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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 535/2008
av den 13 juni 2008
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande
och lokalt frånvarande arter i vattenbruk
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 708/2007 av den
11 juni 2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk (1), särskilt artikel 23 tredje stycket och
artikel 24.3, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

Genom förordning (EG) nr 708/2007 fastställs ett ramverk för vattenbruket med avseende på hanteringen av
främmande och lokalt frånvarande arter, i syfte att bedöma och minimera dessa arters och alla andra associerade icke-målarters eventuella påverkan på akvatiska livsmiljöer. Enligt förordningen ska det bland annat antas
närmare bestämmelser om genomförandet av de nödvändiga villkoren för tillägg av arter i bilaga IV till den förordningen.

Det bör därför införas ett klart och tydligt förfarande för
bedömningen av medlemsstaternas begäran om tillägg av
arter i bilaga IV till förordning (EG) nr 708/2007. Det är
i synnerhet nödvändigt att ytterligare förtydliga och definiera de villkor som föreskrivs i artikel 24.2 i förordning
(EG) nr 708/2007 och identifiera vilken information
medlemsstaterna bör tillhandahålla som stöd för sin begäran om tillägg av arter.

I förordning (EG) nr 708/2007 föreskrivs dessutom att
det kan utvecklas ett särskilt informationssystem så att
medlemsstaterna kan utbyta uppgifter i sina register om
främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruket.

Det bör därför tas fram gemensamma informatikstandarder och kommunikationsspråk så att medlemsstaterna
kan utbyta vissa uppgifter i sina nationella register över
introduktioner och flyttningar. Det bör fastställas bestämmelser som underlättar harmoniseringen av de informationssystem som medlemsstaterna inför.

Genom denna förordning fastställs närmare bestämmelser om
genomförandet av de nödvändiga villkoren för tillägg av arter i
bilaga IV till förordning (EG) nr 708/2007 och för utvecklingen
av ett särskilt informationssystem om tillstånd för introduktioner och flyttningar av främmande och lokalt frånvarande arter i
vattenbruket.
Artikel 2
Vid tillämpningen av artikel 24.2 i förordning (EG) nr
708/2007 avses med
a) lång tid (med avseende på dess livscykel): en period på minst 10
år efter avslutandet av två produktionscykler,
b) negativa effekter: fall där vetenskapliga rön visar att en vattenlevande art, efter introduktion i en viss medlemsstat, exempelvis har orsakat betydande
i) försämring av livsmiljöer,
ii) konkurrens med inhemska arter om reproduktionsområden,
iii) hybridisering med inhemska arter, vilket hotar arternas
naturliga egenskaper,
iv) predation på inhemska arters populationer, vilket leder
till att dessa minskar,
v) utarmning av inhemska födoresurser,
vi) spridning av sjukdom och nya patogener bland vilda
akvatiska organismer och i ekosystem.
Artikel 3
1.
Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna in ansökningar om tillägg av arter i artförteckningen i bilaga IV till
förordning (EG) nr 708/2007.
2.
Ansökningarna ska lämnas in till kommissionen tillsammans med ett faktablad innehållande följande information:

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

(1) EUT L 168, 28.6.2007, s. 1.

a) Artens vetenskapliga namn.
b) Geografisk utbredning.
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2.
Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2009 skapa
en webbplats som är tillgänglig via Internet och som innehåller
de uppgifter som förtecknas i bilagan till denna förordning.
Webbplatsen ska följa riktlinjerna i initiativet för webbtillgänglighet.

c) Livsmiljö och biologi.
d) Vattenbruksproduktion.
e) Effekten av introduktioner.
f) Faktorer som antas påverka spridning och utbredning.

3.
Medlemsstaterna ska meddela kommissionen webbplatsens
Internetadress.

g) Överensstämmelse med kriterierna i artikel 24.2 i förordning
(EG) nr 708/2007.
Artikel 4
1.
Medlemsstaterna ska införa och uppdatera ett informationssystem med uppgifter om alla ansökningar om tillstånd
att introducera en främmande art eller flytta en lokalt frånvarande art. Medlemsstaterna ska för varje ansökan om tillstånd
fylla i ett informationsblad med de uppgifter och enligt det
format som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 5
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4 ska dock tillämpas från och med sex månader efter
den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juni 2008.
På kommissionens vägnar
Joe BORG

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
Informationsblad som avses i artikel 4.1
Informationsbladet ska fyllas i för en/flera (1) förflyttningar (introduktion/flyttning) av en främmande/lokalt frånvarande
art
1.

Allmän information

1.1

Tillståndsansökans nummer eller referens:

1.2

Första ansökan: JA/NEJ, om NEJ: Referens till tidigare tillståndsansökningar.

1.3

Dag för ansökan om tillstånd:

1.4

Uppgifter om arten:

1.4.1

FAO-kod:

1.4.2

Svenskt namn:

1.4.3

Vetenskapligt namn:

1.4.4

Underart (om tillämpligt):

1.4.5

Ytterligare information:

1.4.5.1

Tetraploid:

JA/NEJ

1.4.5.2

Fertil, konstgjord hybrid:

JA/NEJ

1.4.5.3

Om JA, ange FAO-kod och namn på föräldraart:

1.5

Källa:

1.5.1

Land:

1.5.2

Plats (källans namn och adress):

1.5.3

Typ av källa (kläckningsanläggning/gödningsanläggning/vild):

1.6

Mottagande vattenbruksanläggning:

1.6.1

Plats (namn och adress):

1.6.2

Odlingsmetod: Slutet/öppet (2) system

1.7

Antal organismer och utvecklingsstadium (ägg, larver, juvenila exemplar, adulta exemplar):

1.8

Användningsområde (livsmedel, odling för vidare reproduktion, forskning m.m.):

1.9

Antal planerade förflyttningar:

2.

Undersökning och riskbedömning

2.1

Typ av förflyttning

2.1.1

Rutinmässig introduktion eller flyttning:

JA/NEJ

2.1.1.1

Tillstånd har beviljats:

JA/NEJ

2.1.1.2

Dag då tillståndet utfärdades:

dd/mm/åååå

dd/mm/åååå

(1) Ansökan får avse flera förflyttningar under en period om högst sju år (artikel 6.1 i förordning (EG) nr 708/2007).
(2) Enligt definitionen i artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 708/2007.
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2.1.1.3

Myndighet som utfärdade tillståndet (fullständiga adressuppgifter):

2.1.1.4

Tillståndets giltighetstid:

2.1.1.5

Eventuella villkor:

X år XX månader

2.1.1.5.1 Karantän:

JA/NEJ

2.1.1.5.2 Försöksutsättning:

JA/NEJ

2.1.2

Icke-rutinmässig introduktion eller flyttning:

2.1.2.1

Typ av risk:

JA/NEJ

2.1.2.1.1 Låg
2.1.2.1.2 Medelhög
2.1.2.1.3 Hög
2.1.2.2

Sammanfattande rapport om den totala miljöriskbedömningen (några rader och ett PDF-dokument); även på ett
andra gemenskapsspråk (några rader)

2.1.2.3

Tillstånd har beviljats:

JA/NEJ

2.1.2.4

Dag då tillståndet utfärdades:

dd/mm/åååå

2.1.2.5

Myndighet som utfärdade tillståndet:

2.1.2.6

Tillståndets giltighetstid:

2.1.2.7

Eventuella villkor:

X år XX månader

2.1.2.7.1 Karantän:

JA/NEJ

2.1.2.7.2 Försöksutsättning:

JA/NEJ

3.

Övervakning

3.1

Övervakningsprogrammets varaktighet:

3.2

Sammanfattning av resultaten från utvärderingen av övervakningsprogrammet (några rader och ett PDF-dokument); även på ett andra gemenskapsspråk (några rader)

3.3

Beredskapsplaner finns:

JA/NEJ

3.4

Återkallande av tillstånd (om tillämpligt):

JA/NEJ

3.4.1

Om JA: Tillfälligt/permanent

3.4.2

Datum:

3.4.3

Skälen till återkallandet (några rader) även på ett andra gemenskapsspråk (några rader):

XX månader

dd/mm/åååå
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