Резюме за гражданите
Борба с инвазивни чужди видове – предложение на ЕС
ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС?
Когато животни и растения се поставят в нова среда, към която те не принадлежат по рождение и където
обичайно не се срещат, те могат да причинят сериозни вреди. Независимо дали е случайно или
преднамерено, въвеждането на чужди видове може да доведе до:

•

сериозна загуба на биоразнообразие – понякога дори до изчезване на местни видове. Този проблем
особено силно засяга територии на ЕС извън Европа, които са важни центрове на биоразнообразие;

•

предаване на болести на хора;

•

икономически щети, например загуба на реколта и нанасяне на щети на инфраструктурата, които
могат да струват милиарди евро.

Проблемът се разраства. Поради засилването на международната търговия и пътуванията в чужбина в
Европа навлизат нови инвазивни чужди видове. Изменението на климата може да доведе до влошаване на
положението.
КАКВО ПРЕДЛАГА ЕС?
Нови мерки за предотвратяване на навлизането в ЕС на нови инвазивни чужди видове и за по-ефективна
борба с тези, които вече са проникнали в Съюза.
КОЙ ЩЕ ИМА ПОЛЗА ОТ ТОВА И КАК?
Публичните органи – изразходване на по-малко средства за ограничаване, поправяне и компенсиране на
щетите, нанесени от инвазивни чужди видове.
Малките предприятия – нанасяне на по-малко щети на инфраструктурата и околната среда за ферми,
животновъди, работещите в сектора на рибарството, горското стопанство и индустрията на туризма и
развлеченията.
Обществеността – по-добра защита от опасности за здравето, нанасяне на щети върху собствеността и
околната среда.
ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ НА РАВНИЩЕ ЕС?
Наличието на единни правила в целия ЕС е много важно, защото:
•

за инвазивните чужди видове няма граници;

•

действащите национални мерки са твърде разпокъсани, за да бъдат ефективни – една страна може да
предприема мерки срещу даден вид, а съседната ѝ държава да не го прави.

КАКВО ТОЧНО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ?
•

Ще бъде напълно забранено внасянето, продажбата, отглеждането, използването, разпространението и
т. н. на най-проблематичните инвазивни чужди видове („приоритетни видове“).

•

С оглед на прилагането на забраната страните от ЕС ще трябва да организират гранични проверки и да
въведат система за надзор, за да бъдат откривани забранени видове. Те ще трябва също така да
въведат мерки за откриване на случайно попадналите в Европа видове.

•

Когато страните от ЕС открият присъствието на забранени видове в Съюза, те ще трябва да
предприемат незабавни мерки за спиране на тяхното разпространение. Ще бъде нужна помощта на
всички, за да се открият видовете и да се съобщи за тяхното присъствие на съответните органи.

•

Страните от ЕС ще трябва да въведат мерки, с които да държат под контрол забранени видове, които
вече са широко разпространени или се разпространяват масово.

КОГА СЕ ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА?
•

Предложението вероятно ще влезе в сила през 2016 г.

