Rezumat pentru cetăţeni
Speciile alogene invazive – Propunere UE
DESPRE CE ESTE VORBA?
Introducerea unor specii de plante şi animale într-un mediu nou, în care ele nu ar apărea în mod normal, poate avea
efecte grave. Introduse în mod accidental ori voit, aceste specii alogene pot duce la:

•

pierderi majore de biodiversitate (uneori, chiar dispariţia speciilor native). Această problemă afectează în
special teritoriile UE din afara Europei, care reprezintă adevărate „zone fierbinţi” ale biodiversităţii.

•

transmiterea unor boli la oameni

•

pagube economice care pot atinge miliarde de euro, cauzate de pierderea unor recolte sau de deteriorarea
infrastructurii.

Problema devine tot mai acută odată cu intensificarea comerţului şi a transportului internaţional. Mai mult, schimbările
climatice ar putea înrăutăţi situaţia.
CE PROPUNE UE?
UE propune noi măsuri de stopare a introducerii speciilor alogene invazive în UE şi de gestionare mai eficientă a
celor deja răspândite.
CINE VA BENEFICIA ŞI ÎN CE MOD?
Autorităţile publice – vor scădea cheltuielile de limitare, reparare şi compensare a prejudiciilor provocate de speciile
alogene invazive
Întreprinderile mici – agricultorii, fermierii şi operatorii din domeniul pescuitului, silviculturii, turismului şi agrementului
vor avea mai puţin de suferit de pe urma daunelor aduse infrastructurii şi mediului
Europenii, în general – vom fi mai bine protejaţi împotriva pericolelor pentru sănătate şi a daunelor aduse
proprietăţilor şi mediului.
DE CE ESTE NECESARĂ INTERVENŢIA UE?
Este foarte important ca normele să fie uniforme pe tot teritoriul UE, deoarece:
•

speciile alogene invazive nu se opresc la frontierele unei ţări

•

măsurile luate în prezent la nivel naţional sunt prea fragmentate pentru a fi eficiente. Este contraproductiv, de
exemplu, ca o ţară să ia măsuri împotriva unei specii invazive, dacă ţara învecinată nu face şi ea acest lucru.

CE SCHIMBĂRI SE VOR PRODUCE?
•

Se va institui o interdicţie totală la importul, vânzarea, cultivarea/creşterea, utilizarea şi răspândirea celor mai
problematice specii alogene invazive (aşa-numitele „specii prioritare”).

•

Pentru a asigura respectarea acestei interdicţii, ţările UE vor trebui să organizeze controale vamale şi să
introducă un sistem de supraveghere pentru detectarea speciilor interzise. De asemenea, guvernele naţionale
vor trebui să ia măsuri de detectare a speciilor care ajung pe teritoriul Europei în mod accidental.

•

Când detectează prezenţa unei specii interzise, ţările UE vor trebui să ia măsuri imediate pentru a împiedica
răspândirea acesteia. Va fi necesară implicarea întregii populaţii. Oricine poate semnala autorităţilor prezenţa
unei astfel de specii.

•

În cazul speciilor interzise care sunt deja sau pot deveni larg răspândite, ţările UE vor trebui să ia măsuri de
ţinere sub control.

CÂND AR PUTEA INTRA ÎN VIGOARE PROPUNEREA?
•

În 2016.

