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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens kraftigt försenade förslag till förordning om 
förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter, som 
syftar till att upprätta en rättslig ram som omfattar principerna om förebyggande, tidig 
upptäckt, snabb utrotning och långsiktig hantering och kontroll. Dessa principer kommer att 
se till att Europas ovärderliga biologiska mångfald kommer att förvaltas i många år framöver, 
och EU är perfekt placerad för att samordna åtgärder i detta hänseende. De uppskattningsvis 
12 000 djur- och växtarter som finns i EU men som inte förekommer här naturligt är en följd 
av avsiktlig och oavsiktlig introduktion. 

Föredraganden delar kommissionens åsikt om att ett kraftfullt, samordnat tillvägagångssätt för 
hanteringen och kontrollen av invasiva främmande arter är det bästa sättet att garantera 
skyddet av vår värdefulla biologiska mångfald och minimera den potentiellt förödande 
ekonomiska, miljömässiga och ekologiska skada som kan ske med en avsiktlig och oavsiktlig 
introduktion av invasiva främmande arter, som för närvarande beräknas till 12 miljarder euro 
om året i form av kostnader för skador och förlorad produktion. 

Föredraganden uppskattar att förslaget till förordning vidare tar upp de miljömässiga 
konsekvenserna men även de avsevärda sociala och ekonomiska konsekvenserna som följer 
av introduktionen av invasiva främmande arter i EU, men anser att begränsningen av 
förteckningen över aktivt övervakade arter till 50 är onödigt restriktiv och oförenlig med det 
globala perspektiv som krävs för att verkligen ta itu med den aktuella frågan om invasiva 
främmande arter. Den är inte förenlig med den konsekvensbedömning som tillhandahålls. Att 
vidga ”arter” till taxonomisk grupp kommer därför att förhindra att handeln helt enkelt växlar 
från en art i förteckningen av arter av EU-betydelse till en liknande art inom samma 
taxonomiska grupp som inte står med i förteckningen.

Den lagliga husdjurs- och livsmedelshandeln uppgick till ett värde av 5,9 miljarder pund bara 
i Storbritannien 2010. All handel är dock inte laglig; smuggling och olaglig handel med 
utrotningshotade och/eller exotiska djur är ett lukrativt alternativ under beskydd av lagliga 
vägar och ett avsevärt hot mot naturligt förekommande växter och djur. Den olagliga handeln 
med vilda djur och växter beräknas uppgå till ett värde av 7,8–10 miljarder dollar globalt sett. 
Denna förordning tar upp de potentiella konsekvenserna av den lagliga handeln, men med 
hänsyn till att den svarta timmermarknaden beräknas till ett värde av 7 miljarder dollar och 
den svarta fiskmarknaden till 4,2–9,5 miljarder dollar, krävs åtföljande åtgärder för att se till 
att gränsmyndigheterna har den kompetens som krävs för att garantera en effektiv 
gränskontroll.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Rådets förordning (EG) nr 708/2007 av 
den 11 juni 2007 om användning av 
främmande och lokalt frånvarande arter i 
vattenbruk14, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 
22 maj 2012 om tillhandahållande på 
marknaden och användning av 
biocidprodukter15 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 
av den 21 oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG16 innehåller bestämmelser 
om tillstånd för användning av vissa 
främmande arter för särskilda ändamål.
Användningen av vissa arter har redan 
godkänts enligt dessa ordningar vid 
tidpunkten för ikraftträdandet av dessa nya 
bestämmelser, eftersom de inte medför 
oacceptabla risker för miljö, människors 
hälsa eller ekonomi. För att säkerställa en 
konsekvent rättslig ram bör de arterna 
därför uteslutas från de nya 
bestämmelserna.

(9) Rådets förordning (EG) nr 708/2007 av 
den 11 juni 2007 om användning av 
främmande och lokalt frånvarande arter i 
vattenbruk14, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 
22 maj 2012 om tillhandahållande på 
marknaden och användning av 
biocidprodukter15 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 
av den 21 oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG16 innehåller bestämmelser 
om tillstånd för användning av vissa 
främmande arter för särskilda ändamål.
Användningen av vissa arter har redan 
godkänts enligt dessa ordningar vid 
tidpunkten för ikraftträdandet av dessa nya 
bestämmelser, eftersom de inte medför 
oacceptabla risker för miljö, överlevnad av 
endemiska arter, människors hälsa, 
djurhälsa eller ekonomi. För att säkerställa 
en konsekvent rättslig ram bör de arterna 
därför uteslutas från de nya 
bestämmelserna.

_______________ _______________
14 EUT L 168, 28.6.2007, s. 1. 14 EUT L 168, 28.6.2007, s. 1.
15 EUT L 167, 27.6.2012, s. 1. 15 EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.
16 EUT L 309, 24.11.2009, s. 1. 16 EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att säkerställa att denna grupp av 
invasiva främmande arter av EU-betydelse 
är proportionerlig bör förteckningen 
utformas gradvis och fasas in, bland 
annat genom att antalet invasiva 
främmande arter av EU-betydelse 
inledningsvis begränsas till de 3 % 
viktigaste av de cirka 1 500 invasiva 
främmande arterna i Europa. 
Förteckningen bör också vara inriktad på 
de arter som orsakar eller sannolikt 
kommer att orsaka betydande ekonomisk 
skada, även till följd av förlust av biologisk 
mångfald.

(10) För att säkerställa att denna grupp av 
invasiva främmande arter av EU-betydelse 
är proportionerlig och uppnår målet om att 
lägga tonvikt vid förebyggande är det 
viktigt att förteckningen ständigt ses över 
och uppdateras. Förteckningen bör vara 
öppen, erkänna att det för närvarande 
finns uppskattningsvis 1 500 invasiva 
främmande arter i unionen och att 
invasionstakten ökar samt inkludera alla 
taxonomiska grupper, även arter med 
liknande ekologiska krav, för att 
förhindra att arter som omfattas av
handel i unionen ersätts av en liknande 
art som inte finns med i förteckningen.
Förteckningen bör också vara inriktad på 
de arter som orsakar eller sannolikt 
kommer att orsaka betydande ekonomisk 
skada, även till följd av förlust av biologisk 
mångfald.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Kriterierna för att föra in invasiva 
främmande arter av EU-betydelse i 
förteckningen är det avgörande verktyget 
för att tillämpa de nya bestämmelserna.
Kommissionen kommer att göra sitt 
yttersta för att lägga fram ett förslag till 
förteckning utifrån dessa kriterier till 
kommittén senast ett år från ikraftträdandet 
av denna rättsakt. Kriterierna bör omfatta 
en riskbedömning enligt gällande 
bestämmelser i 
Världshandelsorganisationens avtal om 
restriktioner i handeln med arter.

(11) Kriterierna för att föra in invasiva 
främmande arter av EU-betydelse i 
förteckningen är det avgörande verktyget 
för att tillämpa de nya bestämmelserna. 
Kommissionen kommer att lägga fram ett 
förslag till förteckning utifrån dessa 
kriterier till kommittén senast ett år från 
ikraftträdandet av denna rättsakt.
Kriterierna bör bygga på de senaste 
vetenskapliga uppgifterna och omfatta en 
riskbedömning enligt gällande 
bestämmelser i 
Världshandelsorganisationens relevanta
avtal om restriktioner i handeln med arter.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) De risker och problem som är 
förknippade med invasiva främmande arter 
är gränsöverskridande och påverkar hela 
unionen. Därför är det mycket viktigt att 
anta ett förbud på unionsnivå för avsiktlig 
införsel till unionen, reproduktion, odling, 
transport, köp, försäljning, utbyte, 
uppfödning och utsättning av invasiva 
främmande arter av EU-betydelse, för att 
se till att det vidtas enhetliga åtgärder i hela 
unionen så att man undviker snedvridning 
av den inre marknaden samt förhindrar 
situationer där åtgärder i en medlemsstat 
undergrävs av bristande åtgärder i en 
annan.

(16) De risker och problem som är 
förknippade med invasiva främmande arter 
är gränsöverskridande och påverkar hela 
unionen. Därför är det mycket viktigt att 
anta ett förbud på unionsnivå för avsiktlig 
införsel till unionen, reproduktion, odling, 
transport, köp, försäljning, utbyte, 
uppfödning och utsättning av invasiva 
främmande arter av EU-betydelse, för att 
se till att det vidtas tidiga och enhetliga 
åtgärder i hela unionen så att man undviker 
snedvridning av den inre marknaden samt 
förhindrar situationer där åtgärder i en 
medlemsstat undergrävs av bristande 
åtgärder i en annan.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det kan uppstå fall där främmande 
arter som ännu inte är erkända som 
invasiva främmande arter av EU-betydelse 
uppträder vid unionens gränser eller 
upptäcks inom unionens territorium. Därför 
bör medlemsstaterna få möjlighet att vidta 
vissa nödåtgärder på grundval av 
tillgängliga vetenskapliga uppgifter. Dessa 
nödåtgärder skulle göra det möjligt att 
omedelbart vidta åtgärder mot arter som 
kan innebära en risk om de förs in, 
etableras eller sprider sig i de länderna, 
medan medlemsstaterna bedömer den 
faktiska risk som de innebär, i linje med 

(18) Det kan uppstå fall där främmande 
arter som ännu inte är erkända som 
invasiva främmande arter av EU-betydelse 
uppträder vid unionens gränser eller 
upptäcks inom unionens territorium och 
som kan innebära risker genom deras 
oavsiktliga eller avsiktliga introduktion i 
miljön. Därför bör medlemsstaterna få 
möjlighet att vidta vissa nödåtgärder på 
grundval av tillgängliga vetenskapliga 
uppgifter och god praxis. Dessa 
nödåtgärder skulle göra det möjligt att 
omedelbart vidta åtgärder mot arter som 
kan innebära en risk om de förs in, 
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gällande bestämmelser i 
Världshandelsorganisationens avtal, 
särskilt när det gäller att erkänna dessa 
arter som invasiva främmande arter av EU-
betydelse. Nationella nödåtgärder behöver 
kopplas till möjligheten att vidta 
nödåtgärder på unionsnivå för att följa 
bestämmelserna i 
Världshandelsorganisationens avtal.
Dessutom skulle nödåtgärder på 
unionsnivå ge oss en mekanism för att 
agera snabbt vid förekomst eller 
överhängande risk för introduktion av en 
ny invasiv främmande art, i enlighet med 
försiktighetsprincipen.

etableras eller sprider sig i de länderna, 
medan medlemsstaterna bedömer den 
faktiska risk som de innebär, i linje med 
gällande bestämmelser i 
Världshandelsorganisationens relevanta
avtal, särskilt när det gäller att erkänna 
dessa arter som invasiva främmande arter 
av EU-betydelse. Nationella nödåtgärder 
behöver kopplas till möjligheten att vidta 
nödåtgärder på unionsnivå för att följa 
bestämmelserna i 
Världshandelsorganisationens relevanta
avtal. Dessutom skulle nödåtgärder på 
unionsnivå ge oss en mekanism för att 
agera snabbt vid förekomst eller 
överhängande risk för introduktion av en 
ny invasiv främmande art, i enlighet med 
försiktighetsprincipen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Medlemsstaterna bör få behålla 
eller anta nationella regler för hantering 
av främmande invasiva arter som är 
strängare än de regler som fastställs i 
denna förordning.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) En stor andel invasiva främmande 
arter införs oavsiktligt i unionen. Det är 
därför mycket viktigt att hantera 
spridningsvägarna för oavsiktlig 
introduktion. Åtgärderna inom detta 
område måste införas gradvis med hänsyn 
till den förhållandevis begränsade 

(20) En stor andel invasiva främmande 
arter införs oavsiktligt i unionen. Det är 
därför mycket viktigt att bättre hantera 
spridningsvägarna för oavsiktlig 
introduktion. Åtgärderna inom detta 
område måste införas gradvis med hänsyn 
till den förhållandevis begränsade 
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erfarenheten inom detta område.
Åtgärderna bör omfatta frivilliga åtgärder, 
som de som föreslås i Internationella 
sjöfartsorganisationens riktlinjer för 
kontroll och hantering av påväxt på fartyg, 
samt obligatoriska åtgärder och bör utgå 
från unionens och medlemsstaternas 
erfarenheter av att hantera vissa 
spridningsvägar, däribland åtgärder som 
vidtagits inom ramen för den 
internationella konventionen om kontroll 
och hantering av fartygs barlastvatten och 
sediment.

erfarenheten inom detta område.
Åtgärderna bör omfatta frivilliga åtgärder, 
som de som föreslås i Internationella 
sjöfartsorganisationens riktlinjer för 
kontroll och hantering av påväxt på fartyg, 
samt obligatoriska åtgärder och bör utgå 
från unionens och medlemsstaternas 
erfarenheter av att hantera vissa 
spridningsvägar, däribland åtgärder som 
vidtagits inom ramen för den 
internationella konventionen om kontroll 
och hantering av fartygs barlastvatten och 
sediment.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Medlemsstaterna får behålla eller 
anta nationella regler för hantering av 
främmande invasiva arter som är 
strängare än de regler för invasiva arter 
av EU-betydelse som fastställs i denna 
förordning, och får utvidga 
bestämmelserna om främmande invasiva 
arter av EU-betydelse till att även omfatta 
främmande invasiva arter av betydelse för 
en medlemsstat.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) arter som används i slutna 
vattenbruksanläggningar i enlighet med 
förordning (EG) nr 708/2007,
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) främmande art: levande exemplar av en 
art, underart eller lägre taxonomisk enhet 
av djur, växter, svampar eller 
mikroorganismer som introduceras utanför 
sitt tidigare eller nuvarande naturliga 
utbredningsområde, inbegripet alla delar, 
gameter, frön, ägg och förökningskroppar 
av dessa arter samt hybrider, sorter eller 
raser som kan överleva och sedan föröka 
sig.

(1) främmande art: levande exemplar av en 
art, underart eller lägre taxonomisk enhet 
av djur, växter, svampar eller 
mikroorganismer som introduceras utanför 
sitt tidigare eller nuvarande naturliga 
utbredningsområde, inbegripet alla delar, 
gameter, frön, ägg och förökningskroppar 
av dessa arter samt förvildade inhemska 
arter, hybrider, sorter eller raser som kan 
överleva och sedan föröka sig.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) främmande invasiv art av betydelse 
för en medlemsstat: främmande invasiv 
art som inte är en främmande invasiv art 
av EU-betydelse men vars utsättning och 
spridning en medlemsstat anser ha 
negativa effekter som är av betydelse för 
dess territorium, även om det inte är helt 
fastställt.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En förteckning över invasiva främmande 
arter av EU-betydelse ska antas och 
uppdateras av kommissionen genom 
genomförandeakter på grundval av 

1. En förteckning över invasiva främmande 
arter eller taxonomisk grupp av arter av
EU-betydelse ska antas och uppdateras av 
kommissionen genom genomförandeakter 
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kriterierna i punkt 2. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 22.2.

på grundval av kriterierna i punkt 2. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 22.2.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Invasiva främmande arter ska endast 
föras in i den förteckning som avses i 
punkt 1 om de uppfyller samtliga följande 
kriterier:

2. Invasiva främmande arter eller de 
taxonomiska grupper av arter till vilka de 
tillhör ska endast föras in i den förteckning 
som avses i punkt 1 om var och en av dem
uppfyller samtliga följande kriterier, med 
hänsyn till relevanta internationella 
normer:

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De har med beaktande av tillgängliga 
vetenskapliga uppgifter konstaterats vara 
främmande för unionens territorium, utom 
de yttersta randområdena.

(a) De har med beaktande av tillgängliga 
vetenskapliga uppgifter konstaterats vara 
främmande och invasiva arter för en eller 
flera medlemsstater, utom de yttersta 
randområdena.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Artnamn. (a) Artnamn eller taxonomisk grupp av 
arter.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Uppgifter som visar att arten uppfyller 
de kriterier som anges i punkt 2.

c) Uppgifter som visar att arten eller den 
taxonomiska gruppen av arter uppfyller 
de kriterier som anges i punkt 2.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den förteckning som avses i punkt 1 
ska omfatta högst 50 arter inklusive arter 
som kan komma att föras in i 
förteckningen till följd av de nödåtgärder 
som avses i artikel 9.

utgår

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arter som anges i den förteckning 
som avses i artikel 4.1 får inte avsiktligt

1. De arter som anges i den förteckning 
som avses i artikel 4.1 får inte avsiktligt 
eller genom oaktsamhet

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Invasiva främmande arter som är djur 
är märkta, när så är möjligt.

(d) Invasiva främmande arter som är djur 
är märkta, när så är möjligt. Identifiering 
och registrering av dessa djur kommer att 
möjliggöra spårbarhet av ägarskap och 
enklare kontroll. 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast [12 månader efter ikraftträdandet 
av denna förordning – fyll i datum] ska 
medlemsstaterna ha infört fullt fungerande 
organisationer för att utföra de offentliga 
kontroller av djur och växter som förs in i 
unionen, inbegripet frön, ägg och 
förökningskroppar, som krävs för att 
förhindra avsiktlig introduktion till unionen 
av invasiva främmande arter av EU-
betydelse.

1. Senast [12 månader efter ikraftträdandet 
av denna förordning – fyll i datum] ska 
medlemsstaterna ha infört fullt fungerande 
organisationer för att utföra de offentliga 
kontroller av djur och växter som förs in i 
unionen, inbegripet frön, ägg och 
förökningskroppar, parasiter och patogena 
infektioner, och ha den 
övervakningskapacitet som krävs för att 
förhindra avsiktlig eller oavsiktlig
introduktion till unionen av invasiva 
främmande arter av EU-betydelse.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När medlemsstaterna vidtar 
utrotningsåtgärder ska de se till att de 
metoder som används är effektiva för att 
avlägsna populationen av den berörda 
invasiva främmande arten fullständigt och 
permanent, med vederbörlig hänsyn till 
människors hälsa och miljön, och se till att 
de berörda djuren inte utsätts för smärta, 

2. När medlemsstaterna vidtar 
utrotningsåtgärder ska de se till att de 
metoder som används är effektiva för att 
avlägsna populationen av den berörda 
invasiva främmande arten fullständigt och 
permanent, med vederbörlig hänsyn till 
människors hälsa, endemiska arters hälsa
och överlevnad och miljön, och se till att 
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oro eller lidande i onödan. de berörda djuren inte utsätts för smärta, 
oro eller lidande i onödan.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utrotningsmetoder är inte tillgängliga, 
eller är tillgängliga men har mycket 
allvarliga negativa effekter på människors 
hälsa eller miljön.

(c) Utrotningsmetoder är inte tillgängliga, 
eller är tillgängliga men har mycket 
allvarliga negativa effekter på människors 
hälsa, endemiska arters hälsa eller miljön.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När medlemsstaterna vidtar 
hanteringsåtgärder ska de se till att de 
använda metoderna tar hänsyn till 
människors hälsa och miljön och att djur 
som berörs av metoderna inte utsätts för 
smärta, oro eller lidande som kan undvikas.

3. När medlemsstaterna vidtar 
hanteringsåtgärder ska de se till att de 
använda metoderna tar hänsyn till 
människors hälsa, endemiska arters hälsa
och miljön och att djur som berörs av 
metoderna inte utsätts för smärta, oro eller 
lidande som kan undvikas.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Uppgifter med anknytning till 
invasiva främmande arter av betydelse för 
EU och medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 10.2 som importeras i eller 
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transiteras genom unionen.
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