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KORT BEGRUNDELSE
Det anslås, at der er over 12 000 dyre- og plantearter inden for Den Europæiske Union, som
oprindeligt ikke forekom her naturligt. Antallet fortsætter med at stige i takt med personers
bevægelighed, øget handel og klimaændringer. I omkring 10-15 % af tilfældene kan sådanne
arter formere sig hurtigt og ude af kontrol med alvorlige økonomiske og miljømæssige
konsekvenser til følge.
Kommissionens konsekvensanalyse viser, at omkostningerne herved muligvis allerede løber
op i en størrelsesorden af 12 mia. EUR om året i skader og tabt produktion. Det har også
alvorlige konsekvenser for biodiversiteten. Problemet er stigende, af grænseoverskridende
karakter og kræver en samordnet indsats. Kommissionens forslag tilsigter at forhindre
spredning af sådanne arter, udrydde dem og, hvor det er nødvendigt, forsøge at håndtere dem.
Der vil blive udarbejdet en liste over ikkehjemmehørende arter, som ikke må bringes ind i
Unionen, opbevares, solgt eller udsættes i naturen. Medlemsstaterne kan indføre de
nødforanstaltninger, som er nødvendige, og vil blive pålagt at fastlægge en handlingsplan med
henblik på at opdage fremkomsten af sådanne arter og håndtere dem, såfremt de allerede
forekommer. De vil ligeledes skulle iværksætte forskellige foranstaltninger for at genoprette
skadede økosystemer.
Eftersom der vil være handelsbegrænsninger forbundet hermed, kan der opstå spørgsmål
vedrørende det indre marked og WTO.
Det forudsættes, at der ikke er nogen indvendinger fra Rådets side til den principielle tilgang,
som Kommissionen har foreslået, selv om omkostningerne og effektiviteten af de foreslåede
foranstaltninger vil blive genstand for debat.
Inden for Parlamentet er det Miljøudvalget, som er ansvarligt for dette spørgsmål. Ordføreren
har derfor i denne udtalelse begrænset sine forslag til kun at omhandle spørgsmål, som kan
vise sig at være relevante for havmiljøet eller akvakulturen.
Det første skridt må være at ændre Kommissionens forslag om at begrænse det antal af arter,
som er problematiske på EU-plan, til 50. Dette er helt og holdent et kunstigt koncept, som
strider mod Kommissionens egen vurdering af de omkostningstunge konsekvenser, som vil
opstå, såfremt problemet ikke tackles. Belgien har for eksempel alene identificeret 28
plantearter, som ikke må plantes. Det er nødvendigt at foretage en prioritering, men Unionens
liste bør udarbejdes på grundlag af den bedst mulige rådgivning fra en videnskabelig
rådgivende gruppe.
Visse arter, som forekommer naturligt i dele af Den Europæiske Union, kan eventuelt vise sig
at være et problem, hvis de udsættes i medlemsstater, hvor der hersker andre miljøbetingelser.
Ordføreren foreslår, at der indføres samme begrænsninger og behov for handling for alle
fremmede arter, der volder bekymring.
Ballastvand fra handelsskibe, som rejser over hele verden, har spillet en betydelig rolle i
introduktionen af invasive ikkehjemmehørende arter til vandmiljøet. I skrivende stund har kun
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fire medlemsstater ratificeret konventionen om ballastvand. Parlamentet bør presse på for at
opnå en samlet indsats med henblik på at overbevise alle EU’s kystmedlemsstater til at
tilslutte sig konventionen.

ÆNDRINGSFORSLAG
Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 10
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Eftersom der findes et stor antal
invasive ikkehjemmehørende arter, er det
vigtigt at sikre, at delgruppen af invasive
ikkehjemmehørende arter, der betragtes
som problematiske på EU-plan, prioriteres.
Derfor bør der udarbejdes en liste over
invasive ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan. En invasiv
ikkehjemmehørende art bør anses for at
være problematisk for Unionen, hvis den
skade, arten forårsager i de berørte
medlemsstater, er så omfattende, at det
berettiger vedtagelse af målrettede
foranstaltninger, hvis anvendelsesområde
omfatter hele Unionen, herunder også de
medlemsstater, som endnu ikke er berørt
eller sandsynligvis ikke vil blive berørt.
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.

(10) Eftersom der findes et stor antal
invasive ikkehjemmehørende arter, er det
vigtigt at sikre, at delgruppen af invasive
ikkehjemmehørende arter, der betragtes
som problematiske på EU-plan, prioriteres.
Derfor bør der udarbejdes en liste over
invasive ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan. En invasiv
ikkehjemmehørende art bør anses for at
være problematisk for Unionen, hvis den
skade, arten forårsager i de berørte
medlemsstater, er så omfattende, at det
berettiger vedtagelse af målrettede
foranstaltninger, hvis anvendelsesområde
omfatter hele Unionen, herunder også de
medlemsstater, som endnu ikke er berørt
eller sandsynligvis ikke vil blive berørt.
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 en
trinvis tilgang og ved at fokusere på de
arter, som forårsager eller som
sandsynligvis kommer til at forårsage
betydelig økonomisk skade, herunder som
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følge af biodiversitetstab.

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.

Begrundelse
Et loft over antallet af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan,
vil resultere i en ineffektiv gennemførelse af lovgivningen.

Ændringsforslag 2
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 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
Verdenshandelsorganisationens aftaler om
handelsbegrænsninger for arter. Disse
skal fastlægges af et ekspertpanel udpeget
af Kommissionen, Rådet og EuropaParlamentet.

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 15
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Nogle af de arter, som er invasive i
Unionen, er naturligt hjemmehørende i
AD\1015652DA.doc
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Unionens fjernområder og omvendt. I
Kommissionens meddelelse om
"Regionerne i den yderste periferi: et aktiv
for Europa"18 var der en anerkendelse af, at
den bemærkelsesværdige biodiversitet i
regionerne i den yderste periferi gør det
nødvendigt at udvikle og gennemføre
foranstaltninger, som kan forebygge og
forvalte invasive fremmede arter i disse
regioner, som defineret i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde under
hensyntagen til Det Europæiske Råds
afgørelse 2010/718/EU af 29. oktober 2010
om ændring af øen Saint-Barthélemys
status i forhold til Den Europæiske Union19
og 2012/419/EU af 11. juli 2012 om
ændring af Mayottes status i forhold til
Den Europæiske Union20. Alle
bestemmelserne i disse nye regler bør
derfor finde anvendelse på regioner i
Unionens yderste periferi undtagen de
bestemmelser, som vedrører invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, der er naturligt
hjemmehørende i disse regioner. Desuden
bør de berørte medlemsstater supplere
listen over invasive ikkehjemmehørende
arter, som er problematiske på EU-plan,
ved at udarbejde særlige lister over
invasive ikkehjemmehørende arter i deres
regioner i den yderste periferi, som disse
nye regler også bør gælde for, for at
beskytte biodiversiteten i disse områder.

Unionens fjernområder og omvendt. I
Kommissionens meddelelse om
"Regionerne i den yderste periferi: et aktiv
for Europa"18 var der en anerkendelse af, at
den bemærkelsesværdige biodiversitet i
regionerne i den yderste periferi gør det
nødvendigt at udvikle og gennemføre
foranstaltninger, som kan forebygge og
forvalte invasive fremmede arter i disse
regioner, som defineret i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde under
hensyntagen til Det Europæiske Råds
afgørelse 2010/718/EU af 29. oktober 2010
om ændring af øen Saint-Barthélemys
status i forhold til Den Europæiske Union19
og 2012/419/EU af 11. juli 2012 om
ændring af Mayottes status i forhold til
Den Europæiske Union20. Alle
bestemmelserne i disse nye regler bør
derfor finde anvendelse på regioner i
Unionens yderste periferi undtagen de
bestemmelser, som vedrører invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, der er naturligt
hjemmehørende i disse regioner. Desuden
bør de berørte medlemsstater i alle
relevante tilfælde supplere og ajourføre
listen over invasive ikkehjemmehørende
arter, som er problematiske på EU-plan,
ved at udarbejde særlige lister over
invasive ikkehjemmehørende arter i deres
regioner i den yderste periferi, som disse
nye regler også bør gælde for, for at
beskytte biodiversiteten i disse områder.
Listen skal holdes åben og revideres
løbende, eftersom nye invasive
ikkehjemmehørende arter identificeres og
anses for at udgøre en risiko. Nogle af de
arter, som er invasive i Unionen, kan
være naturligt hjemmehørende i dele af
Unionen og i Unionens fjernområder og
vice versa.

__________________

__________________

18

COM (2008)642 final.

18

KOM (2008)642 endelig.

19

EUT L 325 af 9.12.2010, s. 4.

19

EUT L 325 af 9.12.2010, s. 4.
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20 OJ L 204, 31.7.2012, p. 131.

20

EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131.

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
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. 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.
Kommissionen skal i overensstemmelse
hermed træffe alle de foranstaltninger,
der er nødvendige for at tilskynde
medlemsstaterne til at ratificere
konventionen, herunder fremme
mulighederne for drøftelser mellem
nationale ministre. Med forbehold for de i
artikel 11 fastsatte bestemmelser for
medlemsstaternes handlingsplaner skal
Kommissionen tre år efter
gennemførelsen af denne forordning
aflægge beretning om medlemsstaternes
gennemførelse af førnævnte frivillige
foranstaltninger og, om nødvendigt,
fremsætte lovgivningsforslag om
indarbejdelse af sådanne foranstaltninger
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i Unionens lovgivning. I tilfælde af
forsinkelse for så vidt angår
konventionens ikrafttræden skal
Kommissionen iværksætte en koordineret
indsats mellem medlemsstaterne, ikkeEU-søfartsnationer og internationale
søtransportorganisationer med henblik på
at iværksætte foranstaltninger, der har til
formål at forebygge, at arter utilsigtet
spredes på denne måde.
Begrundelse
På tidspunktet for udarbejdelsen af Kommissionens konsekvensanalyse havde kun fire
medlemsstater ratificeret konventionen. Ikke desto mindre fremgik det af 2010-rapporten fra
Institut for en europæisk miljøpolitik, at udsættelsen af ubehandlet ballastvand og
belægninger på skibsskrog udgør langt de største vektorer for ufrivillig introduktion af
ikkehjemmehørende arter. I tilfælde af at frivillige foranstaltninger ikke viser sig at være
virkningsfulde, bør Kommissionen overveje at indføre lovgivning på området.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
(27a) Gennemførelsen af denne
forordning, navnlig med hensyn til
opstilling og ajourføring af listen over
invasive ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, vurdering af
risikoelementer, nødforanstaltninger og
foranstaltninger til hurtig udryddelse på
et tidligt tidspunkt af invasionen, bør være
baseret på solide videnskabelige beviser.
Dette kræver, at de relevante medlemmer
af det videnskabelige samfund deltager
aktivt. Der bør derfor aktivt søges
rådgivning via regelmæssig høring af
videnskabsfolk, navnlig via oprettelsen af
et særligt organ (den "videnskabelige
rådgivende gruppe"), som skal rådgive
Kommissionen.
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Begrundelse
Videnskabelig rådgivning fra eksperter inden for det relevante område vil sikre en effektiv og
konsekvent gennemførelse af lovgivningen.
Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) "invasiv ikkehjemmehørende art, som er
problematisk på EU-plan": invasiv
ikkehjemmehørende art, hvis negative
indvirkning anses for at være af et sådant
omfang, at en fælles indsats er påkrævet på
EU-plan, jf. artikel 4, stk. 2

3) "invasiv ikkehjemmehørende art, som er
problematisk på EU-plan", hvad enten der
er tale om arter, der ikke er
hjemmehørende i Unionen eller
hjemmehørende i visse regioner af
Unionen, men fremmede for andre, eller
taksonomiske grupper af arter: invasiv
ikkehjemmehørende art, hvis negative
indvirkning anses for at være af et sådant
omfang, at en fælles indsats er påkrævet på
EU-plan, jf. artikel 4, stk. 2

Begrundelse
I visse tilfælde kan arter, som er hjemmehørende i én af Unionens regioner, være
ikkehjemmehørende og invasive i en anden region. Der bør derfor fastsættes differentierede
tilgange i overensstemmelse hermed i de respektive medlemsstater. Medtagelse af
taksonomiske grupper af arter med lignende økologiske krav på Unionens liste vil bidrage til
at undgå omlægning af handelen og forenkle gennemførelsen af forordningen.
Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 16 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
16a) "tilsigtet udsætning": den proces,
hvorved en organisme placeres i miljøet,
uanset formålet hermed, uden de
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at
organismen ikke undslipper eller spredes
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Begrundelse
En yderligere definition i overensstemmelse med ændringer i ændringsforslag 12 (artikel 10,
stk. 1).

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a
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 de bedste
og senest tilgængelige videnskabelige
oplysninger for ikke at være
hjemmehørende på Unionens område
(uden regionerne i den yderste periferi)

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) de anses under henvisning til
tilgængelige videnskabelige oplysninger
for at være i stand til at etablere en
levedygtig population og sprede sig i
miljøet under de nuværende eller
forventelige betingelser som følge af
klimaændringer overalt i Unionen (uden
regionerne i den yderste periferi)

b) de anses under henvisning til de bedste
og senest tilgængelige videnskabelige
oplysninger for at være i stand til at
etablere en levedygtig population og sprede
sig i miljøet under de nuværende eller
forventelige betingelser som følge af
klimaændringer overalt i Unionen (uden
regionerne i den yderste periferi)

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag
3a. I tilfælde af, at invasive arter, som er
problematiske for Unionen, er
hjemmehørende i visse af Unionens
regioner, men ikke ikkehjemmehørende i
andre, kan medlemsstaterne indgive en
anmodning til Kommissionen om at blive
undtaget fra de i artikel 7, stk. 1, fastsatte
bestemmelser. En sådan undtagelse skal
bevilges af Kommissionen efter en
evaluering af de fremlagte beviser, der
skal omfatte:
a) bevis for, at arten enten er
hjemmehørende og/eller ikke-invasiv i
medlemsstaten
b) bevis for, at medlemsstaten har
iværksat passende foranstaltninger
baseret på forsigtighedsprincippet og, om
muligt, sammen med andre
medlemsstater, med henblik på at undgå,
at arterne spreder sig til andre regioner i
Unionen, hvor den pågældende art kan
udgøre en invasiv trussel.
Begrundelse

I tilfælde, hvor en medlemsstat har identificeret en art, er hjemmehørende eller
ikkehjemmehørende i en anden medlemsstat, som værende invasiv på dets territorium, skal
sidstnævnte kunne følge en differentieret tilgang med henblik på at kontrollere den
pågældende art, under forudsætning af at den opfylder visse forpligtelser.
Ændringsforslag 11
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
artikel 9.
AD\1015652DA.doc
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Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
4a. Undtagelser indrømmet i medfør af
artikel 4, stk. 3a skal underkastes en årlig
evaluering af Kommissionen. Denne
evaluering skal tage højde for de råd, som
den modtager fra den i artikel 21a
omhandlede videnskabelige rådgivende
gruppe.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) en beskrivelse af artens nuværende
udbredelse, herunder om arten allerede
forekommer i Unionen eller i nabolande

e) en beskrivelse af artens nuværende
udbredelse, herunder om arten allerede
forekommer i Unionen som en
hjemmehørende eller ikkehjemmehørende
art eller i nabolande

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) et kvantificeret skøn over
skadesomkostninger på EU-plan, som viser
betydningen for Unionen og som
berettiger yderligere foranstaltninger,
eftersom de samlede skader er større end
omkostningerne ved at udbedre skaderne
PE521.601v03-00
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Begrundelse
Det er vanskeligt at prissætte potentielle risici og omkostninger, som skyldes invasive
ikkehjemmehørende arter.
Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra h
h) en beskrivelse af artens mulige
anvendelser og fordele ved en sådan
anvendelse.

h) en beskrivelse af artens mulige
anvendelser og eventuelle fordele, som
arten kan skabe.

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forbyder enhver
tilsigtet udsætning i miljøet, det vil sige
den proces hvorved en organisme
anbringes i miljøet, uanset formål uden de
foranstaltninger, som kræves for at
forhindre organismen i at undslippe eller
sprede sig, af andre invasive
ikkehjemmehørende arter end invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, for hvilke
medlemsstaterne på baggrund af
videnskabelige oplysninger anser, at de
negative virkninger af deres udsætning og
spredning, selv om disse ikke er fuldt ud
bekræftet, er betydelige inden for deres
område ("invasive ikkehjemmehørende
arter, som er problematiske for en
medlemsstat").

1. Medlemsstaterne forbyder enhver
tilsigtet udsætning i miljøet af andre
invasive ikkehjemmehørende arter end
invasive ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, for hvilke
medlemsstaterne på baggrund af de bedste
foreliggende videnskabelige oplysninger
anser, at de negative virkninger af deres
udsætning og spredning er betydelige inden
for deres område ("invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske for en medlemsstat").

Begrundelse
Definitioner bør omfattes af artikel 3.
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Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) udbredelsen af invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, som
forekommer på deres område

b) udbredelsen af invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske på EU-plan, og som
forekommer på deres område og i deres
ferskvand og havvand, herunder
oplysninger om vandrings eller
reproduktionsmønstre
Begrundelse

Sådanne oplysninger vil bidrage til at gøre andre medlemsstater opmærksomme på de
potentielle risici, som visse marine invasive ikkehjemmehørende arter udgør.
Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra f a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
fa) foranstaltninger, der er truffet til at
informere offentligheden om
tilstedeværelsen af en
ikkehjemmehørende art og om enhver
eventuel indsats, som borgerne anmodes
om at gøre.
Begrundelse

I mange tilfælde kan borgerne spille en rolle med hensyn til at undgå en yderligere spredning
af ikkehjemmehørende arter. Det er derfor vigtigt, at medlemsstaterne iværksætter
foranstaltninger, som skal holde offentligheden informeret.
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Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
Artikel 21a
Videnskabelig rådgivende gruppe
1. Kommissionen opretter en
videnskabelig rådgivende grupper, der
skal være sammensat af uafhængige
videnskabsfolk med ekspertise inden for
det specifikke område, som omhandler
forebyggelse og forvaltning af
introduktionen af invasive
ikkehjemmehørende arter. Gruppen skal
navnlig beskæftige sig med:
a) at identificere nye invasive
ikkehjemmehørende arter, som eventuelt
kan være problematiske for Unionen, og
foreslå, at disse arter opføres på Unionens
liste
b) at granske medlemsstaternes
risikovurderinger
c) at granske medlemsstaternes
anmodninger om at blive undtaget fra de i
artikel 4, stk. 1 og 2, fastsatte
bestemmelser i overensstemmelse med
artikel 4, stk. 3, litra a), og stk. 4, litra a).
Begrundelse

Videnskabelig rådgivning fra eksperter inden for det relevante område vil sikre en effektiv,
konsekvent og virkningsfuld gennemførelse af og kontrol af lovgivningen.

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 21 b (ny)
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag
Artikel 21b
Videnskabelig undersøgelsesgruppe
1. Der nedsættes en videnskabelig
undersøgelsesgruppe.
Den videnskabelige undersøgelsesgruppe
er ansvarlig for udarbejdelsen af den
udtalelse, som skal behandles af
Kommissionen og det i artikel 22 nævnte
udvalg om følgende:
a) udarbejdelse og ajourføring af listen
over invasive ikkehjemmehørende arter,
som er problematiske på EU-plan
b) videnskabelige og tekniske spørgsmål i
forbindelse med typen af tilladte
specifikke videnskabelige oplysninger som
omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), og
anvendelse af de i artikel 5, stk. 1, litra a)
til h) nævnte elementer, herunder den
metode, som skal anvendes i forbindelse
med vurderingen af sådanne elementer, i
overensstemmelse med artikel 5, stk. 2
c) en risikovurdering, som er udført i
henhold til artikel 5, stk. 1
d) nødforanstaltninger, som skal vedtages
i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4,
for så vidt angår invasive
ikkehjemmehørende arter, som er
problematiske for Unionen, og som ikke
er opført på den i artikel 4, stk. 1, nævnte
liste
e) enhver anden form for videnskabelige
eller tekniske spørgsmål, som opstår i
forbindelse med gennemførelsen af denne
forordning, og som sker på anmodning
fra Kommissionen eller medlemsstaternes
kompetente myndigheder.
2. Medlemmerne af den videnskabelige
undersøgelsesgruppe udpeges af
Kommissionen på grundlag af deres
erfaring og ekspertise inden for de
områder, der er relevante for de i stk. 1
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nævnte arbejdsopgaver, under
hensyntagen til geografisk udbredelse,
som afspejler de videnskabelig problemers
forskellighed og de forskellige tilgange i
Unionen. Kommissionen fastsætter
antallet af medlemmer i overensstemmelse
med, hvad der er behov for.
Begrundelse
En vellykket gennemførelse af denne forordning, navnlig med hensyn til forebyggende
foranstaltninger, kræver tilstedeværelse af et uafhængigt rådgivende organ. Videnskabelig og
teknisk rådgivning er nødvendig med henblik på at foretage et skøn over, hvilke organismer
der risikerer at blive indført eller eventuelt kan vise sig at være problematiske. Der bør derfor
oprettes en gruppe, som skal være sammensat af uafhængige videnskabelige og tekniske
eksperter. Gruppens vigtigste opgaver omfatter udarbejdelse af en udtalelse om, hvilke arter
der skal opføres på listen, samt granskning af risikovurderinger.

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 21 – overskrift
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Offentlig deltagelse

Offentlig deltagelse, inddragelse af
interesserede parter og
informationsudveksling

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
1a. Med henblik på at fremme en effektiv
og gennemsigtig udveksling af
informationer vedrørende gennemførelse
af forskellige aspekter af forordningen
skal Kommissionen oprette og
regelmæssigt indkalde til møde i et forum
om invasive ikkehjemmehørende arter
sammensat af repræsentanter fra
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medlemsstaterne, erhvervslivet og berørte
sektorer samt af ngo’er, der fremmer
miljøbeskyttelse og dyrevelfærd.
Kommissionen skal navnlig tage højde for
anbefalinger fra forummet for så vidt
angår udarbejdelse og ajourføring af den
i artikel 4, stk. 1, nævnte liste og med
hensyn til de i artikel 9, stk. 4,
omhandlede nødforanstaltninger i
forbindelse med risikoen for indførsel i
Unionen af en invasiv
ikkehjemmehørende art, der ikke er opført
på den i artikel 4, stk. 1, nævnte liste. Den
skal ligeledes anvende forummet til at
fremme udvekslingen af information
vedrørende udbredelse af arter og
forvaltningsmuligheder, herunder
humane kontrolmetoder.
Begrundelse
Relevante interessenter bør såvel have mulighed for at deltage i udarbejdelsen af listen over
arter, som er problematiske på EU-plan, som i udviklingen af forebyggende foranstaltninger
og vedtagelsen af humane kontrolmetoder. For at sikre effektiv og aktiv udveksling af
information mellem medlemsstaterne, erhvervslivet og berørte sektorer, relevante ngo'er og
Kommissionen er det nødvendigt at oprette et forum, som fungerer på en gennemsigtig måde.
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