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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija pitää myönteisenä, että komissio on antanut jo pitkään odotetun 
asetusehdotuksen haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennaltaehkäisemisestä ja 
hallinnasta. Näin otetaan käyttöön oikeudellinen järjestelmä, joka kattaa ennaltaehkäisyn, 
varhaisen havaitsemisen, nopean hävittämisen sekä pitkän aikavälin hallinnan ja valvonnan 
periaatteet. Näillä periaatteilla varmistetaan, että Euroopan mittaamattoman arvokasta 
luonnon monimuotoisuutta vaalitaan tulevina vuosina, ja unioni on täydellisessä asemassa 
voidakseen koordinoida tätä kysymystä koskevaa toimintaa. Unionissa arvioidaan olevan 
tarkoituksellisen ja tahattoman toiminnan seurauksena yli 12 000 eläin- ja kasvilajia, joita ei 
ollut täällä luontaisesti. 

Valmistelija on komission kanssa samaa mieltä siitä, että haitallisten vieraslajien hallintaan ja 
valvontaan on sovellettava vahvaa koordinoitua lähestymistapaa, koska se on paras tapa 
varmistaa arvokkaan luonnon monimuotoisuuden suojelu sekä minimoida mahdollisesti 
tuhoisat taloudelliset, ympäristöä koskevat ja ekologiset tappiot, joita haitallisten vieraslajien 
tarkoituksellisesta ja tahattomasta tuonnista saattaa aiheutua; nykyisten arvioiden mukaan 
tästä aiheutuu vuositasolla 12 miljardin euron tappiot vahinkoina ja tuotannonmenetyksinä. 

Valmistelija arvostaa sitä, että asetusehdotuksessa käsitellään haitallisten vieraslajien EU:hun 
tuonnista aiheutuvien ympäristövaikutusten ohella myös huomattavia sosiaalisia ja 
taloudellisia seurauksia. Hän katsoo kuitenkin, että aktiivisesti seurattavien lajien luettelon 
rajaaminen 50 lajiin on liian rajoittavaa ja ristiriidassa sen kanssa, että käsiteltävänä olevan 
haitallisia vieraslajeja koskevan kysymyksen ratkaiseminen edellyttää kokonaisvaltaista 
soveltamista. Rajaaminen ei ole johdonmukaista, kun otetaan huomioon vaikutusten arviointi. 
Siksi lajien käsite laajennetaan taksonomiseen ryhmään, millä estetään se, että 
kaupankäynnissä siirryttäisiin ainoastaan unionin luettelossa mainitusta lajista samaan 
taksonomiseen ryhmään kuuluvaan samanlaiseen lajiin, jota ei kuitenkaan ole otettu 
luetteloon.

Laillisen lemmikki- ja elintarvikekaupan arvo oli vuonna 2010 pelkästään Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa 5,9 miljardia puntaa. Kaikki kaupankäynti ei kuitenkaan ole laillista, vaan 
uhanalaisten ja/tai eksoottisten eläinten salakuljetus ja kauppa ovat tuottoisia vaihtoehtoja, 
joita voidaan harjoittaa laillisten reittien suojissa. Ne merkitsevät huomattavaa uhkaa 
luonnonvaraisille kasveille ja eläimille. Luonnonvaraisten kasvien ja eläinten laiton kauppa 
on arvioiden mukaan arvoltaan kaikkiaan 7,8–10 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Asetuksessa 
käsitellään laillisen kaupan mahdollisia seurauksia, mutta laittoman puukaupan arvoksi on 
arvioitu 7 miljardia yhdysvaltain dollaria ja laittoman kalastuksen arvoksi taas 
4,2-9,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Siksi tarvitaan täydentäviä toimenpiteitä, joilla 
kyetään varmistamaan rajojen tehokaan valvonnan edellyttämä toimivalta.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tiettyjen vieraslajien käyttöä tiettyihin 
tarkoituksiin koskevista luvista säädetään 
tulokaslajien ja paikallisesti 
esiintymättömien lajien käytöstä 
vesiviljelyssä 11 päivänä kesäkuuta 2007 
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
708/200714, biosidivalmisteiden 
asettamisesta saataville markkinoilla ja 
niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 
2012 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
528/201215 ja kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta sekä neuvoston 
direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY 
kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1107/200916. Näiden uusien sääntöjen 
voimaantulohetkellä tiettyjen lajien käyttö 
on jo hyväksytty mainittujen järjestelmien 
nojalla, sillä kyseisistä lajeista ei aiheudu 
ympäristölle, ihmisten terveydelle ja 
taloudelle riskejä, joita ei voida hyväksyä. 
Oikeuskehyksen johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi kyseiset lajit olisi jätettävä 
uusien sääntöjen soveltamisalan 
ulkopuolelle. 

(9) Tiettyjen vieraslajien käyttöä tiettyihin 
tarkoituksiin koskevista luvista säädetään 
tulokaslajien ja paikallisesti 
esiintymättömien lajien käytöstä 
vesiviljelyssä 11 päivänä kesäkuuta 2007 
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
708/200714, biosidivalmisteiden 
asettamisesta saataville markkinoilla ja 
niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 
2012 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
528/201215 ja kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta sekä neuvoston 
direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY 
kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1107/200916. Näiden uusien sääntöjen 
voimaantulohetkellä tiettyjen lajien käyttö 
on jo hyväksytty mainittujen järjestelmien 
nojalla, sillä kyseisistä lajeista ei aiheudu 
ympäristölle, kotoperäisten lajien 
säilymiselle, ihmisten ja eläinten
terveydelle ja taloudelle riskejä, joita ei 
voida hyväksyä. Oikeuskehyksen 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
kyseiset lajit olisi jätettävä uusien 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle. 

_______________ _______________
14.EUVL L 168, 28.6.2007, s. 1. 14.EUVL L 168, 28.6.2007, s. 1.
15 EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1. 15 EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.
16 EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1. 16 EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Sen varmistamiseksi, että unionin 
kannalta merkityksellisten haitallisten 
vieraslajien määrä pysyy oikeasuhteisena, 
luettelo olisi laadittava vaiheittain; tässä 
yhteydessä unionin kannalta 
merkityksellisten vieraslajien määrä olisi 
rajoitettava ylimpään kolmeen prosenttiin 
noin 1 500 haitallisesta vieraslajista 
Euroopassa ja painopiste olisi asetettava 
lajeihin, jotka aiheuttavat tai 
todennäköisesti aiheuttavat huomattavaa 
taloudellista vahinkoa, mukaan lukien 
luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä 
johtuva vahinko.

(10) On olennaista, että luetteloa 
arvioidaan jatkuvasti ja se pidetään ajan 
tasalla sen varmistamiseksi, että unionin 
kannalta merkityksellisten haitallisten 
vieraslajien määrä pysyy oikeasuhteisena 
ja että ennaltaehkäisyn korostamisen 
tavoite saavutetaan. Koska unionin 
alueella on arvioiden mukaan nykyisin 
1 500 haitallista vieraslajia ja haitallisuus 
on voimistumassa, luettelon olisi oltava 
avoin, ja siinä olisi oltava kaikki 
taksonomiset ryhmät, mukaan lukien 
sellaisten lajien ryhmät, joilla on 
samanlaiset ekologiset vaatimukset, jotta 
unionissa voidaan estää kaupankäynti 
samanlaisilla, mutta luetteloon 
kuulumattomilla lajeilla. Painopiste olisi 
asetettava lajeihin, jotka aiheuttavat tai 
todennäköisesti aiheuttavat huomattavaa 
taloudellista vahinkoa, mukaan lukien 
luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä 
johtuva vahinko. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Arviointiperusteet, joiden pohjalta 
unionin kannalta merkityksellisten 
haitallisten vieraslajien luettelo laaditaan, 
ovat tärkein väline näiden uusien sääntöjen 
soveltamiseksi. Komissio tekee parhaansa 
voidakseen esittää vuoden kuluessa tämän 
säädöksen voimaantulosta komitealle 
ehdotuksen luetteloksi, joka perustuu 
kyseisiin arviointiperusteisiin. 

(11) Arviointiperusteet, joiden pohjalta 
unionin kannalta merkityksellisten 
haitallisten vieraslajien luettelo laaditaan, 
ovat tärkein väline näiden uusien sääntöjen 
soveltamiseksi. Komissio esittää vuoden 
kuluessa tämän säädöksen voimaantulosta 
komitealle ehdotuksen luetteloksi, joka 
perustuu kyseisiin arviointiperusteisiin. 
Arviointiperusteiden olisi perustuttava 
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Arviointiperusteisiin olisi sisällyttävä 
riskinarviointi niiden sovellettavien 
määräysten mukaisesti, joista on sovittu 
kaupan rajoitusten asettamisesta lajeille 
koskevissa Maailman kauppajärjestön 
sopimuksissa.

uusimpaan tieteelliseen näyttöön ja niihin
olisi sisällyttävä riskinarviointi niiden 
sovellettavien määräysten mukaisesti, 
joista on sovittu kaupan rajoitusten 
asettamisesta lajeille koskevissa Maailman 
kauppajärjestön sopimuksissa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Haitallisiin vieraslajeihin liittyvät 
riskit ja kysymykset ovat kansalliset rajat 
ylittävä ongelma, joka koskee koko 
unionia. Sen vuoksi on otettava käyttöön 
unionin tasolla kielto, jolla kielletään 
unionin kannalta merkityksellisten 
haitallisten vieraslajien tarkoituksellinen 
tuonti unioniin, lisääntyminen, 
kasvattaminen, kuljettaminen, osto, 
myynti, käyttö, vaihto, pitäminen ja 
päästäminen ympäristöön; näin voidaan 
varmistaa, että kaikkialla unionissa 
toimitaan johdonmukaisesti, minkä 
ansiosta voidaan välttää sisämarkkinoiden 
vääristyminen ja tilanteet, joissa yhdessä 
jäsenvaltiossa toteutetuilta toimilta menee 
pohja, koska toinen jäsenvaltio ei toteuta 
vastaavia toimia.

(16) Haitallisiin vieraslajeihin liittyvät 
riskit ja kysymykset ovat kansalliset rajat 
ylittävä ongelma, joka koskee koko 
unionia. Sen vuoksi on otettava käyttöön 
unionin tasolla kielto, jolla kielletään 
unionin kannalta merkityksellisten 
haitallisten vieraslajien tarkoituksellinen 
tuonti unioniin, lisääntyminen, 
kasvattaminen, kuljettaminen, osto, 
myynti, käyttö, vaihto, pitäminen ja 
päästäminen ympäristöön; näin voidaan 
varmistaa, että kaikkialla unionissa 
toimitaan varhaisessa vaiheessa ja
johdonmukaisesti, minkä ansiosta voidaan 
välttää sisämarkkinoiden vääristyminen ja 
tilanteet, joissa yhdessä jäsenvaltiossa 
toteutetuilta toimilta menee pohja, koska 
toinen jäsenvaltio ei toteuta vastaavia 
toimia.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Unionin rajoilla saattaa esiintyä tai 
unionin alueella saatetaan havaita
vieraslajeja, joita ei vielä ole tunnustettu 
unionin kannalta merkityksellisiksi 
haitallisiksi vieraslajeiksi. Jäsenvaltioille 

(18) Unionin rajoilla saattaa esiintyä tai 
unionin alueella saatetaan havaita 
vieraslajeja, joita ei vielä ole tunnustettu 
unionin kannalta merkityksellisiksi 
haitallisiksi vieraslajeiksi ja joiden tahaton 
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olisi siksi annettava mahdollisuus ottaa 
käyttöön saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella tiettyjä kiireellisiä 
toimenpiteitä. Tällaisten kiireellisten 
toimenpiteiden ansiosta voitaisiin 
välittömästi ryhtyä toimiin sellaisia lajeja 
vastaan, joiden tuontiin, vakiintumiseen 
osaksi uutta elinympäristöä ja leviämiseen 
kyseisissä maissa saattaa liittyä riskejä; 
jäsenvaltiot arvioivat asiaan niiden 
aiheuttamia tosiasiallisia riskejä Maailman 
kauppajärjestön sopimusten asiaa 
koskevien määräysten mukaisesti, 
erityisesti, erityisesti kun on kyse näiden 
lajien tunnustamisesta unionin kannalta 
merkityksellisiksi haitallisiksi 
vieraslajeiksi. Kansallisten kiireellisten 
toimenpiteiden ohella on voitava ottaa 
käyttöön kiireellisiä toimenpiteitä unionin 
tasolla, jotta voidaan noudattaa Maailman 
kauppajärjestön sopimusten määräyksiä. 
Lisäksi unionin tason kiireelliset 
toimenpiteet antaisivat unionille valmiudet 
toimia nopeasti uuden haitallisen 
vieraslajin esiintymisen tai välittömän 
saapumisen vaaran tapauksessa ennalta 
varautumisen periaatteen mukaisesti. 

tai tarkoituksellinen pääseminen 
ympäristöön saattaa aiheuttaa riskejä. 
Jäsenvaltioille olisi siksi annettava 
mahdollisuus ottaa käyttöön saatavilla 
olevan tieteellisen näytön ja hyvien 
käytänteiden perusteella tiettyjä kiireellisiä 
toimenpiteitä. Tällaisten kiireellisten 
toimenpiteiden ansiosta voitaisiin 
välittömästi ryhtyä toimiin sellaisia lajeja 
vastaan, joiden tuontiin, vakiintumiseen 
osaksi uutta elinympäristöä ja leviämiseen 
kyseisissä maissa saattaa liittyä riskejä; 
jäsenvaltiot arvioivat asiaan niiden 
aiheuttamia tosiasiallisia riskejä asiaa 
koskevien Maailman kauppajärjestön 
sopimusten määräysten mukaisesti, 
erityisesti, erityisesti kun on kyse näiden 
lajien tunnustamisesta unionin kannalta 
merkityksellisiksi haitallisiksi 
vieraslajeiksi. Kansallisten kiireellisten 
toimenpiteiden ohella on voitava ottaa 
käyttöön kiireellisiä toimenpiteitä unionin 
tasolla, jotta voidaan noudattaa asiaa 
koskevien Maailman kauppajärjestön 
sopimusten määräyksiä. Lisäksi unionin 
tason kiireelliset toimenpiteet antaisivat 
unionille valmiudet toimia nopeasti uuden 
haitallisen vieraslajin esiintymisen tai 
välittömän saapumisen vaaran tapauksessa 
ennalta varautumisen periaatteen 
mukaisesti. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi myös 
annettava pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tässä asetuksessa säädettyjä 
sääntöjä tiukempia kansallisia sääntöjä 
haitallisten vieraslajien hallintaa varten.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Suuri osa haitallisista vieraslajeista 
tuodaan unioniin tahattomasti. Sen vuoksi 
on ratkaisevan tärkeää hallita tahattoman 
tuonnin väyliä. Koska tältä alalta on 
suhteellisen vähän kokemusta, asiaa 
koskevia toimenpiteitä olisi toteutettava 
asteittain. Toimenpiteiden olisi oltava sekä 
vapaaehtoisia (esimerkiksi Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön asiakirjassa 
Guidelines for the Control and 
Management of Ships' Biofouling 
ehdottamat toimenpiteet) että pakollisia; 
toimenpiteiden olisi perustuttava 
kokemukseen, jota on saatu unionissa ja 
jäsenvaltioissa tiettyjen väylien hallinnasta, 
mukaan lukien alusten painolastivesien ja 
sedimenttien valvontaa ja käsittelyä 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
yhteydessä vahvistetut toimenpiteet.

(20) Suuri osa haitallisista vieraslajeista 
tuodaan unioniin tahattomasti. Sen vuoksi 
on ratkaisevan tärkeää hallita paremmin
tahattoman tuonnin väyliä. Koska tältä 
alalta on suhteellisen vähän kokemusta, 
asiaa koskevia toimenpiteitä olisi 
toteutettava asteittain. Toimenpiteiden olisi 
oltava sekä vapaaehtoisia (esimerkiksi 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
asiakirjassa Guidelines for the Control and 
Management of Ships' Biofouling 
ehdottamat toimenpiteet) että pakollisia; 
toimenpiteiden olisi perustuttava 
kokemukseen, jota on saatu unionissa ja 
jäsenvaltioissa tiettyjen väylien hallinnasta, 
mukaan lukien alusten painolastivesien ja 
sedimenttien valvontaa ja käsittelyä 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
yhteydessä vahvistetut toimenpiteet.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Jäsenvaltiot saavat pitää voimassa 
tai antaa haitallisten vieraslajien 
hallinnasta kansallisia säännöksiä, jotka 
ovat tiukempia kuin tämän asetuksen 
säännökset, jotka koskevat unionin 
kannalta merkityksellisiä haitallisia 
vieraslajeja, ja jäsenvaltiot voivat ulottaa 
unionin kannalta merkityksellisiä 
haitallisia vieraslajeja koskevien 
säännösten soveltamisalan kattamaan 
myös jäsenvaltioiden kannalta 
merkitykselliset haitalliset vieraslajit.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) lajeihin, joita kasvatetaan asetuksen 
(EY) N:o 708/2007 mukaisissa suljetuissa 
vesiviljelylaitoksissa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’vieraslajilla’ eläimen, kasvin, sienen tai 
mikro-organismin lajin, alalajin tai sitä 
alemman taksonin elävää yksilöä, joka 
tuodaan pois sen aiemmalta tai nykyiseltä 
luontaiselta levinneisyysalueeltaan, 
mukaan lukien sen mikä tahansa osa, 
sukusolut, siemenet, munat tai 
lisääntymisyksiköt sekä mitkä tahansa 
hybridit, lajikkeet tai rodut, jotka saattavat 
selviytyä ja myöhemmin lisääntyä;

1) ’vieraslajilla’ eläimen, kasvin, sienen tai 
mikro-organismin lajin, alalajin tai sitä 
alemman taksonin elävää yksilöä, joka 
tuodaan pois sen aiemmalta tai nykyiseltä 
luontaiselta levinneisyysalueeltaan, 
mukaan lukien sen mikä tahansa osa, 
sukusolut, siemenet, munat tai 
lisääntymisyksiköt sekä mitkä tahansa 
villiintyneet lajit, hybridit, lajikkeet tai 
rodut, jotka saattavat selviytyä ja 
myöhemmin lisääntyä;

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) ’jäsenvaltion kannalta 
merkityksellisellä haitallisella 
vieraslajilla’ muita haitallisia vieraslajeja 
kuin unionin kannalta merkitykselliset 
haitalliset vieraslajit, joista jäsenvaltio 
katsoo, että niiden päästämisellä ja 
leviämisellä ympäristöön, vaikkei siitä 
olisi täyttä varmuutta, on merkittävä 
haittavaikutus niiden alueelle;
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii unionin kannalta 
merkityksellisten haitallisten vieraslajien 
luettelon täytäntöönpanosäädöksillä 2 
kohdassa säädettyjen perusteiden 
perusteella ja ajantasaistaa sitä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 

1. Komissio laatii unionin kannalta 
merkityksellisten haitallisten vieraslajien 
tai lajien taksonomisten ryhmien luettelon 
täytäntöönpanosäädöksillä 2 kohdassa 
säädettyjen perusteiden perusteella ja 
ajantasaistaa sitä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
luetteloon saa sisällyttää ainoastaan 
sellaisia haitallisia vieraslajeja, jotka 
täyttävät kaikki seuraavat perusteet: 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
luetteloon saa sisällyttää ainoastaan 
sellaisia haitallisia vieraslajeja tai lajien 
taksonomisia ryhmiä, jotka asiaa koskevat 
kansainväliset standardit huomioon 
ottaen kulloinkin täyttävät kaikki 
seuraavat perusteet:

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) saatavilla olevan tieteellisen näytön 
mukaan ne ovat unionin alueelle, lukuun 
ottamatta syrjäisimpiä alueita, vieraita 

a) saatavilla olevan tieteellisen näytön 
mukaan ne ovat yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta 
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lajeja; syrjäisimpiä alueita, haitallisia 
vieraslajeja;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lajin nimi; a) lajin tai lajin taksonomisen ryhmän
nimi;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) näyttö siitä, että laji täyttää 2 kohdassa 
esitetyt perusteet.

c) näyttö siitä, että laji tai sen 
taksonominen ryhmä täyttää 2 kohdassa 
esitetyt perusteet.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu luettelo 
saa sisältää enintään 50 lajia, mukaan 
lukien lajit, jotka voidaan lisätä siihen 9 
artiklassa tarkoitettujen kiireellisten 
toimenpiteiden seurauksena.

Poistetaan.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun luetteloon sisällytettyjä lajeja 
ei saa tarkoituksellisesti

1. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun luetteloon sisällytettyjä lajeja 
ei saa tarkoituksellisesti tai 
huolimattomuuden seurauksena

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) haitallisten vieraslajien, jotka ovat 
eläimiä, on mahdollisuuksien mukaan 
oltava merkittyjä;

d) haitallisten vieraslajien, jotka ovat 
eläimiä, on mahdollisuuksien mukaan 
oltava merkittyjä; kyseisten eläinten 
tunnistaminen ja rekisteröinti auttaa 
omistajuuden selvittämisessä ja helpottaa 
valvontaa; 

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioilla on viimeistään [12 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta — lisätään päivämäärä] 
oltava käytössään täysin toimivat rakenteet 
tarvittavan virallisen valvonnan 
suorittamiseksi unioniin tuotaville eläimille 
ja kasveille, mukaan lukien niiden 
siemenet, munat tai lisääntymisyksiköt, 
jotta voidaan estää unionin kannalta 
merkityksellisten haitallisten vieraslajien 
tarkoituksellinen tuonti unioniin.

1. Jäsenvaltioilla on viimeistään 
[12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta — lisätään päivämäärä] 
oltava käytössään täysin toimivat rakenteet 
ja valmiudet tarvittavan virallisen 
valvonnan suorittamiseksi unioniin 
tuotaville eläimille ja kasveille, mukaan 
lukien niiden siemenet, munat tai 
lisääntymisyksiköt, loiset ja 
taudinaiheuttajat, jotta voidaan estää 
unionin kannalta merkityksellisten 
haitallisten vieraslajien tarkoituksellinen 
tai tahaton tuonti unioniin.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toteuttaessaan hävittämistoimenpiteitä 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytetyillä menetelmillä voidaan 
tosiasiassa poistaa asianomaisen haitallisen 
vieraslajin kanta kokonaan ja pysyvästi, 
ottaen asianmukaisesti huomioon ihmisten 
terveys ja ympäristö, ja taata, että kohteena 
olevat eläimet säästyvät tarpeettomalta 
kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä. 

2. Toteuttaessaan hävittämistoimenpiteitä 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytetyillä menetelmillä voidaan 
tosiasiassa poistaa asianomaisen haitallisen 
vieraslajin kanta kokonaan ja pysyvästi, 
ottaen asianmukaisesti huomioon ihmisten 
terveys, kotoperäisten lajien terveys ja 
säilyminen ja ympäristö, ja taata, että 
kohteena olevat eläimet säästyvät 
tarpeettomalta kivulta, tuskalta ja 
kärsimykseltä. 

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hävittämismenetelmiä ei ole saatavilla 
tai niitä on saatavilla mutta niillä on hyvin 
vakavia haittavaikutuksia ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle.

c) hävittämismenetelmiä ei ole saatavilla 
tai niitä on saatavilla mutta niillä on hyvin 
vakavia haittavaikutuksia ihmisten 
terveydelle, kotoperäisten lajien 
terveydelle tai ympäristölle.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toteuttaessaan hallintatoimenpiteitä 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytetyissä menetelmissä otetaan 
asianmukaisesti huomioon ihmisten terveys 
ja ympäristö ja että niiden kohteena olevat 
eläimet säästyvät kaikelta tarpeettomalta 

3. Toteuttaessaan hallintatoimenpiteitä 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytetyissä menetelmissä otetaan 
asianmukaisesti huomioon ihmisten 
terveys, kotoperäisten lajien terveys ja 
ympäristö ja että niiden kohteena olevat 
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kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä. eläimet säästyvät kaikelta tarpeettomalta 
kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä. 

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tiedot unioniin tuoduista tai unionin 
läpi kulkevista unionin ja jäsenvaltion 
kannalta merkityksellisistä haitallisista 
vieraslajeista 10 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti;
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