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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/145
av den 4 februari 2016
om antagande av formatet på den handling som utgör ett bevis för det tillstånd som utfärdas av
medlemsstaternas behöriga myndigheter för att ge verksamheter möjlighet att utöva viss
verksamhet avseende invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om
förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (1), särskilt artikel 8.6, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 8 i förordning (EU) nr 1143/2014 föreskrivs att kommissionen ska anta formatet på den handling som
utgör ett bevis för tillstånd som utfärdas av medlemsstaternas behöriga myndigheter att bedriva forskning med,
eller ex situ-bevarande av, invasiva främmande arter av unionsbetydelse. Tillstånd får även utfärdas för
vetenskaplig verksamhet och efterföljande medicinsk användning avseende dessa arter.

(2)

Enligt artikel 9.1 får medlemsstaterna också, i undantagsfall och av tvingande hänsyn till allmänintresset, utfärda
tillstånd att utöva annan verksamhet än den som avses i artikel 8.1, förutsatt att kommissionen har utfärdat ett
godkännande. Enligt artikel 9.6 ska sådana tillstånd utfärdas i enlighet med artikel 8.4–8.8. Således måste samma
format på den handling som utgör ett bevis för tillstånd användas vid tillämpningen av både artikel 8 och
artikel 9.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för invasiva främmande
arter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Formatet på den handling som utgör ett bevis för det tillstånd som utfärdas av medlemsstaternas behöriga myndigheter
enligt artiklarna 8.2 och 9.6 i förordning (EU) nr 1143/2014 återfinns i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
(1) EUT L 317, 4.11.2014, s. 35.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 4 februari 2016.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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Anvisningar för ifyllande av handlingen

Handlingen måste fyllas i av den behöriga myndighet som har befogenhet att utfärda de tillstånd som avses i
artiklarna 8.2 och 9.6 i förordning (EU) nr 1143/2014. Den måste undertecknas, stämplas och dateras.

Handlingen ska fyllas i med versaler. När ett alternativ ska väljas, kryssa för eller markera rutan
eller hela numrerade fält som inte är relevanta.

. Stryk över alternativ

Fält 1.

Ange namn, adress, land, telefonnummer och e-postadress för den verksamhet för vilken tillståndet har
beviljats och/eller en kontaktperson i denna verksamhet.

Fält 2.

Ange tillståndets identifieringsnummer. Detta nummer ska inledas med den tvåställiga ISO-koden (ISO 3166
alfa-2) för den medlemsstat som utfärdar tillståndet, med undantag för Grekland och Förenade kungariket för
vilka beteckningarna EL och UK ska användas. Identifieringsnumret måste vara unikt för det tillståndssystem
som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) nr 1143/2014.

Fält 3.

Ange avsändarens eller exportörens namn, adress, land, telefonnummer och e-postadress, om tillämpligt.

Fält 4.

Ange dagen för utfärdandet av tillståndet.

Fält 5.

Ange tillståndets giltighetstid (startdatum och slutdatum), om tillämpligt.

Fält 6.

Ange mottagarens eller importörens namn, adress, land, telefonnummer och e-postadress, om tillämpligt.

Fält 7.

Ange namnet på den behöriga myndighet som utfärdat tillståndet.

Fält 8.

Beskriv sändningen eller lagret av arten genom att fylla i uppgifterna i fälten 8a–8f:

Fält 8a. Detta avser det vetenskapliga namnet på den invasiva främmande art av unionsbetydelse för vilken tillståndet
har utfärdats.
Fält 8b. Detta avser det svenska namnet på den invasiva främmande art av unionsbetydelse för vilken tillståndet har
utfärdats.
Fält 8c. Detta avser numren i den kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1).
Fält 8d. Noggrann beskrivning av sändningen eller lagret och de exemplar som sändningen eller lagret innehåller.
Fält 8e. Sändningens (eller lagrets) totala nettovikt i kg. Detta får utelämnas om motsvarande uppgift lämnas i fält 8f.
Fält 8f. Antal exemplar i sändningen. Detta kan användas när mängden bäst uttrycks som separata enheter. Det får
utelämnas om motsvarande uppgift lämnas i fält 8e.
Fält 9.

Ange för vilka av restriktionerna enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 1143/2014 som undantag har beviljats.

Fält 10. Ange det syfte för vilket tillståndet har beviljats.
Fält 11. Ange de relevanta delar av tillståndet som beskriver på vilka villkor tillstånd beviljas för verksamheten i
enlighet med artikel 8.2 i förordning (EU) nr 1143/2014.
Fält 12. Ange de relevanta delar av tillståndet som beskriver de bestämmelser som anges i kommissionens
godkännande. Detta ska fyllas i endast om tillståndet utfärdas efter kommissionens godkännande i enlighet med
artikel 9 i förordning (EU) nr 1143/2014.
(1) Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan
(EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).
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Fält 13. Ange namnet på den tjänsteman vid den behöriga myndigheten som fyller i denna handling.
Fält 14. Underskrift av den tjänsteman vid den behöriga myndigheten som fyller i denna handling.
Fält 15. Den behöriga myndighetens officiella stämpel och det datum då denna handling fylls i.
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