EU-resumé
Bekæmpelse af invasive fremmede arter – EU-forslag
BAGGRUND
Når ikke-hjemhørende dyr og planter bringes til et nyt miljø – som de normalt ikke findes i – kan de være til stor skade.
Uanset om det sker ved et tilfælde eller med vilje, kan indførelse af fremmede arter medføre:

•

store tab af biodiversitet – nogle gange ligefrem udryddelse af indfødte arter. Det er særligt et problem for EUterritorier uden for Europa, som er vigtige hotspots for biodiversitet

•

overførsel af sygdomme til mennesker

•

økonomisk skade, f.eks. tab af afgrøder og skader på infrastruktur, som koster milliarder af euro.

Det er et voksende problem. Nye invasive fremmede arter kommer til Europa med den øgede internationale handel og
trafik. Og klimaforandringerne gør situationen værre.
HVAD GÅR FORSLAGET UD PÅ?
Nye tiltag skal forhindre nye invasive fremmede arter i at komme ind i EU og hjælpe med bedre at håndtere de arter,
der allerede er kommet ind.
HVEM VIL FORSLAGET GAVNE OG HVORDAN?
Offentlige myndigheder – færre udgifter til at begrænse, reparere og kompensere for skader forårsaget af invasive
fremmede arter
Små virksomheder – færre skader på infrastrukturer og miljøer for landbrug, dyreavl, fiskeri, skovbrug og turisme- og
fritidssektoren
Offentligheden – bedre beskyttelse mod sundhedstrusler og skader på ejendom og miljø.
HVORFOR PÅ EU-PLAN?
Det er vigtigt at have ens regler i hele EU, fordi:
•

invasive fremmede arter ikke respekterer landegrænser

•

de aktuelle nationale tiltag er for fragmenterede til at være effektive – ét land kan indføre tiltag over for én
bestemt art, mens nabolandet ikke gør det.

HVAD ER NYT?
•

Der indføres et fuldstændigt forbud mod at indføre, sælge, dyrke, anvende, udslippe osv. de mest
problematiske invasive fremmede arter ("prioriterede arter")

•

For at overholde forbuddet skal EU-landene sørge for grænsekontroller og indføre et overvågningssystem, der
kan opdage forbudte arter. De skal også indføre foranstaltninger, der kan opdage de arter, der kommer ind i
Europa ved et tilfælde.

•

Når et EU-land opdager, at en forbudt art er kommet ind i EU, skal det øjeblikkeligt sørge for at forhindre arten i
at sprede sig. Der er brug for alles hjælp til at opdage arterne og underrette myndighederne om dem.

•

Hvad angår arter, der allerede er blevet eller som bliver vidt spredt, skal EU-landene indføre foranstaltninger til
at holde dem under kontrol.

HVORNÅR TRÆDER FORSLAGET I KRAFT?
•

Forslaget træder sandsynligvis i kraft i 2016.

