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KORT BEGRUNDELSE
Ordføreren glæder sig over Kommissionens længe ventede forslag til forordning om
forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende
arter. Forslaget fastlægger en retlig ramme, som omfatter principperne for forebyggelse, tidlig
opdagelse, hurtig udryddelse og forvaltning og kontrol på lang sigt. Disse principper vil sikre,
at der i mange år fremover vil blive taget hånd om Europas uvurderlige biodiversitet, og EU
er perfekt placeret til at koordinere foranstaltninger på dette område. De anslåede 12 000
dyre- og plantearter, der findes i EU, og som ikke forekommer naturligt, er resultatet af
tilsigtede og utilsigtede handlinger.
Ordføreren tilslutter sig Kommissionens holdning om, at en stærk koordineret tilgang til
forvaltning og kontrol af invasive ikkehjemmehørende arter er den bedste metode til at sikre
beskyttelsen af vores værdifulde biodiversitet og minimere de potentielt katastrofale
økonomiske, miljømæssige og økologiske skader, der kan forekomme som følge af tilsigtet og
utilsigtet introduktion af invasive ikkehjemmehørende arter, og som i øjeblikket anslås at
beløbe sig til 12 mia. EUR pr. år i skader og produktionstab.
Ordføreren glæder sig over, at forslaget til forordning desuden behandler de miljømæssige
konsekvenser og den betydelige sociale og økonomiske indvirkning af introduktionen af
invasive ikkehjemmehørende arter i EU. Hun mener imidlertid, at begrænsningen af listen
over arter, der aktivt overvåges, til 50 er unødvendigt restriktiv og i modstrid med det globale
anvendelsesområde, der er nødvendigt for reelt at løse det foreliggende problem med invasive
fremmede arter. Den er ikke i overensstemmelse med den forelagte konsekvensanalyse. En
udvidelse af "arter" til taksonomiske grupper vil hindre den handel, i forbindelse med hvilken
en art på listen over arter, som er problematiske på EU-plan, bliver erstattet med en lignende
art, der ikke er opført på listen, men som befinder sig inden for den samme taksonomiske
gruppe.
Alene i Det Forenede Kongerige beløb den lovlige handel med kæledyr og fødevarer sig til
5,9 mia. pund i 2010. Imidlertid er ikke al handel lovlig. Smugling af og ulovlig handel med
truede og/eller eksotiske dyr under anvendelse af lovlige ruter er en lukrativ indtægtsmulighed
og udgør en betydelig trussel mod den naturlige flora og fauna. Den ulovlige handel med
vilde dyr anslås at udgøre 7,8-10 mia. dollars på globalt plan. Denne forordning behandler
den lovlige handels potentielle konsekvenser, men eftersom det sorte marked for tømmer har
en anslået værdi på 7 mia. dollars, og det sorte marked for fiskeri har en anslået værdi på
4,2-9,5 mia. dollars, er det nødvendigt med ledsageforanstaltninger, der skal sikre, at
grænsehåndhævelsen kan garantere en effektiv grænsekontrol.
ÆNDRINGSFORSLAG
Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende
ændringsforslag:
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Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 9
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 af
11. juni 2007 om brug af fremmede og
lokalt fraværende arter i akvakultur14,
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om
tilgængeliggørelse på markedet og
anvendelse af biocidholdige produkter
(EØS-relevant tekst)15 og EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1107/2009 af 21. oktober 2009 om
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler
og om ophævelse af Rådets direktiv
79/117/EØF og 91/414/EØF16 fastsætter
bestemmelser om godkendelse af
anvendelse af visse fremmede arter til
særlige formål. Anvendelsen af visse arter
er allerede blevet godkendt inden for
rammerne af disse ordninger, da disse nye
regler trådte i kraft, eftersom de ikke udgør
en uacceptabel risiko for miljøet,
menneskers sundhed og økonomien. For at
sikre en sammenhængende retlig ramme
bør disse arter derfor ikke være omfattet af
de nye bestemmelser.

(9) Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 af
11. juni 2007 om brug af fremmede og
lokalt fraværende arter i akvakultur14,
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om
tilgængeliggørelse på markedet og
anvendelse af biocidholdige produkter
(EØS-relevant tekst)15 og EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1107/2009 af 21. oktober 2009 om
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler
og om ophævelse af Rådets direktiv
79/117/EØF og 91/414/EØF16 fastsætter
bestemmelser om godkendelse af
anvendelse af visse fremmede arter til
særlige formål. Anvendelsen af visse arter
er allerede blevet godkendt inden for
rammerne af disse ordninger, da disse nye
regler trådte i kraft, eftersom de ikke udgør
en uacceptabel risiko for miljøet,
endemiske arters overlevelse, menneskers
sundhed, dyrs sundhed og økonomien. For
at sikre en sammenhængende retlig ramme
bør disse arter derfor ikke være omfattet af
de nye bestemmelser.

_______________

_______________

14

EUT L 168 af 28.6.2007, s.1.

14

EUT L 168 af 28.6.2007, s.1.

15

EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

15

EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

16

EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

16

EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at sikre at denne gruppe af
invasive ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, står i et rimeligt
forhold til problemets omfang, bør listen
udarbejdes gradvis på grundlag af trinvis
tilgang, herunder ved at antallet af
invasive ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, indledningsvis
begrænses til de vigtigste 3 % af de ca.
1 500 invasive ikkehjemmehørende i
Europa, og ved at fokusere på de arter,
som forårsager eller som sandsynligvis
kommer til at forårsage betydelig
økonomisk skade, herunder som følge af
biodiversitetstab.

(10) For at sikre at denne gruppe af
invasive ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, står i et rimeligt
forhold til problemets omfang og opfylder
målet om at lægge vægt på forebyggelse,
er det af afgørende betydning, at listen
løbende revideres og ajourføres. Listen
bør være åben og anerkende, at der i
øjeblikket skønsmæssigt findes omkring
1 500 invasive ikkehjemmehørende arter i
Unionen, og at invasionshastigheden er
stigende, og bør omfatte alle
taksonomiske grupper og artsgrupper med
lignende økologiske behov for at hindre,
at arter i forbindelse med handel i
Unionen erstattes med en lignende art,
som ikke er opført på listen. Listen bør
fokusere på de arter, som forårsager eller
som sandsynligvis kommer til at forårsage
betydelig økonomisk skade, herunder som
følge af biodiversitetstab.

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 11
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Kriterierne for at opføre invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, er det vigtigste
instrument til at anvende de nye
bestemmelser. Kommissionen vil gøre sit
yderste for at fremlægge et forslag til en
liste ud fra disse kriterier senest et år efter
denne retsakts ikrafttræden for udvalget.
Kriterierne bør omfatte en risikovurdering i
henhold til gældende bestemmelser i
Verdenshandelsesorganisationens aftaler
om begrænsninger af handel med arter.

(11) Kriterierne for at opføre invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, er det vigtigste
instrument til at anvende de nye
bestemmelser. Kommissionen vil
fremlægge et forslag til en liste ud fra disse
kriterier senest et år efter denne retsakts
ikrafttræden for udvalget. Kriterierne bør
baseres på de seneste videnskabelige
oplysninger og omfatte en risikovurdering
i henhold til gældende bestemmelser i
Verdenshandelsorganisationens relevante
aftaler om begrænsninger af handel med
arter.
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Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 16
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) De risici og problemer, som er
forbundet med invasive
ikkehjemmehørende arter, er
grænseoverskridende og berører hele
Unionen. Det er derfor af afgørende
betydning at vedtage et forbud på EU-plan
mod tilsigtet introduktion i Unionen,
formering, dyrkning, transport, køb, salg,
anvendelse, bytte, hold og udsætning af
invasive ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, for at sikre, at
der træffes sammenhængende
foranstaltninger i hele Unionen og undgå
forvridning på det indre marked samt
forebygge situationer, hvor foranstaltninger
i en medlemsstat undergraves af
manglende foranstaltninger i en anden
medlemsstat.

(16) De risici og problemer, som er
forbundet med invasive
ikkehjemmehørende arter, er
grænseoverskridende og berører hele
Unionen. Det er derfor af afgørende
betydning at vedtage et forbud på EU-plan
mod tilsigtet introduktion i Unionen,
formering, dyrkning, transport, køb, salg,
anvendelse, bytte, hold og udsætning af
invasive ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, for at sikre, at
der på et tidligt tidspunkt træffes
sammenhængende foranstaltninger i hele
Unionen og undgå forvridning på det indre
marked samt forebygge situationer, hvor
foranstaltninger i en medlemsstat
undergraves af manglende foranstaltninger
i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 18
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Der kan opstå tilfælde, hvor
ikkehjemmehørende arter, der endnu ikke
er erkendt som værende invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, observeres ved
Unionens grænser eller opdages på
Unionens område Derfor bør
medlemsstaterne gives mulighed for at
vedtage visse nødforanstaltninger på
grundlag af tilgængelige videnskabelige
oplysninger. Disse nødforanstaltninger vil

(18) Der kan opstå tilfælde, hvor
ikkehjemmehørende arter, der endnu ikke
er erkendt som værende invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, observeres ved
Unionens grænser eller opdages på
Unionens område og kan udgøre en risiko
gennem deres utilsigtede eller tilsigtede
introduktion i miljøet. Derfor bør
medlemsstaterne gives mulighed for at
vedtage visse nødforanstaltninger på
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gøre det muligt at sætte øjeblikkelige ind
mod arter, som kan udgøre en risiko, hvis
de introduceres, etablerer sig eller spreder
sig i disse lande, og medlemsstaterne kan
vurdere den faktiske risiko i
overensstemmelse med gældende
bestemmelser i
Verdenshandelsorganisationens aftaler,
navnlig når det sker med henblik på at få
disse arter anerkendt som invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan. Der er behov
for at koble nationale nødforanstaltninger
sammen med muligheden for at vedtage
nødforanstaltninger på EU-plan for at sikre
overensstemmelse med bestemmelserne i
Verdenshandelsorganisationens aftaler.
Nødforanstaltninger på EU-plan vil
endvidere udstyre Unionen med
mekanismer, som gør det muligt at handle
hurtigt, når en ny invasiv
ikkehjemmehørende art optræder, eller der
er overhængende fare for indførsel af en ny
invasiv ikkehjemmehørende art i
overensstemmelse med
forsigtighedsprincippet.

grundlag af tilgængelige videnskabelige
oplysninger og god praksis. Disse
nødforanstaltninger vil gøre det muligt at
sætte øjeblikkelige ind mod arter, som kan
udgøre en risiko, hvis de introduceres,
etablerer sig eller spreder sig i disse lande,
og medlemsstaterne kan vurdere den
faktiske risiko i overensstemmelse med
gældende bestemmelser i
Verdenshandelsorganisationens relevante
aftaler, navnlig når det sker med henblik på
at få disse arter anerkendt som invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan. Der er behov
for at koble nationale nødforanstaltninger
sammen med muligheden for at vedtage
nødforanstaltninger på EU-plan for at sikre
overensstemmelse med bestemmelserne i
Verdenshandelsorganisationens relevante
aftaler. Nødforanstaltninger på EU-plan vil
endvidere udstyre Unionen med
mekanismer, som gør det muligt at handle
hurtigt, når en ny invasiv
ikkehjemmehørende art optræder, eller der
er overhængende fare for indførsel af en ny
invasiv ikkehjemmehørende art i
overensstemmelse med
forsigtighedsprincippet.

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(18a) Medlemsstaterne bør have mulighed
for at bibeholde eller vedtage nationale
regler for håndtering af invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
strengere end dem, der er fastsat i denne
forordning.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
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Betragtning 20
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) En stor del af de invasive
ikkehjemmehørende arter introduceres
utilsigtet i Unionen. Det er derfor
afgørende at håndtere spredningsvejene for
utilsigtet introduktion. Foranstaltningerne
på dette område skal indføres gradvist,
eftersom erfaringerne på dette område er
forholdsvis begrænsede. Foranstaltningerne
bør omfatte frivillige foranstaltninger som
dem, der foreslås af Den Internationale
Søfartsorganisations retningslinjer for
kontrol og styring af biologisk forurening
på skibssider samt obligatoriske
foranstaltninger og bør baseres på
Unionens og medlemsstaternes erfaringer
med at begrænse visse spredningsveje,
herunder foranstaltninger, som er vedtaget
inden for rammerne af Den Internationale
Konvention om Kontrol og Håndtering af
skibes ballastvand og sedimenter.

(20) En stor del af de invasive
ikkehjemmehørende arter introduceres
utilsigtet i Unionen. Det er derfor
afgørende at håndtere spredningsvejene for
utilsigtet introduktion bedre.
Foranstaltningerne på dette område skal
indføres gradvist, eftersom erfaringerne på
dette område er forholdsvis begrænsede.
Foranstaltningerne bør omfatte frivillige
foranstaltninger som dem, der foreslås af
Den Internationale Søfartsorganisations
retningslinjer for kontrol og styring af
biologisk forurening på skibssider samt
obligatoriske foranstaltninger og bør
baseres på Unionens og medlemsstaternes
erfaringer med at begrænse visse
spredningsveje, herunder foranstaltninger,
som er vedtaget inden for rammerne af Den
Internationale Konvention om Kontrol og
Håndtering af skibes ballastvand og
sedimenter.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(33a) Medlemsstaterne kan bibeholde
eller vedtage nationale regler for
håndtering af invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
strengere end dem, der er fastsat i denne
forordning for invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, og kan udvide
bestemmelserne vedrørende invasive
arter, som er problematiske på EU-plan,
til også at omfatte invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på medlemsstatsplan.
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Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
ga) arter, der befinder sig i lukkede
akvakulturanlæg, som omhandlet i
forordning (EF) nr. 708/2007.

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) "ikkehjemmehørende art": alle levende
enheder af arter, underarter eller lavere
systematisk enhed af dyr, planter, svampe
eller mikroorganismer introduceret uden
for dens naturlige, tidligere eller
nuværende udbredelsesområde, inklusive
en hvilken som helst del, kønsceller, sæd,
æg eller spredningslegemer fra en sådan art
samt en hvilken som helst hybrid, sort eller
race, som kan overleve og efterfølgende
reproducere sig

1) "ikkehjemmehørende art": alle levende
enheder af arter, underarter eller lavere
systematisk enhed af dyr, planter, svampe
eller mikroorganismer introduceret uden
for dens naturlige, tidligere eller
nuværende udbredelsesområde, inklusive
en hvilken som helst del, kønsceller, sæd,
æg eller spredningslegemer fra en sådan art
samt en hvilken som helst vildtlevende tam
art, hybrid, sort eller race, som kan
overleve og efterfølgende reproducere sig

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
3a) "invasive ikkehjemmehørende arter,
som er problematiske på
medlemsstatsplan": andre invasive
ikkehjemmehørende arter end invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, for hvilke en
medlemsstat går ud fra (selv om det ikke
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er endeligt fastslået), at de negative
virkninger af deres udsætning og
spredning er problematisk for dens
område.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen opstiller og ajourfører
ved gennemførelsesretsakter på baggrund
af kriterierne i stk. 2 en liste over invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 22, stk.
2.

1. Kommissionen opstiller og ajourfører
ved gennemførelsesretsakter på baggrund
af kriterierne i stk. 2 en liste over invasive
ikkehjemmehørende arter eller
taksonomiske grupper af arter, som er
problematiske på EU-plan. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 22, stk.
2.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Invasive ikkehjemmehørende arter
opføres kun på den liste, som er omhandlet
i stk. 1, hvis de opfylder alle følgende
kriterier:

2. Invasive ikkehjemmehørende arter eller
taksonomiske grupper, som disse arter
tilhører, opføres kun på den liste, som er
omhandlet i stk. 1, hvis den enkelte art
opfylder alle følgende kriterier, under
hensyntagen til internationale standarder:

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de anses under henvisning til
tilgængelige videnskabelige oplysninger
for ikke at være hjemmehørende på
Unionens område (uden regionerne i den
yderste periferi)

a) de anses under henvisning til
tilgængelige videnskabelige oplysninger
for at være ikkehjemmehørende og
invasive i en eller flere medlemsstater
(uden regionerne i den yderste periferi)

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) artsnavnet

a) artsnavnet eller navnet på den
taksonomiske gruppe af arter

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) oplysninger, som viser, at arten opfylder
de kriterier, der er anført i stk. 2.

c) oplysninger, som viser, at arten eller den
taksonomiske gruppe af arter opfylder de
kriterier, der er anført i stk. 2.

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den liste, der er omhandlet i stk. 1,
omfatter højst 50 arter, herunder arter,
som opføres på listen som følge af de
nødforanstaltninger, der er omhandlet i
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artikel 9.

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De arter, som er opført på den liste, der
er omhandlet i artikel 4, stk. 1, må ikke
tilsigtet:

1. De arter, som er opført på den liste, der
er omhandlet i artikel 4, stk. 1, må ikke
tilsigtet eller uagtsomt:

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra d
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) invasive ikkehjemmehørende arter, som
er dyr, skal mærkes, hvis det er muligt

d) invasive ikkehjemmehørende arter, som
er dyr, skal mærkes, hvis det er muligt;
identifikation og registrering af disse dyr
vil muliggøre ejerskabssporbarhed og
nemmere kontrol

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Senest [12 måneder efter datoen for
denne forordnings ikrafttræden – dato
indsættes] skal medlemsstaterne have
indført fuldt fungerende strukturer til
gennemførelse af offentlige kontroller af
dyr og planter, herunder deres sæd, æg
eller spredningslegemer, som er indført i
Unionen, som er nødvendig for at forhindre
tilsigtet introduktion i Unionen af invasive
ikkehjemmehørende arter, som er

1. Senest [12 måneder efter datoen for
denne forordnings ikrafttræden – dato
indsættes] skal medlemsstaterne have
indført fuldt fungerende strukturer til
gennemførelse af offentlige kontroller med
og kapacitet til at foretage overvågning af
dyr og planter, herunder deres sæd, æg
eller spredningslegemer, parasitter og
patogene infektioner, som er indført i
Unionen, som er nødvendig for at forhindre
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problematiske på EU-plan.

tilsigtet eller utilsigtet introduktion i
Unionen af invasive ikkehjemmehørende
arter, som er problematiske på EU-plan.

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når medlemsstaterne anvender
udryddelsesforanstaltninger, sikrer de, at
de metoder, som anvendes, er effektive til
at opnå fuldstændig og varig fjernelse af
populationen af de pågældende invasive
ikkehjemmehørende arter, under behørig
hensyn til menneskers sundhed og miljøet,
og sikrer, at de berørte dyr ikke påføres
unødig smerte, frygt eller lidelse.

2. Når medlemsstaterne anvender
udryddelsesforanstaltninger, sikrer de, at
de metoder, som anvendes, er effektive til
at opnå fuldstændig og varig fjernelse af
populationen af de pågældende invasive
ikkehjemmehørende arter, under behørig
hensyn til menneskers sundhed, endemiske
arters sundhed og overlevelse og miljøet,
og sikrer, at de berørte dyr ikke påføres
unødig smerte, frygt eller lidelse.

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra c
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) der findes ingen udryddelsesmetoder,
eller de tilgængelige udryddelsesmetoder
har alvorlige negative konsekvenser for
menneskers sundhed eller miljøet.

c) der findes ingen udryddelsesmetoder,
eller de tilgængelige udryddelsesmetoder
har alvorlige negative konsekvenser for
menneskers sundhed, endemiske arters
sundhed eller miljøet.

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved anvendelsen af
forvaltningsforanstaltninger sikrer
medlemsstaterne, at de anvendte metoder
tager behørigt hensyn til menneskers
sundhed og miljøet, og at dyr, som berøres
af metoderne, ikke udsættes for unødig
smerte, frygt eller lidelse.

3. Ved anvendelsen af
forvaltningsforanstaltninger sikrer
medlemsstaterne, at de anvendte metoder
tager behørigt hensyn til menneskers
sundhed, endemiske arters sundhed og
miljøet, og at dyr, som berøres af
metoderne, ikke udsættes for unødig
smerte, frygt eller lidelse.

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra e a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
ea) oplysninger vedrørende den invasive
ikkehjemmehørende art, der er
problematisk på EU-plan og
medlemsstatsplan i henhold til artikel 10,
stk. 2, og som indføres i eller sendes i
transit gennem Unionen
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