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SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

2019-02-20
Bilaga till ansökan om tillstånd enligt artikel 9
Instruktioner som stöd för att fylla i ansökningsblanketten
Fyll i dokumentet elektroniskt, om det fylls i för hand ska versaler användas.
Kryssa i rutorna vid val av alternativ eller vid bekräftande av uppgifter.
Fält 1. Ange ansvarig institution eller verksamhet för vilken ansökan gäller. Fyll
i namn och kontaktuppgifter på kontaktperson för ansökan. Fyll i namn och
kontaktuppgifter för den som är ytterst ansvarig juridiskt sett, om annan än
kontaktpersonen.
Fält 2. Ange namn och kontaktuppgifter till exportören, om tillämpligt.
Fält 3. Ange namn och kontaktuppgifter till importören, om tillämpligt.
Fält 4. Ange adress, och fastighetsbeteckning om tillämpligt, för platsen där
exemplar av den invasiva främmande arten ska hållas/förvaras.
Fält 5. Fyll i det vetenskapliga namnet på den invasiva främmande art av
unionsbetydelse för vilken ansökan gäller.
Fält 6. Fyll i det svenska namnet på den invasiva främmande art av
unionsbetydelse för vilken ansökan gäller.
Fält 7. Detta avser numren i den kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets
förordning (EEG) nr 2658/871. KN-numret återfinns även i
genomförandeförordningarna (EU) 2016/11412 samt (EU) 2017/12633.
Fält 8. Beskriv de exemplar av invasiva främmande arter som ansökan gäller,
exv. kön, ålder etc. Om mer plats att skriva behövs, använd då utrymmet i fält 16
och hänvisa dit.
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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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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande
av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1143/2014
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om
uppdatering av den förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som fastställs i
genomförandeförordning (EU) 2016/1141 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1143/2014.
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Fält 9. Ange exemplarens totala nettovikt i kg. Detta får utelämnas om
motsvarande uppgift lämnas i fält 10.
Fält 10. Ange antalet exemplar som ansökan gäller för. Detta kan användas när
mängden bäst uttrycks som separata enheter. Det får utelämnas om motsvarade
uppgift finns i fält 9.
Fält 11. Ange för vilken eller vilka punkter i artikel 7 i förordning (EU) nr
1143/2014 som tillstånd sökts.
Fält 12 – 16. Fyll i uppgifterna som står vid respektive fält.
Fält 17. Bekräfta att de grundläggande villkoren enligt artikel 8 i förordning
(EU) nr 1143/2014 är uppfyllda.
Exemplaren kommer anses som hållna och hanterade i sluten förvaring om
följande är uppfyllt:
* exemplaren av invasiva främmande arter hålls fysiskt isolerade och kan inte
slippa ut, sprida sig eller avlägsnas från förvaringen av obehöriga personer.
*rengörings-, avfallshanterings- och underhållsprotokoll ska säkerställa att inga
exemplar av invasiva främmande arter eller delar med reproduktionsförmåga kan
slippa ut, spridas eller avlägsnas av obehöriga personer.
*exemplar av invasiva främmande arter avlägsnas från förvaringen, destrueras
eller avlivas humant, på ett sådant sätt att fortplantning och reproduktion utanför
förvaringen utesluts.

