Taqsira għall-pubbliku
Negħlbu d-diffikultà ta’ speċijiet aljeni – proposta tal-UE
X’INHI L-KWISTJONI?
Meta annimali u pjanti li mhumiex indiġeni jinġabu f’ambjent ġdid – wieħed fejn normalment ma jinstabux fih – dawn
jistgħu jikkawżaw ħsara serja. Sew aċċidentali jew intenzjonali, l-introduzzjoni ta’ speċijiet aljeni tista’ tirriżulta:

•

f’telf kbir tal-bijodiversità – xi drabi anke l-qerda ta’ speċijiet indiġeni. Din il-problema taffettwa b’mod
partikulari territorji tal-UE barra l-Ewropa, li huma postijiet importanti ta’ bijodiversità b'sitwazzjoni mwiegħra;

•

fi trasmissjoni ta’ mard lill-bnedmin;

•

f'danni ekonomiċi, pereżempju telf fil-prodotti tar-raba’ u fil-ħsara għall-infrastruttura li jammontaw għal
biljuni ta’ ewro.

Il-problema qed tikber. Speċijiet aljeni invażivi ġodda qed joqorbu lejn l-Ewropa minħabba ż-żieda fil-kummerċ
internazzjonali u l-ivvjaġġar. It-tibdil fil-klima jista’ jaggrava s-sitwazzjoni.
X'QED TIPPROPONI L-UE?
Miżuri ġodda li ma jħallux speċijiet aljeni invażivi ġodda milli jidħlu fl-UE u li jittrattaw b’mod aktar effettiv dawk li huma
diġà stabbiliti hawnhekk.
MIN SE JIBBENEFIKA U KIF?
L-awtoritajiet pubbliċi – anqas flus minfuqin fuq il-limitazzjoni, it-tiswija u l-kumpens għall-ħsara kkawżata minn
speċijiet aljeni invażivi
In-negozji ż-żgħar – anqas ħsara għall-infrastruttura u l-ambjent għall-irziezet, dawk li jrabbu l-annimali, is-sajd, ilkumpaniji tal-industrija tal-foresti u l-industrija tat-turiżmu u d-divertiment
Il-pubbliku – protezzjoni aħjar minn perikli għas-saħħa, ħsara lill-proprjetà u lill-ambjent.
GĦALIEX MEĦTIEĠA AZZJONI MILL-UE?
Regoli uniformi madwar l-UE huma essenzjali minħabba li:
•

l-ispeċijiet aljeni invażivi ma jirrispettawx il-fruntieri nazzjonali

•

il-miżuri nazzjonali attwali huma wisq frammentati biex ikunu effettivi – pajjiż wieħed jista’ jieħu azzjoni b’mod
partikulari rigward speċi waħda filwaqt li l-ġirien tiegħu ma jagħmlux dan.

X'SE JINBIDEL EŻATTAMENT?
•

Se jkun hemm projbizzjoni totali fuq l-importazzjoni, il-bejgħ, it-trobbija, l-użu, it-tħarrib eċċ. tal-aktar speċijiet
aljeni invażivi problematiċi (“speċijiet ta’ prijorità”)

•

Biex tiġi infurzata l-projbizzjoni, il-pajjiżi tal-UE se jkollhom jorganizzaw kontrolli mal-fruntieri, u jintroduċu
sistema ta’ sorveljanza biex jinsabu l-ispeċijiet ipprojbiti. Se jkollhom bżonn ukoll li jdaħħlu miżuri biex jinstabu
dawk l-ispeċijiet li jiġu fl-Ewropa aċċidentalment.

•

Meta l-pajjiżi tal-UE jsibu l-preżenza ta’ speċi pprojbita fl-UE, ikollhom jieħdu azzjoni immedjata biex l-ispeċi
tinżamm milli tinfirex. Se tkun meħtieġa l-għajnuna ta’ kulħadd biex jinstabu l-ispeċijiet u biex tiġi notifikata lpreżenza tagħhom lill-awtoritajiet.

•

Għal speċijiet li diġà huma pprojbiti, jew se jkunu pprojbiti, li huma mifruxin sew, il-pajjiżi tal-UE se jkollhom
jistabbilixxu miżuri biex jinżammu taħt kontroll.

META MISTENNIJA TIDĦOL FIS-SEĦĦ IL-PROPOSTA?
•

Il-proposta x’aktarx li tidħol fis-seħħ fl-2016.

