Co nowego w UE
Propozycja UE dotycząca inwazyjnych gatunków obcych
NA CZYM POLEGA PROBLEM?
Pojawienie się gatunków obcych rodzimej faunie i florze w środowisku, w którym w przyrodzie nie występują, może
wyrządzić poważne szkody. Bez względu na to, czy tego rodzaju sytuacja jest wynikiem przypadku, czy umyślnego
działania, może ona spowodować:

•

Znaczne ograniczenie różnorodności biologicznej − a czasami nawet wyginięcie gatunków rodzimych.
Problem ten dotyczy przede wszystkim unijnych terytoriów leżących poza Europą, które są obszarami o
wysokiej różnorodności biologicznej.

•

Przenoszenie się chorób na ludzi.

•

Straty ekonomiczne, na przykład koszty strat w zbiorach i szkód w infrastrukturze sięgają miliardów euro.

Problem narasta. Coraz intensywniejsza wymiana handlowa i turystyka sprawiają, że nowe inwazyjne gatunki obce
pojawiają się w Europie coraz częściej. Zmiany klimatyczne mogą jeszcze bardziej pogorszyć sytuację.
CO PROPONUJE UE?
Nowe przepisy, które zapobiegną przywożeniu do UE nowych inwazyjnych gatunków obcych, oraz skuteczniejsze
wykorzystanie środków, jakie już teraz mamy do dyspozycji.
KTO NA TYM SKORZYSTA I DLACZEGO?
Władze publiczne − wydadzą mniej pieniędzy na ograniczanie szkód wyrządzonych przez gatunki obce oraz
naprawę tych szkód i niwelowanie ich skutków.
Małe przedsiębiorstwa − gospodarstwa rolne, hodowcy zwierząt, firmy związane z rybołówstwem i leśnictwem oraz z
branżą turystyczną i rekreacyjną będą mniej cierpieć z powodu szkód w infrastrukturze i środowisku.
Społeczeństwo − poziom ochrony obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia, majątku i środowiska naturalnego
będzie wyższy.
DLACZEGO TO WŁAŚNIE UE MUSI PODJĄĆ DZIAŁANIA?
Wprowadzenie jednolitych przepisów w całej UE ma zasadnicze znaczenie, ponieważ:
•

inwazyjne gatunki obce łatwo przemieszczają się z kraju do kraju

•

aktualnie obowiązujące przepisy krajowe są zbyt fragmentaryczne, by mogły być skuteczne – na przykład
jeden kraj może podjąć działania w odniesieniu do określonego gatunku, a kraj z nim sąsiadujący – już nie.

JAKICH ZMIAN MOŻNA OCZEKIWAĆ?
•

Wprowadzony zostanie całkowity zakaz przywozu, sprzedaży, uprawy, wykorzystania, uwalniania do
środowiska itp. najbardziej problematycznych inwazyjnych gatunków obcych (tzw. gatunków priorytetowych).

•

Aby wyegzekwować przestrzeganie tego zakazu, kraje UE będą musiały organizować kontrole graniczne oraz
wprowadzić system nadzoru służący do rozpoznawania zakazanych gatunków. Będą one również musiały
dysponować metodami umożliwiającymi wykrycie gatunków, które trafiły do Europy przypadkowo.

•

Kraj UE, który stwierdzi obecność w Unii objętego zakazem gatunku, będzie musiał podjąć natychmiastowe
działania, aby uniemożliwić jego przedstawicielom rozprzestrzenianie się. Każdy, kto zauważy tego rodzaju
gatunki, powinien powiadomić odpowiednie władze − tego rodzaju pomoc zwiększy skuteczność działań.

•

W odniesieniu do gatunków zakazanych, które już rozprzestrzeniły się w Europie, kraje UE będą musiały
podjąć konkretne działania w celu opanowania sytuacji.

KIEDY PROPOZYCJA MOŻE WEJŚĆ W ŻYCIE?
•

Prawdopodobnie w 2016 roku.

