2006R0865 — CS — 05.02.2015 — 004.002 — 36
▼M6
podmínek“, se rozumí vysazené stromy, včetně jiného nepřírodního
prostředí, které je usměrňováno lidskými zásahy za účelem produkce
rostlin nebo jejich částí a odvozenin.
▼M2
2.
Dřevo a jiné části nebo odvozeniny ze stromů vypěstovaných na
monokulturních plantážích je považováno za uměle vypěstované
v souladu s odstavcem 1.
▼M6
3.
Taxony produkující orlí dřevo vypěstované ve výsadbách, jako
jsou:
a) zahrady (soukromá anebo komunitní zahrada);
b) státní, soukromé nebo komunitní produkční plantáže buď monokul
turních, nebo smíšených druhů,
jsou považovány za uměle vypěstované v souladu s odstavcem 1.
▼B
KAPITOLA XIV
EXEMPLÁŘE OSOBNÍHO NEBO RODINNÉHO CHARAKTERU

Článek 57
Dovoz a zpětný dovoz exemplářů osobního nebo rodinného
charakteru do Společenství
1.
Odchylka od článku 4 nařízení (ES) č. 338/97 pro exempláře
osobního nebo rodinného charakteru podle čl. 7 odst. 3 uvedeného
nařízení se nevztahuje na exempláře, které jsou užívány k obchodnímu
zisku, prodávány, vystavovány pro komerční účely, drženy k prodeji,
nabízeny k prodeji nebo přepravovány k prodeji.
Tato odchylka se vztahuje pouze na exempláře, včetně loveckých
trofejí, které splňují některou z těchto podmínek:
a) jsou uloženy v osobních zavazadlech cestovatelů přijíždějících ze
třetí země;
b) jsou uloženy v osobním majetku fyzické osoby, která přesouvá své
obvyklé bydliště ze třetí země do Společenství;
c) jsou loveckými trofejemi, které cestovatel ulovil, a jsou dováženy
později.
2.
Odchylka od článku 4 nařízení (ES) č. 338/97 pro exempláře
osobního nebo rodinného charakteru dle čl. 7 odst. 3 uvedeného naří
zení se nevztahuje na exempláře druhů, které jsou uvedeny v příloze
A uvedeného nařízení v případě, že jsou poprvé dováženy do Společen
ství osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství nebo osobou, která
►C1 si ve Společenství zřizuje bydliště ◄.
3.
Při prvním dovozu exemplářů osobního nebo rodinného chara
kteru, včetně loveckých trofejí, do Společenství osobou s obvyklým
bydlištěm ve Společenství, který se týká exemplářů druhů uvedených
v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, se nevyžaduje předložení
dovozního povolení celním orgánům v případě, kdy je předložen
originál vývozního dokladu nebo dokladu o zpětném vývozu a jeho
kopie.
Celní orgány postoupí originál v souladu s článkem 45 tohoto nařízení
a orazítkovanou kopii vrátí držiteli.
▼M6
3a.
Odchylně od odstavce 3 se na první dovoz loveckých trofejí,
které jsou exempláře druhů nebo populací uvedených v příloze B naří
zení (ES) č. 338/97 a v příloze XIII tohoto nařízení, do Unie vztahuje
článek 4 nařízení (ES) č. 338/97.

2006R0865 — CS — 05.02.2015 — 004.002 — 37
▼B
4.
Při zpětném dovozu exemplářů osobního nebo rodinného chara
kteru, včetně loveckých trofejí, do Společenství osobou s obvyklým
bydlištěm ve Společenství, který se týká exemplářů druhů uvedených
v příloze A nebo B nařízení (ES) č. 338/97, se nevyžaduje předložení
dovozního povolení celním orgánům za předpokladu, že je předložen
některý z těchto dokladů:
a) celnicí potvrzená kopie pro držitele (formulář č. 2) dříve použitého
povolení dovozu nebo vývozu do nebo ze Společenství;
b) kopie dokladu o vývozu nebo zpětném vývozu ►C1 uvedeného ◄
v odstavci 3;
c) důkaz, že exempláře byly získány ve Společenství.
▼M1
5.
Odchylně od odstavců 3 a 4 se u dovozu nebo zpětného dovozu
do Společenství u následujících položek uvedených v příloze B nařízení
(ES) č. 338/97 nevyžaduje předložení dokladu o vývozu nebo (zpětném)
vývozu nebo dovozního povolení:
a) kaviár druhů jeseterů (Acipenseriformes spp.) do výše 125 gramů na
osobu, v nádobách jednotlivě označených v souladu s čl. 66 odst. 6;
b) dešťové hole (rainsticks) druhů kaktusů (Cactaceae spp.) do počtu tří
na osobu;
c) neživé zpracované exempláře druhů krokodýlů (Crocodylia spp.) do
počtu čtyř na osobu (vyjma masa a loveckých trofejí);
d) ulity křídlatce velkého (Strombus gigas) do počtu tří na osobu;
e) mořští koníčci (Hippocampus spp.) do počtu čtyř neživých exem
plářů na osobu;
f) lastury zévovitých (Tridacnidae spp.) do počtu tří exemplářů na
osobu nepřesahující dohromady celkovou hmotnost 3 kg, kde exem
plářem může být jedna neporušená lastura, nebo dvě k sobě patřící
poloviny (misky) lastury;
▼M6
g) exempláře orlího dřeva („agarwood“) (Aquilaria spp. a Gyrinops
spp.) – až do 1 kg dřevní štěpky, 24 ml oleje a dvou sad korálků
nebo růženců (či dvou náhrdelníků nebo náramků) na jednu osobu.
▼B
Článek 58
Vývoz a zpětný vývoz exemplářů osobního nebo rodinného
charakteru ze Společenství
1.
Odchylka od článku 5 nařízení (ES) č. 338/97 pro exempláře
osobního nebo rodinného charakteru podle čl. 7 odst. 3 uvedeného
nařízení se nevztahuje na exempláře, které jsou užívány k obchodnímu
zisku, prodávány, vystavovány pro komerční účely, drženy k prodeji,
nabízeny k prodeji nebo přepravovány k prodeji.
Tato odchylka se vztahuje pouze na exempláře, které splňují některou
z těchto podmínek:
a) jsou obsaženy v osobních zavazadlech cestovatelů jedoucích do třetí
země;
b) nachází se v osobním majetku fyzické osoby, která přesouvá své
obvyklé bydliště ze Společenství do třetí země.
2.
V případě vývozu odchylka od článku 5 nařízení (ES) č. 338/97
pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru podle čl. 7 odst. 3
uvedeného nařízení neplatí pro exempláře druhů, které jsou uvedeny
v příloze A nebo B uvedeného nařízení.

