Od doby, kdy Nařízení č. 708/2007 vstoupilo v platnost, nebyla doposud evidována žádost o zavedení
nebo přesun cizích a místně se nevyskytujících druhů.
Prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících
druhů v akvakultuře jsou stanovena v NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 535/2008 ze dne 13. června 2008. Pro
každou žádost o povolení jsou členské státy povinni publikovat informační přehled, který obsahuje
následující údaje podle přílohy I:
Informační přehled uvedený v čl. 4 odst. 1 (Nařízení komise (ES) č. 535/2008.
Informační přehled musí být vyplněn pro jednorázový/vícenásobný (*) přesun (vysazení/přemístění)
cizího / místně se nevyskytujícího druhu
1. Obecné údaje
1.1 Číslo nebo značka žádosti o povolení:
1.2 První žádost: ANO/NE, pokud NE: značky předcházejících žádostí o povolení
1.3 Datum žádosti o povolení: dd/mm/rrrr
1.4 Údaje o druhu:
1.4.1 Kód FAO:
1.4.2 Obecný název:
1.4.3 Vědecký název:
1.4.4 Poddruh (přichází-li v úvahu):
1.4.5 Doplňující údaje:
1.4.5.1 Tetraploidní: ANO/NE
1.4.5.2 Uměle křížený, schopný rozmnožování: ANO/NE
1.4.5.3 Pokud ANO, kód FAO rodičovských druhů:
1.5 Zdroj:
1.5.1 Země:
1.5.2 Umístění (název a adresa zdroje):
1.5.3 Druh zdroje (líheň / chovatelský zemědělský podnik / volně žijící):
1.6 Přijímající zařízení akvakultury:
1.6.1 Umístění (název a adresa):
1.6.2 Způsob chovu: uzavřený/otevřený (**) systém
1.7 Počet organismů a jejich stádium života (vajíčka, larvy, nedospělí živočichové, dospělí jedinci):
1.8 Účel (lidská spotřeba, chov pro doplnění stavu, výzkum, apod.):
1.9 Počet předpokládaných přesunů:
2. Screening a posuzování rizik

2.1 Druh přesunu
2.1.1 Rutinní vysazení nebo přemístění: ANO/NE
2.1.1.1 Schválení povolení: ANO/NE
2.1.1.2 Datum doručení povolení: dd/mm/rrrr
2.1.1.3 Orgán vydávající povolení (úplná adresa):
2.1.1.4 Platnost povolení: X let XX měsíců
2.1.1.5 Pokud podléhá podmínkám:
2.1.1.5.1 Karanténa: ANO/NE
2.1.1.5.2 Pokusná vypuštění: ANO/NE
2.1.2 Výjimečné vysazení nebo přemístění: ANO/NE
2.1.2.1 Druh rizika:
2.1.2.1.1 nízké
2.1.2.1.2 střední
2.1.2.1.3 vysoké
2.1.2.2 Souhrnná zpráva o celkovém posouzení rizika pro životní prostředí (stručně a dokument ve
formátu PDF)
rovněž ve druhém jazyce Společenství (stručně)
2.1.2.3 Schválení povolení: ANO/NE
2.1.2.4 Datum doručení povolení: dd/mm/rrrr
2.1.2.5 Orgán vydávající povolení:
2.1.2.6 Platnost povolení: X let XX měsíců
2.1.2.7 Pokud podléhá podmínkám:
2.1.2.7.1 Karanténa: ANO/NE
2.1.2.7.2 Pokusná vypuštění: ANO/NE
3. Sledování
3.1 Trvání programu sledování: XX měsíců
3.2 Souhrnná zpráva o posouzení programu sledování (stručně a dokument ve formátu PDF) rovněž
ve druhém
jazyce Společenství (stručně)
3.3 Použití pohotovostního plánu: ANO/NE
3.4 Odnětí povolení (případně) ANO/NE
3.4.1 Pokud ANO dočasné/trvalé

3.4.2 Datum: dd/mm/rrrr
3.4.3 Důvody odnětí (stručně) rovněž ve druhém jazyce Společenství (stručně):

(*) Podaná žádost se může týkat více přesunů, k nimž má dojít v období nejvýše sedmi let (čl. 6 odst.
1 nařízení (ES) č. 708/2007).
(**) Podle definice v čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 708/2007.

