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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 7.11.2018
om godkännande för Finland att utfärda tillstånd för uppfödning av mårdhundar för
pälsproduktion i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1143/2014
(Endast den finska och den svenska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
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 arter1, särskilt artikel 9.2, och
av följande skäl:
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(1)

Mårdhunden (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834) ingår i förteckningen över
invasiva främmande arter av unionsbetydelse som antagits av kommissionen i enlighet
med artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1143/2014 (nedan kallad unionsförteckningen).
Den omfattas därför av de restriktioner som avses i artikel 7.1 i den förordningen.

(2)

I artikel 8 i förordning (EU) nr 1143/2014 föreskrivs att medlemsstaterna får utfärda
tillstånd för att ge verksamheter möjlighet att bedriva vissa aktiviteter med avseende
på de arter som ingår i unionsförteckningen. I undantagsfall får medlemsstaterna av
tvingande hänsyn till allmänintresset utfärda tillstånd som möjliggör att verksamheter
utövar annan verksamhet än den som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 1143/2014,
med förbehåll för godkännande av kommissionen och efter ansökan från den berörda
medlemsstaten.

(3)

Den 25 juni 2018 lämnade Finland in en väl motiverad ansökan om godkännande att
utfärda tillstånd för 132 verksamheter att hålla och föda upp mårdhundar och tillåta
dem att reproducera sig, och att använda, utbyta och transportera mårdhundar för
pälsproduktion. Ansökan uppfyller de kraven som anges i artikel 9.4 i förordning (EU)
nr 1143/2014.

(4)

I ansökan förklaras varför pälsdjursuppfödning utgör tvingande hänsyn till
allmänintresset, särskilt i landsbygdsområden i Finland. Det görs en beskrivning av
intäkterna från och fördelarna med sådan uppfödning, inbegripet direkta och indirekta
arbetstillfällen, möjligheten att bevara landsbygdssamhällena och det traditionella
värdet av pälsdjursuppfödning som ekonomisk verksamhet i vissa områden, i enlighet
med Finlands regional utvecklingspolitik.

(5)

I ansökan beskrivs ett antal krav som varje verksamhet ska uppfylla för att beviljas
tillstånd. Dessa krav överensstämmer med artikel 8.2 och artikel 8.3 i förordning (EU)
nr 1143/2014.

1

EUT L 317, 4.11.2014, s. 35.

1

SV

(6)

Vidare innehåller ansökan uppgifter om leverans av ytterligare exemplar eller
ersättningsexemplar. I detta avseende har Finland förklarat att varje verksamhet
kommer att behöva ett årligt avelsbestånd på upp till 10 % av sitt ursprungliga
bestånd.

(7)

Antalet exemplar av mårdhundar hos var och en av de anläggningar som omfattas av
ansökan överstiger inte kapaciteten hos respektive slutna förvaring.

(8)

Finland har angett att godkännandet bör ges på obestämd tid med hänsyn till den
mycket långsiktiga karaktären hos investeringarna i uppfödningsanläggningarna, så
länge villkoren i förordning (EU) nr 1143/2014 är uppfyllda.

(9)

Enligt artikel 9.5 i förordning (EU) nr 1143/2014 ska giltighetstiden för godkännandet
anges i varje godkännande. Giltighetstiden för godkännandet bör vara tidsbegränsad
för att möjliggöra en ny bedömning av villkoren för godkännandet. Med beaktande av
de långsiktiga investeringarna i infrastruktur i anläggningarna för pälsdjursuppfödning
och säkerhetsbehoven i samband med driften av dessa anläggningar bör giltighetstiden
för godkännandet vara 30 år.

(10)

Behörig myndighet för utfärdande av tillstånd är enligt finsk lagstiftning
Regionförvaltningsverket i Södra Finland (Etelä-Suomen Aluehallintovirasto). Verket
har också befogenhet att utföra inspektioner av de verksamheter för vilka tillstånd har
utfärdats och att återkalla ett tillstånd i enlighet med bestämmelserna i artikel 8.5 i
förordning (EU) nr 1143/2014 eller om bestämmelserna och villkoren i tillståndet har
överträtts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Finland ges godkännande att utfärda tillstånd för att
(a)

hålla och föda upp mårdhundar (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834) i sluten
förvaring för pälsproduktion,

(b)

tillåta mårdhundar att reproducera sig i sluten förvaring för pälsproduktion,

(c)

använda och utbyta mårdhundar för pälsproduktion,

(d)

transportera mårdhundar till och från sluten förvaring för pälsproduktion.
Artikel 2

Det godkännande som avses i artikel 1 ska tillämpas på de verksamheter som förtecknas i
bilaga I och för det antal exemplar av mårdhundar som anges i den förteckningen, förutsatt att
dessa anläggningar uppfyller de villkor som anges i bilaga II.
Artikel 3
Giltighetstiden för godkännandet ska vara 30 år.
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Artikel 4
Detta beslut riktar sig till Finland.
Utfärdat i Bryssel den 7.11.2018

På kommissionens vägnar
Karmenu VELLA
Ledamot av kommissionen

SV

3

SV

