EU-initiativ i korthet
Bekämpning av invasiva främmande arter
BAKGRUND
Främmande djur och växter som befinner sig i en ny miljö – där de normalt inte hör hemma – kan orsaka stor skada.
Oavsett om de hamnat där avsiktligt eller oavsiktligt kan de främmande arterna medföra

•

stora förluster i biologisk mångfald som till och med kan leda till att inhemska arter dör ut – det drabbar
framförallt EU-territorier utanför Europa som är viktiga områden för biologisk mångfald

•

sjukdomar som överförs till människor

•

ekonomisk skada, till exempel sämre skördar och skador på infrastruktur, som kostar flera miljarder euro.

Det är ett växande problem som bland annat beror på att vi handlar och reser allt mer i hela världen.
Klimatförändringarna riskerar att ytterligare förvärra situationen.
VAD FÖRESLÅR EU?
Nya åtgärder ska förhindra att nya invasiva främmande arter kommer in i EU och bidra till att bättre bekämpa de arter
som redan finns här.
VEM GYNNAS OCH PÅ VILKET SÄTT?
Myndigheterna – färre utgifter för att begränsa, reparera och kompensera för skador som förorsakats av invasiva
främmande arter.
Småföretagen – färre skador på infrastruktur och miljö för bönder, djuruppfödare, fiskerinäringen, skogsbruket och
turism- och fritidsbranschen.
Allmänheten – bättre skydd mot hälsohot och skador på egendom och miljö.
VARFÖR MÅSTE EU AGERA I DEN HÄR FRÅGAN?
Det är viktigt med enhetliga EU-regler, eftersom
•

invasiva främmande arter inte bara håller sig inom ett land

•

de nationella åtgärderna är för splittrade för att vara effektiva – även om ett land ingriper mot en bestämd art
behöver inte grannländerna göra det.

VAD INNEBÄR FÖRSLAGET?
•

Det införs ett totalförbud mot att importera, sälja, föda upp, använda och släppa ut de mest problematiska
främmande arterna (”prioriterade arter”).

•

EU-länderna ska utföra gränskontroller och införa ett övervakningssystem för att upptäcka förbjudna arter. De
ska också spåra de arter som oavsiktligt kommer in i Europa.

•

När ett EU-land upptäcker en förbjuden art i EU ska det omedelbart försöka förhindra att arten sprider sig. Det
är viktigt att alla hjälper till att hitta arterna och underrättar myndigheterna.

•

När det gäller förbjudna arter som redan har stor spridning ska EU-länderna införa åtgärder för att hålla dem
under kontroll.

NÄR TRÄDER FÖRSLAGET I KRAFT?
•

Förslaget väntas träda i kraft 2016.

