
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/145 

z dnia 4 lutego 2016 r. 

przyjmujące format dokumentu służącego za dowód udzielenia zezwolenia przez właściwe organy 
państw członkowskich, umożliwiającego ośrodkom prowadzenie niektórych działań dotyczących 
inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w 
sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych 
gatunków obcych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie (UE) nr 1143/2014 stanowi, że Komisja przyjmuje format dokumentu służącego za dowód 
udzielenia zezwolenia przez właściwe organy państw członkowskich w celu prowadzenia badań naukowych lub 
ochrony ex-situ w odniesieniu do inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii, jak określono 
w art. 8. Zezwolenia w odniesieniu do tych gatunków mogą również być udzielane na produkcję do celów 
naukowych oraz późniejsze zastosowanie do celów medycznych. 

(2)  Państwa członkowskie mogą również wydawać zezwolenia, w wyjątkowych przypadkach i z uwagi na nadrzędny 
interes publiczny, w celu prowadzenia działań innych niż te wymienione w art. 8 ust. 1, jak określono w art. 9 
ust. 1, pod warunkiem uzyskania upoważnienia Komisji. Zgodnie z art. 9 ust. 6 takie zezwolenia muszą być 
udzielane zgodnie z art. 8 ust. 4–8. W związku z powyższym ten sam format dokumentu służącego za dowód 
udzielenia zezwolenia musi być wykorzystywany do celów art. 8 i 9. 

(3)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Inwazyjnych Gatunków 
Obcych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Format dokumentu służącego za dowód udzielenia zezwolenia przez właściwe organy państw członkowskich zgodnie z 
art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014 jest określony w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35. 



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 
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Instrukcje dotyczące wypełniania dokumentu 

Dokument musi być wypełniony przez właściwy organ uprawniony do udzielania zezwoleń, o których mowa w art. 8 
ust. 2 i art. 9 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. Musi być podpisany, opieczętowany i opatrzony datą. 

Dokument należy wypełnić drukowanymi literami. Aby zaznaczyć daną opcję, należy zaznaczyć pole . Należy 
zamazać lub przekreślić opcje lub całe numerowane rubryki, które nie mają zastosowania. 

Rubryka 1:  Podać nazwę/imię i nazwisko, adres, państwo, numer telefonu i adres poczty elektronicznej ośrodka, 
któremu udzielono zezwolenia lub osoby wyznaczonej do kontaktów w tym ośrodku. 

Rubryka 2:  Podać numer identyfikacyjny zezwolenia. Numer zaczyna się od dwuliterowego kodu ISO (ISO 3166 
alfa-2) państw członkowskich udzielających zezwolenia z wyjątkiem Grecji i Zjednoczonego Królestwa, dla 
których stosuje się odpowiednio skróty EL i UK. Numer identyfikacyjny musi być niepowtarzalny do 
celów systemu zezwoleń, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. 

Rubryka 3:  Podać nazwę/imię i nazwisko, adres, państwo, numer telefonu i adres poczty elektronicznej nadawcy lub 
eksportera, w stosownych przypadkach. 

Rubryka 4:  Podać datę udzielenia zezwolenia. 

Rubryka 5:  Podać okres obowiązywania (data rozpoczęcia; data zakończenia) zezwolenia, w stosownych przypadkach. 

Rubryka 6:  Podać nazwę/imię i nazwisko, adres, państwo, numer telefonu i adres poczty elektronicznej odbiorcy lub 
importera, w stosownych przypadkach. 

Rubryka 7:  Podać nazwę właściwego organu udzielającego zezwolenia. 

Rubryka 8:  Proszę opisać przesyłkę lub zapas osobników poprzez podanie informacji w rubrykach 8a–8f: 

Rubryka 8a:  Pole dotyczy nazwy systematycznej inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Unii, dla 
którego udzielono zezwolenia. 

Rubryka 8b:  Pole dotyczy nazwy zwyczajowej inwazyjnego gatunku obcego, dla którego udzielono zezwolenia. 

Rubryka 8c:  Pole dotyczy kodów Nomenklatury Scalonej (CN) określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) 
nr 2658/87 (1). 

Rubryka 8d:  Podać dokładny opis przesyłki lub zapasu oraz osobników, które zawiera. 

Rubryka 8e:  Całkowita masa netto przesyłki (lub zapasu) w kg. Można ją pominąć, jeżeli w rubryce 8f podano 
informacje. 

Rubryka 8f:  Liczba osobników w przesyłce. Można ją podać, gdy ilość jest najlepiej wyrażona w odrębnych 
jednostkach. Można ją pominąć, jeżeli w rubryce 8e podano informacje. 

Rubryka 9:  Podać, dla którego ograniczenia określonego w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014 przyznano 
odstępstwo. 

Rubryka 10:  Podać cel, dla którego udzielono zezwolenia. 

Rubryka 11:  Wskazać odpowiednie sekcje zezwolenia określające warunki, na jakich zezwolono na działania zgodnie z 
art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. 

Rubryka 12:  Wskazać odpowiednie sekcje zezwolenia opisujące postanowienia określone w upoważnieniu udzielonym 
przez Komisję. Należy wypełnić wyłącznie, jeżeli zezwolenia udzielono po uzyskaniu upoważnienia 
Komisji na podstawie art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. 
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(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1). 



Rubryka 13:  Podać imię i nazwisko wypełniającego niniejszy dokument urzędnika zatwierdzającego właściwego organu. 

Rubryka 14:  Podpis wypełniającego niniejszy dokument urzędnika zatwierdzającego właściwego organu. 

Rubryka 15:  Pieczęć właściwego organu i data wypełnienia niniejszego dokumentu.  
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