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KRATKA OBRAZLOŽITEV
Poročevalka pozdravlja dolgo pričakovani predlog uredbe o preprečevanju in obvladovanju
vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki ga je pripravila Komisija, da bi se vzpostavil
pravni okvir, ki bi vključeval načela preprečevanja, zgodnjega odkrivanja, hitrega
izkoreninjenja ter dolgoročnega obvladovanja in nadzora. Ta načela bodo zagotovila, da bo v
prihodnosti poskrbljeno za neprecenljivo biotsko raznovrstnost v Evropi in da bo EU
popolnoma pripravljena za usklajeno ukrepanje na tem področju. 12 000 živalskih in
rastlinskih vrst, kolikor jih po ocenah ni naravno navzočih v EU, je posledica namernih ali
naključnih dejanj.
Poročevalka se strinja s Komisijo, da je trden in usklajen pristop k obvladovanju in nadzoru
invazivnih tujerodnih vrst najboljši način za zaščito naše dragocene biotske raznovrstnosti ter
za zmanjšanje potencialno uničujoče gospodarske, okoljske in ekološke škode, ki lahko
nastane z namerno ali naključno uvedbo invazivnih tujerodnih vrst in je trenutno ocenjena na
12 milijard evrov letno zaradi škode in izgube proizvodnje.
Poročevalka ceni, da predlog uredbe podrobneje obravnava okoljske posledice, a tudi
pomemben socialni in gospodarski učinek vnosa invazivnih tujerodnih vrst v EU, vendar
meni, da je omejitev seznama vrst, ki se aktivno spremljajo, na 50, nepotrebna in v nasprotju s
potrebo po globalnem obsegu ukrepanja, bi se problem invazivnih tujerodnih vrst resnično
rešil. Omejitev ni skladna s predloženo oceno učinka. Z razširitvijo „vrste“ na taksonomsko
skupino se bo zato preprečilo, da bi se določena vrsta, ki zadeva Unijo in je uvrščena na
seznam, pri trgovanju nadomestila s podobno vrsto znotraj iste taksonomske skupine, ki pa je
ni na seznamu.
Zakonita trgovina s hišnimi živalmi in hrano je bila leta 2010 samo v Združenem kraljestvu
vredna 5,9 milijarde funtov. Vendar vsa trgovina ni zakonita; preprodaja in tihotapljenje
ogroženih in/ali eksotičnih živali pa je donosen posel, ki se skriva za zakonitimi potmi ter
predstavlja znatno grožnjo za prostoživeče rastlinske in živalske vrste. Ocenjuje se, da je
nezakonita trgovina s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami na svetovni ravni
vredna 7,8–10 milijard dolarjev. Ta uredba obravnava potencialne posledice zakonite
trgovine, a glede na dejstvo, da je vrednost črnega trga z lesom ocenjena na
7 milijard dolarjev in vrednost črnega trga ribiških proizvodov na 4,2–9,6 milijarde dolarjev,
so nujni spremljevalni ukrepi, s katerimi bi zagotovili, da bi bili mejni organi sposobni
izvajati učinkovito mejno kontrolo.

PREDLOGI SPREMEMB
Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot
pristojni odbor, naj upošteva naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Uredba Sveta (ES) št. 708/2007 z dne
11. junija 2007 o uporabi tujih in lokalno
neprisotnih vrst v ribogojstvu14,
Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o
dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih
proizvodov15 ter Uredba (ES)
št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju
fitofarmacevtskih sredstev v promet in
razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in
91/414/EGS16 določajo pravila glede
registracije za uporabo nekaterih tujerodnih
vrst za določene namene. Uporaba
nekaterih vrst je že bila odobrena v skladu
z navedenimi ureditvami, ko so ta nova
pravila začela veljati, saj ne pomenijo
nesprejemljivih tveganj za okolje, zdravje
ljudi in gospodarstvo. Da bi zagotovili
skladen pravni okvir, bi bilo tako treba
zadevne vrste izključiti iz novih pravil.

(9) Uredba Sveta (ES) št. 708/2007 z dne
11. junija 2007 o uporabi tujih in lokalno
neprisotnih vrst v ribogojstvu14,
Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o
dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih
proizvodov15 ter Uredba (ES)
št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju
fitofarmacevtskih sredstev v promet in
razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in
91/414/EGS16 določajo pravila glede
registracije za uporabo nekaterih tujerodnih
vrst za določene namene. Uporaba
nekaterih vrst je že bila odobrena v skladu
z navedenimi ureditvami, ko so ta nova
pravila začela veljati, saj te vrste ne
pomenijo nesprejemljivih tveganj za
okolje, preživetje endemičnih vrst, zdravje
ljudi, zdravje živali in gospodarstvo. Da bi
zagotovili skladen pravni okvir, bi bilo
tako treba zadevne vrste izključiti iz novih
pravil.

_______________

_______________

14 UL L 168, 28.6.2007, str. 1.

14 UL L 168, 28.6.2007, str. 1.

15 UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

15 UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

16 UL L 309, 24.11.2009, str. 1

16 UL L 309, 24.11.2009, str. 1

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Zaradi zagotovitve, da podmnožica
invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo
Unijo, ostane sorazmerna, bi bilo treba
PE524.661v02-00
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(10) Zaradi zagotovitve, da podmnožica
invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo
Unijo, ostane sorazmerna, in se v skladu z
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oblikovati seznam v skladu s pristopom
postopnega uvajanja, vključno z začetno
omejitvijo števila invazivnih tujerodnih
vrst, ki zadevajo Unijo, na
najpomembnejše 3 % od približno 1 500
invazivnih tujerodnih vrst v Evropi, ter se
osredotočiti na tiste vrste, ki povzročajo ali
bi lahko povzročile znatno gospodarsko
škodo, vključno s škodo zaradi izgube
biotske raznovrstnosti.

zastavljenim ciljem ohrani poudarek na
preprečevanju, je bistveno, da se seznam
nenehno pregleduje in posodablja. Ob
upoštevanju 1500 invazivnih tujerodnih
vrst, kolikor jih je po ocenah trenutno
navzočih v Uniji, in dejstva, da se število
vdorov povečuje, bi moral biti seznam
odprt ter bi moral vključevati vse
taksonomske skupine oz. skupine vrst s
podobnimi ekološkimi zahtevami, da bi se
preprečilo nadomeščanje vrst, s katerimi
se trguje v Uniji, s podobnimi vrstami, ki
niso uvrščene na seznam. Seznam bi se
moral osredotočiti na tiste vrste, ki
povzročajo ali bi lahko povzročile znatno
gospodarsko škodo, vključno s škodo
zaradi izgube biotske raznovrstnosti.

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Merila za uvrstitev na seznam
invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo
Unijo, so ključni instrument za uporabo teh
novih pravil. Komisija si bo po najboljših
močeh prizadevala, da bo predlog
seznama, pripravljenega na podlagi
navedenih meril, predložila odboru v enem
letu po začetku veljavnosti tega akta.
Merila bi morala vključevati oceno
tveganja v skladu z veljavnimi določbami
sporazumov Svetovne trgovinske
organizacije o uvedbi omejitve trgovanja z
vrstami.

(11) Merila za uvrstitev na seznam
invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo
Unijo, so ključni instrument za uporabo teh
novih pravil. Komisija predlog seznama,
pripravljenega na podlagi navedenih meril,
predloži odboru v enem letu po začetku
veljavnosti tega akta. Merila bi morala
temeljiti na najnovejših znanstvenih
dokazih in vključevati oceno tveganja v
skladu z veljavnimi določbami ustreznih
sporazumov Svetovne trgovinske
organizacije o uvedbi omejitve trgovanja z
vrstami.

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Tveganja in skrbi, povezani z
invazivnimi tujerodnimi vrstami, pomenijo
čezmejni izziv, ki zadeva vso Unijo. Zato
je bistveno, da se na ravni Unije sprejme
prepoved namernega vnosa v Unijo,
razmnoževanja, gojenja, prevoza,
kupovanja, prodajanja, uporabe, izmenjave,
posedovanja in izpusta invazivnih
tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, zaradi
zagotovitve doslednega ukrepanja po vsej
Uniji, da bi se izognili izkrivljanju
notranjega trga in preprečili situacije, ko
ukrepanje v eni državi članici spodkopava
neukrepanje v drugi državi članici.

(16) Tveganja in skrbi, povezani z
invazivnimi tujerodnimi vrstami, pomenijo
čezmejni izziv, ki zadeva vso Unijo. Zato
je bistveno, da se na ravni Unije sprejme
prepoved namernega vnosa v Unijo,
razmnoževanja, gojenja, prevoza,
kupovanja, prodajanja, uporabe, izmenjave,
posedovanja in izpusta invazivnih
tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, zaradi
zagotovitve zgodnjega in doslednega
ukrepanja po vsej Uniji, da bi se izognili
izkrivljanju notranjega trga in preprečili
situacije, ko ukrepanje v eni državi članici
spodkopava neukrepanje v drugi državi
članici.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) V nekaterih primerih se lahko
tujerodne vrste, ki še niso prepoznane kot
invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo
Unijo, pojavijo na mejah Unije ali
odkrijejo na ozemlju Unije. Zato bi bilo
treba državam članicam zagotoviti
možnost, da na podlagi razpoložljivih
znanstvenih dokazov sprejmejo določene
izredne ukrepe. Taki izredni ukrepi bi
omogočili takojšnje ukrepanje zoper vrste,
ki bi lahko pomenile tveganje v povezavi z
njihovim vnosom, naselitvijo in širjenjem v
zadevnih državah, medtem ko države
članice ocenjujejo dejanska tveganja, ki jih
pomenijo, v skladu z veljavnimi določbami
sporazumov Svetovne trgovinske
organizacije, predvsem z namenom
reorganizacije tistih vrst, ki so bile
prepoznane kot invazivne tujerodne vrste,
ki zadevajo Unijo. Nacionalne izredne
ukrepe je treba povezati z možnostjo

(18) V nekaterih primerih se lahko
tujerodne vrste, ki še niso prepoznane kot
invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo
Unijo, pojavijo na mejah Unije ali
odkrijejo na ozemlju Unije in lahko
predstavljajo tveganje zaradi njihovega
naključnega ali namernega vnosa v
okolje. Zato bi bilo treba državam članicam
zagotoviti možnost, da na podlagi
razpoložljivih znanstvenih dokazov in
dobre prakse sprejmejo določene izredne
ukrepe. Taki izredni ukrepi bi omogočili
takojšnje ukrepanje zoper vrste, ki bi lahko
pomenile tveganje v povezavi z njihovim
vnosom, naselitvijo in širjenjem v zadevnih
državah, medtem ko države članice
ocenjujejo dejanska tveganja, ki jih
pomenijo, v skladu z veljavnimi določbami
ustreznih sporazumov Svetovne trgovinske
organizacije, predvsem da bi te vrste
priznali kot invazivne tujerodne vrste, ki
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sprejemanja izrednih ukrepov na ravni
Unije, da bi spoštovali določbe
sporazumov Svetovne trgovinske
organizacije. Poleg tega bi izredni ukrepi
na ravni Unije tej zagotovili mehanizem za
hitro ukrepanje v primeru navzočnosti ali
neposredne nevarnosti vstopa nove
invazivne tujerodne vrste v skladu s
previdnostnim načelom.

zadevajo Unijo. Nacionalne izredne ukrepe
je treba povezati z možnostjo sprejemanja
izrednih ukrepov na ravni Unije, da bi
spoštovali določbe ustreznih sporazumov
Svetovne trgovinske organizacije. Poleg
tega bi izredni ukrepi na ravni Unije tej
zagotovili mehanizem za hitro ukrepanje v
primeru navzočnosti ali neposredne
nevarnosti vstopa nove invazivne tujerodne
vrste v skladu s previdnostnim načelom.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(18a) Države članice bi morale imeti
možnost, da ohranijo ali sprejmejo
nacionalna pravila za obvladovanje
invazivnih tujerodnih vrst, ki so strožja od
pravil iz te uredbe.

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Velik del invazivnih tujerodnih vrst se
v Unijo vnese nenamerno. Zato je bistveno
obvladovati poti nenamernega vnosa.
Ukrepi na tem področju bi morali biti
postopni, saj je izkušenj z njim relativno
malo. Ukrepanje bi moralo vključevati
prostovoljne ukrepe, kot so ukrepi,
predlagani v smernicah Mednarodne
pomorske organizacije za nadzor in
obvladovanje biološkega obraščanja
organizmov na ladjah, in obvezne ukrepe,
graditi pa bi bilo treba na izkušnjah,
pridobljenih v Uniji in državah članicah z
obvladovanjem določenih poti vnosa,

(20) Velik del invazivnih tujerodnih vrst se
v Unijo vnese nenamerno. Zato je bistveno
učinkovitejše obvladovanje poti
nenamernega vnosa. Ukrepi na tem
področju bi morali biti postopni, saj je
izkušenj z njim relativno malo. Ukrepanje
bi moralo vključevati prostovoljne ukrepe,
kot so ukrepi, predlagani v smernicah
Mednarodne pomorske organizacije za
nadzor in obvladovanje biološkega
obraščanja organizmov na ladjah, in
obvezne ukrepe, graditi pa bi bilo treba na
izkušnjah, pridobljenih v Uniji in državah
članicah z obvladovanjem določenih poti
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vključno z ukrepi, vzpostavljenimi na
podlagi Mednarodne konvencije za nadzor
in ravnanje z ladijskimi balastnimi vodami
in sedimenti.

vnosa, vključno z ukrepi, vzpostavljenimi
na podlagi Mednarodne konvencije za
nadzor in ravnanje z ladijskimi balastnimi
vodami in sedimenti.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(33a) Države članice lahko za
obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst
ohranijo ali sprejmejo nacionalne
predpise, ki so strožji od predpisov iz te
uredbe za invazivne vrste, ki zadevajo
Unijo, ter lahko razširijo določbe, ki se
nanašajo na invazivne tujerodne vrste, ki
zadevajo Unijo, tudi na tuje invazivne
vrste, ki zadevajo državo članico.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(ga) vrste, ki se uporabljajo v zaprtih
ribogojskih objektih v skladu z
Uredbo (ES) št. 708/2007.

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – točka 1
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) „tujerodna vrsta“ pomeni vsak živ
primerek vrste, podvrste ali nižjega taksona
živali, rastlin, gliv ali mikroorganizmov,
vnesen zunaj njegovega preteklega ali
sedanjega naravnega območja razširjenosti;

(1) „tujerodna vrsta“ pomeni vsak živ
primerek vrste, podvrste ali nižjega taksona
živali, rastlin, gliv ali mikroorganizmov,
vnesen zunaj njegovega preteklega ali
sedanjega naravnega območja razširjenosti;
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vključuje kateri koli del, gamete, semena,
jajčeca ali propagule take vrste ter hibride,
sorte ali pasme, ki bi lahko preživeli in se
pozneje razmnoževali;

vključuje kateri koli del, gamete, semena,
jajčeca ali propagule take vrste ter
podivjane domače živali, hibride, sorte ali
pasme, ki bi lahko preživeli in se pozneje
razmnoževali;

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(3a) „invazivne tujerodne vrste, ki
zadevajo državo članico“, pomenijo
invazivne tujerodne vrste, ki ne zadevajo
Unije, za katere pa država članica meni,
da bi bil škodljiv vpliv, povzročen z
njihovim izpustom ali širjenjem, čeprav ni
popolnoma potrjen, znatnega pomena na
njenem ozemlju;

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki
zadevajo Unijo, sprejme in posodablja
Komisija z izvedbenimi akti na podlagi
meril iz odstavka 2. Izvedbeni akti se
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda
iz člena 22(2).

1. Seznam invazivnih tujerodnih vrst ali
taksonomskih skupin vrst, ki zadevajo
Unijo, sprejme in posodablja Komisija z
izvedbenimi akti na podlagi meril iz
odstavka 2. Izvedbeni akti se sprejmejo v
skladu s postopkom pregleda iz
člena 22(2).

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Invazivne tujerodne vrste se vključijo na
AD\1016006SL.doc

2. Invazivne tujerodne vrste ali
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seznam iz odstavka 1 le, če izpolnjujejo
vsa naslednja merila:

taksonomske skupine, v katere te vrste
spadajo, se vključijo na seznam iz
odstavka 1 le, če vsaka od njih izpolnjuje
vsa naslednja merila, ob upoštevanju
mednarodnih standardov:

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ob upoštevanju razpoložljivih
znanstvenih dokazov je zanje ugotovljeno,
da so tujerodne za ozemlje Unije, kamor se
ne štejejo najbolj oddaljene regije;

(a) (a) ob upoštevanju razpoložljivih
znanstvenih dokazov je zanje ugotovljeno,
da so invazivne vrste, ki so tujerodne v eni
ali več državah članicah, kamor se ne
štejejo najbolj oddaljene regije;

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka a
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ime vrste;

(a) ime vrste ali taksonomske skupine vrst;

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka c
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

c) dokaze, da vrsta izpolnjuje merila iz
odstavka 2.

PE524.661v02-00
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c) dokaze, da vrsta ali taksonomska
skupina vrst izpolnjuje merila iz
odstavka 2.
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Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Seznam iz odstavka 1 vsebuje največ
petdeset vrst, vključno z vrstami, ki se
lahko dodajo zaradi izrednih ukrepov,
predvidenih v členu 9.

črtano

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vrste, uvrščene na seznam iz člena 4(1),
se ne smejo namerno:

1. Vrste, uvrščene na seznam iz člena 4(1),
se ne smejo namerno ali iz malomarnosti:

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka d
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) če so invazivne tujerodne vrste živali,
se označijo, kjer je to mogoče;

(d) če so invazivne tujerodne vrste živali,
se označijo, kjer je to mogoče; z
identifikacijo in registracijo teh živali
bosta omogočena sledljivost lastništva in
lažji nadzor;

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje do
[12 mesecev po začetku veljavnosti te
uredbe – vstaviti datum] vzpostavijo
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1. Države članice najpozneje do
[12 mesecev po začetku veljavnosti te
uredbe – vstaviti datum] vzpostavijo
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popolnoma delujoče strukture za izvajanje
uradnega nadzora nad živalmi in
rastlinami, vključno z njihovimi semeni,
jajčeci ali propagulami, vnesenimi v Unijo,
ki je potreben za preprečevanje namernega
vnosa invazivnih tujerodnih vrst, ki
zadevajo Unijo, v Unijo.

popolnoma delujoče strukture za izvajanje
uradnega nadzora in spremljanja živali in
rastlin, vključno z njihovimi semeni,
jajčeci ali propagulami, paraziti in
patogenimi okužbami, vnesenih v Unijo,
ki sta potrebna za preprečevanje
namernega ali naključnega vnosa
invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo
Unijo, v Unijo.

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice pri izvajanju ukrepov za
izkoreninjenje zagotovijo, da so
uporabljene metode učinkovite pri
doseganju popolne in trajne odstranitve
populacije zadevne invazivne tujerodne
vrste, ob ustreznem upoštevanju zdravja
ljudi in okolja, ter zagotavljanju, da so
ciljnim živalim prizaneseni bolečine, stres
ali trpljenje, ki se jim je mogoče izogniti.

2. Države članice pri izvajanju ukrepov za
izkoreninjenje zagotovijo, da so
uporabljene metode učinkovite pri
doseganju popolne in trajne odstranitve
populacije zadevne invazivne tujerodne
vrste, ob ustreznem upoštevanju zdravja
ljudi, zdravja in preživetja endemičnih vrst
ter okolja, in zagotavljanju, da so ciljnim
živalim prizaneseni bolečine, stres ali
trpljenje, ki se jim je mogoče izogniti.

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 – točka c
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) metod za izkoreninjenje ni na voljo ali
pa so na voljo, vendar zelo negativno
vplivajo na zdravje ljudi ali gospodarstvo.
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(c) metode za izkoreninjenje niso na voljo
ali pa so na voljo, vendar zelo negativno
vplivajo na zdravje ljudi, zdravje
endemičnih vrst ali gospodarstvo.
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Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice pri uporabi ukrepov za
obvladovanje zagotovijo, da uporabljene
metode ustrezno upoštevajo zdravje ljudi in
okolje, živalim – če gre za živali – pa so
prizaneseni bolečine, stres ali trpljenje, ki
se jim je mogoče izogniti.

3. Države članice pri uporabi ukrepov za
obvladovanje zagotovijo, da uporabljene
metode ustrezno upoštevajo zdravje ljudi,
zdravje endemičnih vrst in okolje, živalim
– če gre za živali – pa so prizaneseni
bolečine, stres ali trpljenje, ki se jim je
mogoče izogniti.

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka e a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(ea) podatke o invazivnih tujerodnih
vrstah, ki zadevajo Unijo in državo
članico v skladu s členom 10(2) ter so
uvožene v Unijo ali so v tranzitu čez
Unijo.
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