Publiekssamenvatting
EU-voorstel tegen schadelijke uitheemse soorten
WAAR GAAT HET OM?
Wanneer dieren- of plantensoorten al dan niet opzettelijk in een gebied worden gebracht waar zij normaal niet
voorkomen, kunnen zij ernstige schade veroorzaken, waaronder:

•

verlies aan biodiversiteit, soms zelfs het verdwijnen van inheemse soorten – een probleem dat vooral EUgebieden buiten Europa bedreigt, waar nu nog een grote biodiversiteit heerst

•

nieuwe ziekten bij mensen

•

economische schade, bijvoorbeeld aan de oogst en de infrastructuur, die kan oplopen tot miljarden euro's

Het probleem wordt alsmaar groter. Door de internationale handel en het toerisme komen er voortdurend nieuwe
schadelijke uitheemse soorten ("invasieve exoten") naar Europa. De klimaatverandering maakt de situatie nog
ernstiger.
WAT STELT DE EU VOOR?
Maatregelen om nieuwe invasieve exoten uit de EU te houden en om de soorten die in Europa al vaste voet aan de
grond hebben, beter te beheersen.
WIE HEEFT HIER BAAT BIJ EN WAAROM?
Overheden hoeven minder uit te geven om de door uitheemse soorten veroorzaakte schade te beperken, te
herstellen en te compenseren.
Kleine bedrijven, onder meer in de landbouw, veeteelt, visserij en bosbouw en het toerisme, lijden minder schade.
De bevolking wordt beter beschermd tegen gezondheidsrisico's en schade aan eigendom en milieu.
WAAROM MOET JUIST DE EU MAATREGELEN NEMEN?
Gelijke regels in de hele EU zijn van essentieel belang want:
•

invasieve exoten trekken zich niets aan van nationale grenzen

•

de huidige maatregelen zijn te gefragmenteerd en dus ondoeltreffend – het heeft weinig zin dat een land een
bepaalde soort bestrijdt als het buurland laat betijen

WAT GAAT ER VERANDEREN?
•

Er komt een volledig verbod op de invoer, de verkoop, de teelt, het gebruik, het uitzetten enz. van de
schadelijkste exoten

•

De EU-landen moeten via grenscontroles dit verbod handhaven en een bewakingssysteem invoeren om
verboden soorten op te sporen. Zij moeten ook proberen te voorkomen dat exoten onopzettelijk Europa worden
binnengebracht.

•

Wanneer een EU-land een verboden soort opmerkt, moet het onmiddellijk maatregelen nemen om de
verspreiding ervan tegen te gaan. De hele bevolking moet helpen om de aanwezigheid van deze soorten te
melden.

•

De EU-landen moeten maatregelen nemen om verboden soorten die al wijd verspreid zijn, of dat worden,
onder controle te houden.

WANNEER GAAT HET VOORSTEL IN?
•

Waarschijnlijk in 2016.

