870

Úřední věstník L 142,
6/6/2015
str. 3 – 20
- platnost od 26.6.2015
- retroaktivní účinnost od
5.2.2015
- nahradilo nařízení Komise
(EU) 2015/56
- novela některých
ustanovení 32006R0865
Úřední věstník L 35,
7/2/2019 str. 3 – 27
- platnost od 27.2.2019
- novela některých
ustanovení 32006R0865 –
specifikace obsahu povolení
pro nosorožce a slony,
novelizace kódů pro
exempláře a standardních
názvoslovných příruček
Úřední věstník L 242,
07/09/2012 str. 13 – 45
- platnost od 27.9.2012
[„staré“ formuláře se mohou

32012R0792

the protection of species of wild fauna and flora by
regulating trade therein and amending Regulation
(EC) No 865/2006

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise
9
(ES) č. 865/2006

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/57 of
15 January 2015 amending Implementing Regulation
(EU) No 792/2012 as regards the rules for the design
of permits, certificates and other documents provided
for in Council Regulation (EC) No 338/97 on the
protection of species of wild fauna and flora by
regulating trade therein and in Commission
Regulation (EC) No 865/2006 laying down detailed
rules concerning the implementation of Council
Regulation (EC) No 338/97

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/57 ze dne 15.
32015R0057
ledna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení
Komise (EU) č. 792/2012, pokud jde o vzor formuláře
povolení potvrzení a dalších dokumentů uvedených
v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi a v nařízení Komise (ES)
č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady
10
(ES) č. 338/97

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1915
of 19 October 2017 prohibiting the introduction into
the Union of specimens of certain species of wild
fauna and flora

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1915 ze dne 19.
října 2017 o zákazu dovozu exemplářů některých
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
11
rostlin do Unie

Council Decision (EU) 2015/451 of 6 March 2015
concerning the accession of the European Union to
the Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/451 ze dne 6. března 2015 32015D0451
o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o
mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně
12
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)

Commission recommendation (EC) No. 2007/425/ES of
13 June 2007 identifying a set of actions for the
enforcement of Council Regulation (EC) No 338/97 on the
protection of species of wild fauna and flora by regulating

Doporučení Komise (ES) č. 2007/425/ES ze dne 13.
června 2007, kterým se označuje soubor opatření pro
prosazování nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

9

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:242:0013:0045:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0057&rid=1

10

11

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1915&from=CS

12

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D0451&from=CS
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32017R0736

32007D0425

používat do 27.9.2013 – čl.1
bod 22 nařízení Komise
(EU) č. 791/2012]
- novela některých
ustanovení 32006R0865
Úřední věstník L 10,
16/1/2015
str. 19 – 24
- platnost od 5.2.2015
- novela některých
ustanovení 32012R0792
[„staré“ formuláře vydávané
podle nařízení (EU) č.
792/2012 se mohou
používat do 4.2.2016 – čl.
72 odst 3 nařízení Komise
(EU) 2015/56]
Úřední věstník L 271,
20.10.2017 str. 7-24
- platnost od 9.11.2017
- nahradilo předchozí
32015R0736
Úřední věstník L 75
19.3.2015 str. 1
- EU jako celek smluvní
stranou CITES
- platnost od 8. 7. 2015
Úřední věstník L 159,
20/06/2007 str. 0045 – 0047

trade therein (notified under document number C(2007)
2551)
NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS
AND BODIES, COMMISSION (Notice No 2008/C 72/01).
Names and addresses of the Management and Scientific
Authorities designated by the Member States in
accordance with Article IX(1) of the Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora and referred to in Article 13(1) of Council
Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the
protection of species of wild fauna and flora by regulating
trade therein
NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS
AND BODIES, COMMISSION (Notice No 2008/C 72/02).
Places of introduction and export designated by Member
States for Trade with third countries in accordance with
Article VIII (3) of the Convention on International Trade in
Endangered Species of wild Fauna and Flora and referred
to in Article 12 of Council Regulation (EC) No 338/97 of 9
December 1996 , on the protection of species of wild
fauna and flora by regulating trade therein
VELRYBY
Council regulation (EEC) No 348/81 of 20 January
1981 on common rules for imports of whales or other
cetacean products
TULENI
Council directive 83/129/EEC of 28 March 1983
concerning the importation into Member States of
skins of certain seal pups and products derived
therefrom

13

regulováním obchodu s nimi (oznámeno pod číslem
13
K(2007) 2551)
INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE, 52008XC0318(03)
KOMISE (Oznámení č. 2008/C 72/01).
Názvy a adresy výkonných a vědeckých orgánů, které
byly ustanoveny členskými státy v souladu s čl. IX odst. 1
Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a které
jsou uvedeny v čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č.
338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
14
obchodu s nimi
INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE, 52008XC0318(04)
KOMISE (Oznámení č. 2008/C 72/02).
Místa dovozu a vývozu, která členské státy určily pro
obchod se třetími zeměmi v souladu s čl. VIII odst. 3
Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a která
jsou uvedena v článku 12 nařízení Rady (ES) č. 338/97
ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu
15
s nimi
Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna 1981 o
společných pravidlech pro dovoz výrobků z velryb a
16
ostatních kytovců

31981R0348

Směrnice Rady 83/129/EHS ze dne 28. března 1983 o
dovozu kůží z některých tuleních mláďat a výrobků z
nich do členských států
(Konsolidovaný text ve znění směrnice Rady
17
85/444/EHS a směrnice Rady 89/370/EHS)

31983L0129

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2007/l_159/l_15920070620cs00450047.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:072:0001:0051:CS:PDF
Aktualizované znění tohoto seznamu lze nalézt na internetové stránce EU týkající se obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami:
http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm- Practical information - CITES authorities within the EU
15
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:072:0052:0068:CS:PDF
Aktualizované znění tohoto seznamu lze nalézt na internetové stránce EU týkající se obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami:
http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm - Practical information - Places of introduction and export
16
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:01:31981R0348:CS:PDF
14
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Úřední věstník C 72,
18/03/2008 str. 1–51

Úřední věstník C 72,
18/03/2008 str. 52–68

Úřední věstník L 91,
09/04/1983 str. 30–31;
zvláštní vydání v českém
jazyce 2004, kapitola 15,
svazek 01, str. 208 - 209

Council Directive 85/444/EEC of 27 September 1985
amending Council Directive 83/129/EEC concerning
the importation into Member States of skins of certain
seal pups and products derived therefrom
Council Directive 89/370/EEC of 8 June 1989
amending Directive 83/129/EEC concerning the
importation into Member States of skins of certain
seal pups and products derived therefrom

Směrnice Rady 85/444/EHS ze dne 27. září 1985,
kterou se mění směrnice 83/129/EHS o dovozu kůží z
některých tuleních mláďat a výrobků z nich do
18
členských států
Směrnice Rady 89/370/EHS ze dne 8. června 1989,
kterou se mění směrnice 83/129/EHS o dovozu kůží z
některých tuleních mláďat a výrobků z nich do
19
členských států

31985L0444

Regulation (EC) No 1007/2009 of the European
Parliament and of the Council of 16 September 2009
on trade in seal products

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování
20
s produkty z tuleňů

32009R1007

Commission Regulation (EU) No 737/2010 of 10
August 2010 laying down detailed rules for the
implementation of Regulation (EC) No 1007/2009 of
the European Parliament and of the Council on trade
in seal products
PASTI* - dovoz „regulovaných kožešin“
Council regulation (EEC) No 3254/91 of 4 November
1991 prohibiting the use of leghold traps in the
Community and the introduction into the Community
of pelts and manufactured goods of certain wild
animal species originating in countries which catch
them by means of leghold traps or trapping methods
which do not meet international humane trapping
standards
Commission regulation (EC) No 1771/94 of 19 July 1994
laying down provisions on the introduction into the
Community of pelts and manufactured goods of certain
wild animal species
Commission regulation (EC) No 35/97 of 10 January

Nařízení Komise (EU) č. 737/2010 ze dne 10. srpna
2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o
21
obchodování s produkty z tuleňů

32010R0737

Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91 ze dne 4. listopadu
1991 o zákazu používání nášlapných pastí ve
Společenství a dovozu kožešin a zboží z určitých
volně žijících živočichů ze zemí, kde jsou tito
živočichové odchytáváni pomocí nášlapných pastí
nebo jiných metod odchytu, které nesplňují
22
mezinárodní normy humánního odchytu do pastí

31991R3254

Nařízení Komise (ES) č. 1771/94 ze dne 19. července
1994 o dovozu kožešin a finálních výrobků z některých
23
druhů volně žijících zvířat do Společenství

31994R1771

Nařízení Komise (ES) č. 35/97 ze dne 10. ledna 1997,

31997R0035

17

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1983L0129:19890615:CS:PDF
nebylo publikováno v češtině
19
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:01:31989L0370:CS:PDF
20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0036:0039:CS:PDF
21
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:216:0001:0010:CS:PDF
22
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991R3254&from=CS
23
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31994R1771:CS:PDF
18
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31989L0370

Úřední věstník L 259,
1.10.1985, str. 70–70
(nebylo publikováno
v češtině)
Úřední věstník L 163,
14.6.1989, str. 37–37;
zvláštní vydání v českém
jazyce 2004, kapitola 15,
svazek 01, str. 354 - 354
Úřední věstník L 286,
31/10/2009, str. 36 – 39
- platnost od 20.11.2009
(článek 3 se použije ode dne
20. srpna 2010)
Úřední věstník L 216,
17/8/2010, str. 1 – 10
- platnost od 20. srpna 2010
- prováděcí předpis k
32009R1007
Vstup v platnost 9.11.1991.
Příloha I: seznam druhů
živočichů, u kterých je
omezen dovoz kožešin a
ostatního zboží.
Příloha II: seznam ostatního
zboží (kůže, kožky, výrobky
z kožešin apod.).
Vstup v platnost 20.7.1994.
Zákaz dovozu kožešin a
zboží podle 31991R3254
platí od 1.1.1996.
Vstup v platnost 18.1.1997.

1997 laying down provisions on the certification of
pelts and goods covered by Council regulation (EEC)
No 3254/91

kterým se stanoví pravidla pro vystavování osvědčení
pro kožešiny a zboží, které spadají do působnosti
24
nařízení Rady (EHS) č. 3254/91

Council decision 97/602/EC of 22 July 1997
concerning the list referred to in the second
subparagraph of Article 3 (1) of Regulation (EEC) No
3254 and in Article 1 (1) (a) of Commission regulation
(EC) No 35/97

Rozhodnutí Rady 97/602/ES ze dne 22. července 1997
o seznamu podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce
nařízení (EHS) č. 3254/91 a podle čl. 1 odst. 1 písm. a)
25
nařízení Komise (ES) č. 35/97

31997D0602

Commission decision 98/596/EC of 14 October 1998
amending Council decision 97/602/EC concerning the list
referred to in the second subparagraph of Article 3(1) of
Regulation (EEC) No 3254/91 and in Article 1(1)(a) of
Commission regulation (EC) No 35/97 (notified under
document number C(1998) 3064)
PASTI - dohody o humánních metodách lovu s CA,
US a RU
Council decision 98/142/EC of 26 January 1998
concerning the conclusion of an Agreement on
international humane trapping standards between the
European Community, Canada and the Russian
Federation and of an Agreed minute between Canada
and the European Community concerning the signing
of the said Agreement
Agreed minute between Canada and the European
Community concerning the signing of the Agreement on
international humane trapping standards
Agreement on international humane trapping standards
between the European Community, Canada and the
Russian Federation
Council decision 98/487/EC of 13 July 1998

Rozhodnutí Komise 98/596/ES ze dne 14. října 1998,
kterým se mění rozhodnutí Rady 97/602/ES o seznamu
podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EHS)
č. 3254/91 a podle čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení Komise
(ES) č. 35/97 (Oznámeno pod číslem jednacím K (1998)
26
3064)

31998D0596
- novelizováno
nařízením Rady (ES)
č. 1791/2006
[32006R1791]

Rozhodnutí Rady 98/142/ES ze dne 26. ledna 1998 o
uzavření Dohody o mezinárodních normách
humánního lovu do pastí mezi Evropským
společenstvím, Kanadou a Ruskou federací a
dohodnutého zápisu mezi Kanadou a Evropským
27
společenstvím o podpisu této dohody

31998D0142

24

Dohodnutý zápis mezi Kanadou a Evropským
21998A0214(01)
společenstvím o podepsání Dohody o mezinárodních
28
normách humánního lovu do pastí
Dohoda o mezinárodních normách humánního lovu do
21998A0214(02)
pastí mezi Evropským společenstvím, Kanadou a Ruskou
29
federací
Rozhodnutí Rady 98/487/ES ze dne 13. července 1998 31998D0487

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:03:31997R0035:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:03:31997D0602:CS:PDF
26
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:04:31998D0596:CS:PDF
27
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:27:31998D0142:CS:PDF
28
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:27:21998A0214(01):CS:PDF
29
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:27:21998A0214(02):CS:PDF
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Příloha: vzor osvědčení pro
kožešiny a zboží vydávané
třetími zeměmi pro dovoz do
ES.
Vstup v platnost 4.9.1997.
Příloha: seznam zemí (spolu
s druhy živočichů), odkud
lze dovážet kožešiny
s osvědčením podle
31997R0035.
Příloha novelizována
31998D0596– viz níže:
Vstup v platnost 12.11.1998.
Změna přílohy k
31997D0602.
[novelami byly vypuštěny
nové členské státy EU]

concerning the conclusion of an International
Agreement in the form of an Agreed minute between
the European Community and the United States of
America on humane trapping standards
Agreed minute

30
31

o uzavření mezinárodní dohody ve formě
dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím
a Spojenými státy americkými o normách humánního
30
lovu do pastí
31
Dohodnutý zápis

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:29:31998D0487:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:29:21998A0807(01):CS:PDF
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21998A0807(01)

B. Neplatné předpisy EU k CITES, které však platily již pro ČR (tj. v období po 1.5.2004).
Commission regulation (EC) No 1808/2001 of 30 August
2001 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
Commission regulation (EC) No 349/2003 of 25 February
2003 suspending the introduction into the Community of
specimens of certain species of wild fauna and flora

Nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 30. srpna
2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č.
338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
32
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

32001R1808

Platnost 22.9.2001 –
8.7.2006. Nahrazeno
32006R0865.

Nařízení Komise (ES) č. 349/2003 ze dne 25. února
2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do
33
Společenství

32003R0349

Commission regulation (EC) No 1497/2003 of 18 August
2003 amending Council regulation (EC) No 338/97 on the
protection of species of wild fauna and flora by regulating
trade therein

Nařízení Komise (ES) č. 1497/2003 ze dne 18. srpna
32003R1497
2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o
ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin regulováním obchodu s nimi

Commission regulation (EC) No 776/2004 of 26 April
2004 amending Regulation (EC) No 349/2003 suspending
the introduction into the Community of specimens of
certain species of wild fauna and flora

Nařízení Komise (ES) č. 776/2004 ze dne 26. dubna
32004R0776
2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 349/2003
ze dne 25. února 2003 o pozastavení dovozu exemplářů
určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
34
rostlin do Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 834/2004 ze dne 28. dubna
32004R0834
2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o
ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin regulováním obchodu s nimi
Nařízení Komise (ES) č. 886/2004 ze dne 4. března
32004R0886
2004

Úřední věstník L 51,
26/02/2003 str. 0003-0018
- novely: 32004R0886,
32005R0252, 32006R0605
- platnost do 30.9.2007
(nahrazeno 32007R1037)
Úřední věstník L 215,
27/08/2003 str. 0003 - 0084
- kompletní změna příloh A –
D k 31997R0338 podle
CITES CoP12, Santiago,
CL, 15.11.2002
Platnost 30.8.2003 21.8.2005.
Částečná změna v
32004R0834.
Nahrazeno 32005R1332.
Změna příloh k
32003R0349.
[27.4.2004 L 123/31]
Platnost do 17.2.2005.
Nahrazeno 32005R0252.
částečná změna příloh A - D
Platnost 20.5.2004 21.8.2005. Nahrazeno
32005R1332.
Změna příloh k
32003R0349: vypuštěny
všechny odkazy na nové
členské státy EU

Commission regulation (EC) No 834/2004 of 28 April
2004 amending Council regulation (EC) No 338/97 on the
protection of species of wild fauna and flora by regulating
trade therein
Commission regulation (EC) No 886/2004 of 4 March
2004 adapting certain regulations and decisions in the
field of free movement of goods, competition policy,
agriculture, environment and external relations by reason
32

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32001R1808:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32003R0349:CS:PDF
34
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:08:32004R0776:CS:PDF
33
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of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus,
Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and
Slovakia
Commission regulation (EC) No 252/2005 of 14 February
2005 amending Regulation (EC) No 349/2003 suspending
the introduction into the Community of specimens of
certain species of wild fauna and flora

Platnost do 17.2.2005.
Nahrazeno 32005R0252.
Nařízení Komise (ES) č. 252/2005 ze dne 14. února
2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2003 o
pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do
Společenství

32005R0252

Commission regulation (EC) No 1332/2005 of 9 August
2005 amending Council regulation (EC) No 338/97 on the
protection of species of wild fauna and flora by regulating
trade therein

Nařízení Komise (ES) č. 1332/2005 ze dne 9. srpna
32005R1332
2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o
ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
35
rostlin regulováním obchodu s nimi

Commission regulation (EC) No 605/2006 of 19 April
2006 amending Regulation (EC) No 349/2003 suspending
the introduction into the Community of specimens of
certain species of wild fauna and flora

Nařízení Komise (ES) č. 605/2006 ze dne 19. dubna
2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 349/2003 o
pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do
36
Společenství

32006R0605

Commission regulation (EC) No 1037/2007 of 29 August
2007 suspending the introduction into the Community of
specimens of certain species of wild fauna and flora

Nařízení Komise (ES) č. 1037/2007 ze dne 29. srpna
2007 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do
37
Společenství

32007R1037

35

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:215:SOM:CS:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:043:SOM:CS:HTML
37
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2007/l_238/l_23820070911cs00030022.pdf
36
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- změna příloh k
32003R0349
- nahradilo předchozí
32004R0776
Platnost 18.2.2005 –
9.5.2006. Nahrazeno
32006R0605.
Úřední věstník L 215,
19/08/2005 str. 0001 - 0060
- kompletní změna příloh A –
D k 31997R0338 podle
CITES CoP13, Bangkok,
TH, 14.10.2004
- nahradilo předchozí
32003R1497 a 32004R0834
- platnost od 22.8.2005 do
10.4.2008. Nahrazeno
32008R0318.
Úřední věstník L 107,
20/04/2006 str. 0003 - 0022
- změna příloh k
32003R0349
- nahradilo předchozí
32005R0252
- platnost od 10.5.2006 do
30.9.2007. Nahrazeno
32007R1037
Úřední věstník L 238,
11/09/2007 str. 0003-0022
- nahradilo předchozí
32003R0349 (naposledy
novelizované podle
32006R0605)
- platnost od 1.10.2007 do

Commission regulation (EC) No 318/2008 of 31 March
2008 amending Council regulation (EC) No 338/97 on the
protection of species of wild fauna and flora by regulating
trade therein

Nařízení Komise (ES) č. 318/2008 ze dne 31. března
2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
38
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

32008R0318

Commission regulation (EC) No 811/2008 of 13 August
2008 suspending the introduction into the Community of
specimens of certain species of wild fauna and flora

Nařízení Komise (ES) č. 811/2008 ze dne 13. srpna
2008 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do
39
Společenství

32008R0811

Commission Regulation (EC) No 407/2009 of 14 May
2009 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on
the protection of species of wild fauna and flora by
regulating trade therein

Nařízení Komise (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května
32009R0407
2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o
ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
40
rostlin regulováním obchodu s nimi

38

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:095:0003:0062:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:219:0017:0039:CS:PDF
40
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:123:0003:0061:CS:PDF
+ oprava:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:139:0035:0035:CS:PDF
+ kompletní opravené přílohy v Úředním věstníku L 176, 7/7/2009 str. 27 – 83:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:176:0027:0083:CS:PDF
39
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2.9.2008. Nahrazeno
32008R0811
Úřední věstník L 95,
8/4/2008 str. 3 - 60
- kompletní aktualizované
znění příloh A – D k nařízení
č. 338/97 se seznamem
chráněných živočichů a
rostlin – změny v přílohách
B, C a D a CITES III +
aktualizace vědeckých
názvů (v české verzi
opraveny chyby, které byly v
předchozím nařízení č.
318/2008, a aktualizována
obecná česká jména taxonů)
- platnost od 11.4.2008 do
21.5.2009
- nahradilo předchozí
32005R1332. Nahrazeno
32009R0407.
Úřední věstník L 219,
17/08/2008 str. 0017-0039
- platnost od 3.9.2008
- nahradilo předchozí
32007R1037
- platnost od 3.9.2008 do
20.5.2009. Nahrazeno
32009R0359
Úřední věstník L 123,
19/5/2009 str. 3 - 61
- kompletní znění příloh A,
B, C a D k 31997R0338*

Commission regulation (EC) No 359/2009 of 30 April
2009 suspending the introduction into the Community of
specimens of certain species of wild fauna and flora

Nařízení Komise (ES) č. 359/2009 ze dne 30. dubna
2009 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do
41
Společenství

32009R0359

Commission regulation (EU) No 997/2010 of 5 November
2010 suspending the introduction into the Union of
specimens of certain species of wild fauna and flora

Nařízení Komise (EU) č. 997/2010 ze dne 5. listopadu
2010 o pozastavení dovozu exemplářů některých druhů
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do
42
Unie

32010R0997

Commission Regulation (EU) No 709/2010 of 22 July
2010 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on
the protection of species of wild fauna and flora by
regulating trade therein

Nařízení Komise (EU) č. 709/2010 ze dne 22. července
32010R0709
2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o
ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
43
rostlin regulováním obchodu s nimi

41

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:110:0003:0026:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0001:0021:CS:PDF
43
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:212:0001:0059:CS:PDF
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- platnost od 22.5.2009 do
14.8.2010. Nahrazeno
32010R0709
- nahradilo předchozí
32008R0318
- viz též opravu české verze
v Úředním věstníku L 139,
5/6/2009 str. 0035
*- kompletní opravené
přílohy byly publikovány v
Úředním věstníku L 176,
7/7/2009 str. 27 - 83
Úřední věstník L 290,
01/05/2009 str. 0003-0026
- platnost od 21.5.2009 do
25.11.2010
- nahradilo předchozí
32008R0811. Nahrazeno
32010R0997
Úřední věstník L 290,
6.11.2010 str. 1-21
- platnost od 26.11.2010 do
6.9.2011
- nahradilo předchozí
32009R0359. Nahrazeno
32011R0828
Úřední věstník L 212,
12/08/2010, str. 1 - 59
- kompletní novela příloh A,
B, C a D k nařízení Rady
(ES) č. 338/97 se seznamy
chráněných druhů živočichů
a rostlin
- platnost od 15.8.2010 do
13.2.2012
- nahradilo předchozí
32009R0407. Nahrazeno

Commission Implementing Regulation (EU) No 828/2011
of 17 August 2011 suspending the introduction into the
Union of specimens of certain species of wild fauna and
flora

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 828/2011 ze dne 17.
srpna 2011 o pozastavení dovozu exemplářů některých
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
44
do Unie

Commission Regulation (EU) No 101/2012 of 6 February
2012 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on
the protection of species of wild fauna and flora by
regulating trade therein

Nařízení Komise (EU) č. 101/2012 ze dne 6. února 2012, 32012R0101
kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
45
regulováním obchodu s nimi

44
45

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:211:0011:0032:Cs:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:039:0133:0200:CS:PDF
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32011R0828

32012R0101
Úřední věstník L 211,
18.8.2011 str. 11-32
- platnost od 7.9.2011 do
9.9.2012
- nahradilo předchozí
32010R0997. Nahrazeno
32012R0757
Úřední věstník L 39,
11/02/2012, str. 133 - 200
- kompletní novela příloh A,
B, C a D k nařízení Rady
(ES) č. 338/97 se seznamy
chráněných druhů živočichů
a rostlin
- platnost od 14.2.2012 do
14.12.2012
- nahradilo předchozí
32010R0709. Nahrazeno
32012R1158

C. Ostatní související předpisy (výběr).
ZOO
Council directive 1999/22/EC of 29 March 1999 relating to Směrnice Rady 1999/22/ES ze dne 29. března 1999 o
the keeping of wild animals in zoos
chovu volně žijících živočichů v zoologických
46
zahradách
OCHRANA PŘÍRODY
Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES
the Council of 30 November 2009 on the conservation of ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků
47
wild birds (codified version)
(kodifikované znění)

Council directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the
conservation of natural habitats and of wild fauna and
flora

Směrnice Komise 97/49/ES ze dne 29. července 1997,
kterou se mění směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně
49
volně žijících ptáků
Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a
50
planě rostoucích rostlin

Úřední věstník EU
http://eur-lex.europa.eu

46

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:04:31999L0022:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:CS:PDF
48
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:01:31979L0409:CS:PDF
49
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:03:31997L0049:CS:PDF
50
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31992L0043:CS:PDF
47
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31999L0022

32009L0147

- kodifikace dřívější
směrnice Rady 79/409/EHS
ze dne 2. dubna 1979 o
ochraně volně žijících ptáků
48
(31979L0409)
Important Bird Areas (IBAs)

31997L0049CS

31992L0043

Sites of Community
Importance (SCI)

