Περίληψη για τον πολίτη
Πρόταση της ΕΕ για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη
ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ;
Όταν μη γηγενή ζώα και φυτά μεταφέρονται σε ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο συνήθως δεν απαντώνται, μπορούν να
προκαλέσουν σοβαρές ζημίες. Η μεταφορά ξένων ειδών, τυχαία ή σκόπιμα, μπορεί να οδηγήσει σε:

•

σημαντική απώλεια της βιοποικιλότητας, μερικές φορές ακόμη και σε εξαφάνιση των γηγενών ειδών. Το
πρόβλημα αυτό αφορά κυρίως εδάφη της ΕΕ εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, τα οποία είναι σημαντικές ζώνες
βιοποικιλότητας·

•

μετάδοση ασθενειών στους ανθρώπους

•

οικονομικές ζημίες, για παράδειγμα, καταστροφή καλλιεργειών και υποδομών που κοστίζουν εκατομμύρια
ευρώ.

Το πρόβλημα διογκώνεται συνεχώς. Νέα χωροκατακτητικά ξένα είδη εισέρχονται στην Ευρώπη λόγω της αύξησης του
διεθνούς εμπορίου και των ταξιδιών γενικότερα. Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση.
ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΕΕ;
Νέα μέτρα για την πρόληψη της εισόδου στην ΕΕ νέων χωροκατακτητικών ξένων ειδών καθώς και για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ειδών που έχουν ήδη εγκατασταθεί εδώ.
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ;
Τα κράτη, δεδομένου ότι θα δαπανούν μικρότερα ποσά για τον περιορισμό, την αποκατάσταση και την αποζημίωση
καταστροφών που προκαλούν χωροκατακτητικά ξένα είδη
Οι μικρές επιχειρήσεις, καθώς θα προκαλούνται λιγότερες ζημιές στις υποδομές και στο περιβάλλον για την
γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη δασοκομία, τον τουρισμό και τη βιομηχανία αναψυχής
Οι πολίτες, καθώς η υγεία τους, η περιουσία τους και το περιβάλλον θα προστατεύονται καλύτερα.
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΔΡΑΣΗ Η ΕΕ;
Η θέσπιση ενιαίων κανόνων στην ΕΕ έχει μεγάλη σημασία γιατί:
•

τα χωροκατακτητικά ξένα είδη δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα

•

τα ισχύοντα εθνικά μέτρα είναι πολύ κατακερματισμένα για να λειτουργούν αποτελεσματικά· μια χώρα μπορεί
να λαμβάνει μέτρα για ένα συγκεκριμένο είδος και η γειτονική της χώρα να μην τα τηρεί.

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ;
•

Θα προβλεφθεί πλήρης απαγόρευση της εισαγωγής, πώλησης, εκτροφής, χρησιμοποίησης, απελευθέρωσης
κ.λπ. των πλέον προβληματικών χωροκατακτητικών ξένων ειδών ("είδη προτεραιότητας")

•

Για την εφαρμογή της απαγόρευσης, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να οργανώσουν μεθοριακούς ελέγχους και να
καθιερώσουν σύστημα παρακολούθησης για την ανίχνευση απαγορευμένων ειδών. Θα χρειαστεί επίσης να
εφαρμόσουν μέτρα για την ανίχνευση των ειδών που φθάνουν στην Ευρώπη τυχαία.

•

Όταν μια χώρα της ΕΕ ανιχνεύει την παρουσία απαγορευμένου είδους στην ΕΕ, θα πρέπει να λαμβάνει
αμέσως μέτρα για να σταματήσει την εξάπλωση του είδους αυτού. Θα χρειαστεί η βοήθεια όλων για τον
εντοπισμό τέτοιων ειδών και την κοινοποίηση της παρουσίας τους στις αρμόδιες αρχές.

•

Όσον αφορά τα απαγορευμένα είδη που έχουν ήδη εξαπλωθεί, ή εξαπλώνονται ευρέως, οι χώρες της ΕΕ θα
πρέπει να λάβουν μέτρα για να τα θέσουν υπό έλεγχο.

ΠΟΤΕ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΠΡΟΤΑΣΗ;

•

Η πρόταση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2016.

