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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα ζωικά και φυτικά είδη που απαντώνται εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά που δεν βρέθηκαν εδώ με φυσικό τρόπο υπερβαίνουν τις 
12.000. Οι αριθμοί τους εξακολουθούν να αυξάνονται χάρη στη μετακίνηση των 
ανθρώπων, στην αύξηση του εμπορίου και στην κλιματική μεταβολή. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 10% και 15%, τα είδη αυτά αναπαράγονται 
ταχύτατα και ανεξέλεγκτα προξενώντας σοβαρές οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής, το κόστος αυτής της ζημίας 
πιθανολογείται ότι ανέρχεται ήδη σε 12 δισ. ευρώ ετησίως λόγω της παραγωγής που 
καταστρέφεται ή χάνεται. Επίσης σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα. 
Το πρόβλημα διευρύνεται, έχει διασυνοριακό χαρακτήρα και απαιτεί συντονισμένη 
δράση. Οι προτάσεις της Επιτροπής αποσκοπούν στην πρόληψη της εξάπλωσης 
αυτών των ειδών, στην εξάλειψή τους και, όπου είναι αναγκαίο, στην διαχείρισή τους.

Ένας κατάλογος χωροκατακτητικών ξένων ειδών για τα οποία θα απαγορεύεται να 
εισάγονται στην Ένωση, να διατηρούνται, να πωλούνται, να καλλιεργούνται ή να 
ελευθερώνονται στο περιβάλλον πρόκειται να συμφωνηθεί. Τα κράτη μέλη δύνανται 
να θεσπίζουν έκτακτα μέτρα ελέγχου εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, ενώ θα τους 
ζητείται να εκπονούν σχέδια δράσης για τον εντοπισμό τέτοιων ειδών και για την 
αντιμετώπισή τους εάν είναι ήδη παρόντα. Θα υποχρεούνται επίσης να λαμβάνουν 
διάφορα μέτρα για την αποκατάσταση κατεστραμμένων οικοσυστημάτων.

Δεδομένου ότι θα υπάρξουν εμπορικοί περιορισμοί, θα προκύψουν ενδεχομένως 
ζητήματα προς επίλυση που άπτονται της εσωτερικής αγοράς και του ΠΟΕ. 

Η αντίληψη που επικρατεί είναι ότι δεν υπάρχουν κατ` αρχήν αντιρρήσεις στους 
κόλπους του Συμβουλίου ως προς την προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή, αν και 
τα έξοδα και η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων θα αποτελέσουν 
αντικείμενο συζήτησης.

Στους κόλπους του Κοινοβουλίου, τον πρώτο λόγο στο θέμα έχει η Επιτροπή 
Περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης σας σε αυτήν την γνωμοδότηση 
περιορίζει τις προτάσεις του σε θέματα που άπτονται του θαλασσίου περιβάλλοντος ή 
της υδατοκαλλιέργειας.

Ένα πρώτο πολύ ουσιαστικό βήμα συνίσταται στην τροποποίηση της πρότασης της 
Επιτροπής ούτως ώστε να περιορίζεται στους 50 ο αριθμός των ειδών που 
περιγράφονται ως ενωσιακού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για μία εντελώς τεχνητή 
σύλληψη που έρχεται σε αντίθεση με την εκτίμηση της ίδιας της Επιτροπής περί του 
μεγάλου κόστους που θα έχουν οι συνέπειες οποιασδήποτε αμέλειας στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος. Για παράδειγμα, μόνο το Βέλγιο έχει εντοπίσει 28 
φυτικά είδη που δεν πρέπει να φυτεύονται. Η ιεράρχηση είναι απαραίτητη αλλά ο 
κατάλογος της Ένωσης πρέπει να εκπονηθεί με βάση τις βέλτιστες συμβουλές 
επιστημονικής συμβουλευτικής ομάδας.
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Ορισμένα δε είδη που υπάρχουν στη φύση σε ορισμένα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα εάν διαδοθούν ελεύθερα σε κράτη μέλη με 
διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο συντάκτης προτείνει να ισχύουν οι ίδιοι 
περιορισμοί και οι ίδιες επιταγές για δράση για τα ξένα είδη ενδιαφέροντος. 

Οι απορρίψεις υδάτινου έρματος από ποντοπόρα πλοία έχουν αποτελέσει σημαντικό 
παράγοντα εισαγωγής χωροκατακτητικών ξένων ειδών στο υδάτινο περιβάλλον. Επί 
του παρόντος, μόλις τέσσερα κράτη μέλη έχουν κυρώσει την διεθνή σύμβαση για τον 
έλεγχο και τη διαχείριση του υδάτινου έρματος. Το Κοινοβούλιο οφείλει να πιέσει 
προκειμένου να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες ώστε να πεισθούν όλες οι 
παράκτιες χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν τη σύμβαση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Λόγω του πλήθους των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών, είναι 
σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση του υποσυνόλου 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών τα οποία 
κρίνεται ότι ενδιαφέρουν την Ένωση. Θα 
πρέπει συνεπώς να συνταχθεί κατάλογος 
των χωροκατακτητικών ξένων ειδών που 
θεωρούνται ενωσιακού ενδιαφέροντος.
Ένα χωροκατακτητικό ξένο είδος θα 
πρέπει να θεωρείται ενωσιακού 
ενδιαφέροντος, εάν οι ζημίες που προκαλεί 
στο πληττόμενο κράτος μέλος είναι τόσο 
σημαντικές ώστε να δικαιολογούν τη 
θέσπιση ειδικών μέτρων, το πεδίο 
εφαρμογής των οποίων καλύπτει ολόκληρη 
την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των 
κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη πληγεί 
ή είναι απίθανο να πληγούν. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι το υποσύνολο των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών 

(10) Λόγω του πλήθους των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών, είναι 
σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση του υποσυνόλου 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών τα οποία 
κρίνεται ότι ενδιαφέρουν την Ένωση. Θα 
πρέπει συνεπώς να συνταχθεί κατάλογος 
των χωροκατακτητικών ξένων ειδών που 
θεωρούνται ενωσιακού ενδιαφέροντος.
Ένα χωροκατακτητικό ξένο είδος θα 
πρέπει να θεωρείται ενωσιακού 
ενδιαφέροντος, εάν οι ζημίες που προκαλεί 
στο πληττόμενο κράτος μέλος είναι τόσο 
σημαντικές ώστε να δικαιολογούν τη 
θέσπιση ειδικών μέτρων, το πεδίο 
εφαρμογής των οποίων καλύπτει ολόκληρη 
την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των 
κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη πληγεί 
ή είναι απίθανο να πληγούν. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι το υποσύνολο των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών 
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ενωσιακού ενδιαφέροντος θα παραμένει 
ανάλογο με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο 
κατάλογος θα πρέπει να συνταχθεί βάσει 
βαθμιαίας και σταδιακής προσέγγισης που 
να περιλαμβάνει την επιβολή αρχικού 
ανώτατου ορίου στον αριθμό των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών 
ενωσιακού ενδιαφέροντος, το οποίο 
αντιστοιχεί στο ανώτερο 3% των περίπου 
1.500 χωροκατακτητικών ξένων ειδών 
στην Ευρώπη, και να εστιάζει στα είδη 
που προκαλούν, ή είναι πιθανό να 
προκαλέσουν, σημαντικές οικονομικές 
ζημίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που οφείλονται στην απώλεια 
βιοποικιλότητας.

ενωσιακού ενδιαφέροντος θα παραμένει 
ανάλογο με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο 
κατάλογος θα πρέπει να συνταχθεί βάσει 
βαθμιαίας και σταδιακής προσέγγισης και 
να εστιάζει στα είδη που προκαλούν, ή 
είναι πιθανό να προκαλέσουν, σημαντικές 
οικονομικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που οφείλονται στην απώλεια 
βιοποικιλότητας

Αιτιολόγηση

Η επιβολή ανώτατου ορίου στον αριθμό των χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού 
ενδιαφέροντος θα γίνει αιτία αναποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών που 
θεωρούνται ενωσιακού ενδιαφέροντος 
αποτελούν το βασικό μέσο για την 
εφαρμογή των παρόντων νέων κανόνων. Η 
Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να υποβάλει στην επιτροπή 
προτεινόμενο κατάλογο βασισμένο στα εν 
λόγω κριτήρια εντός ενός έτους από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
νομοθετικής πράξης. Τα κριτήρια θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση 
κινδύνου σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις των συμφωνιών του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με την 
επιβολή εμπορικών περιορισμών στα είδη.

(11) Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών που 
θεωρούνται ενωσιακού ενδιαφέροντος 
αποτελούν το βασικό μέσο για την 
εφαρμογή των παρόντων νέων κανόνων. Η 
Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να υποβάλει στην επιτροπή 
προτεινόμενο κατάλογο βασισμένο στα εν 
λόγω κριτήρια εντός ενός έτους από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
νομοθετικής πράξης. Τα κριτήρια θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση 
κινδύνου σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις των συμφωνιών του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με την 
επιβολή εμπορικών περιορισμών στα είδη. 
Τα κριτήρια αυτά καθορίζονται από 
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ομάδα διαφόρων εμπειρογνωμόνων, οι 
οποίοι διορίζονται από την Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ορισμένα από τα είδη που είναι 
χωροκατακτητικά στην Ένωση ενδέχεται 
να είναι ιθαγενή ορισμένων από τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές της. Στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: ένα πλεονέκτημα για 
την Ευρώπη»18 αναγνωρίστηκε ότι η 
αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών απαιτεί την 
επεξεργασία και εφαρμογή μέτρων για την 
αποτροπή και τη διαχείριση των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών στις 
περιοχές αυτές, όπως ορίζονται στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου 2010/718/ΕΕ της 
29ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την 
τροποποίηση του ευρωπαϊκού καθεστώτος 
της νήσου του Αγίου Βαρθολομαίου19 και 
2012/419/ΕΕ της 11ης Ιουλίου 2012 
σχετικά με την τροποποίηση του 
καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης20. Συνεπώς, όλες οι 
διατάξεις των παρόντων νέων κανόνων θα 
πρέπει να εφαρμόζονται στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, με 
εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τα 
χωροκατακτητικά ξένα είδη ενωσιακού 
ενδιαφέροντος τα οποία είναι ιθαγενή των 
περιοχών αυτών. Επιπροσθέτως, για να 
καταστεί δυνατή η απαραίτητη προστασία 
της βιοποικιλότητας των συγκεκριμένων 

(15) Ορισμένα από τα είδη που είναι 
χωροκατακτητικά στην Ένωση ενδέχεται 
να είναι ιθαγενή ορισμένων από τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές της. Στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: ένα πλεονέκτημα για 
την Ευρώπη»18 αναγνωρίστηκε ότι η 
αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών απαιτεί την 
επεξεργασία και εφαρμογή μέτρων για την 
αποτροπή και τη διαχείριση των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών στις 
περιοχές αυτές, όπως ορίζονται στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου 2010/718/ΕΕ της 
29ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την 
τροποποίηση του ευρωπαϊκού καθεστώτος 
της νήσου του Αγίου Βαρθολομαίου19 και 
2012/419/ΕΕ της 11ης Ιουλίου 2012 
σχετικά με την τροποποίηση του 
καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης20. Συνεπώς, όλες οι 
διατάξεις των παρόντων νέων κανόνων θα 
πρέπει να εφαρμόζονται στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, με 
εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τα 
χωροκατακτητικά ξένα είδη ενωσιακού 
ενδιαφέροντος τα οποία είναι ιθαγενή των 
περιοχών αυτών. Επιπροσθέτως, για να 
καταστεί δυνατή η απαραίτητη προστασία 
της βιοποικιλότητας των συγκεκριμένων 



AD\1015652EL.doc 7/20 PE521.601v03-00

EL

περιοχών, είναι αναγκαίο να συντάξουν τα 
κράτη μέλη, συμπληρωματικά προς τον 
κατάλογο των χωροκατακτητικών ξένων 
ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος, ειδικούς 
καταλόγους χωροκατακτητικών ξένων 
ειδών για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
τους, στις οποίες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται επίσης οι παρόντες νέοι 
κανόνες.

περιοχών, είναι αναγκαίο να συντάξουν, 
και να επικαιροποιούν, όποτε χρειάζεται,
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
συμπληρωματικά προς τον κατάλογο των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών 
ενωσιακού ενδιαφέροντος, ειδικούς 
καταλόγους χωροκατακτητικών ξένων 
ειδών για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
τους, στις οποίες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται επίσης οι παρόντες νέοι 
κανόνες. Ο εν λόγω κατάλογος παραμένει 
ανοιχτός και αναθεωρείται όταν 
εντοπίζονται νέα χωροκατακτητικά ξένα 
είδη που θεωρούνται ότι αποτελούν 
κίνδυνο. Ορισμένα από τα ξένα είδη που 
είναι χωροκατακτητικά στην Ένωση 
ενδέχεται να είναι ιθαγενή σε ορισμένες 
περιοχές της ΕΕ και σε εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, και αντιστρόφως.

__________________ __________________

18 COM (2008) 642 τελικό. 18 COM (2008)642 τελικό.

19 ΕΕ L 325, 09.12.2010, σ. 4. 19 ΕΕ L 325, 09.12.2010, σ. 4.

20 ΕΕ L 204, 31.07.2012, σ. 131. 20 ΕΕ L 204, 31.07.2012, σ. 131.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Μεγάλο ποσοστό των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών 
εισάγονται στην Ένωση ακούσια. Είναι 
συνεπώς ζωτικής σημασίας η διαχείριση 
των διαδρομών ακούσιας εισαγωγής των 
ειδών αυτών. Η ανάληψη δράσης στο 
πεδίο αυτό θα πρέπει να είναι σταδιακή, 
δεδομένης της σχετικά περιορισμένης 
πείρας. Η εν λόγω δράση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εθελοντικά μέτρα, όπως 
εκείνα που προτείνονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς 

(20) Μεγάλο ποσοστό των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών 
εισάγονται στην Ένωση ακούσια. Είναι 
συνεπώς ζωτικής σημασίας η διαχείριση 
των διαδρομών ακούσιας εισαγωγής των 
ειδών αυτών. Η ανάληψη δράσης στο 
πεδίο αυτό θα πρέπει να είναι σταδιακή, 
δεδομένης της σχετικά περιορισμένης 
πείρας. Η εν λόγω δράση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εθελοντικά μέτρα, όπως 
εκείνα που προτείνονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς 
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Ναυτιλιακού Οργανισμού για τον έλεγχο 
και τη διαχείριση των βιολογικών 
αποθέσεων σε πλοία, καθώς και 
υποχρεωτικά μέτρα, και θα πρέπει να 
βασίζεται στην πείρα που έχει ήδη 
αποκτηθεί στην Ένωση και στα κράτη 
μέλη αναφορικά με τη διαχείριση 
ορισμένων διαδρομών, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
έχουν θεσπιστεί μέσω της διεθνούς 
σύμβασης για τον έλεγχο και τη διαχείριση 
του υδάτινου έρματος των πλοίων και των 
ιζημάτων.

Ναυτιλιακού Οργανισμού για τον έλεγχο 
και τη διαχείριση των βιολογικών 
αποθέσεων σε πλοία, καθώς και 
υποχρεωτικά μέτρα, και θα πρέπει να 
βασίζεται στην πείρα που έχει ήδη 
αποκτηθεί στην Ένωση και στα κράτη 
μέλη αναφορικά με τη διαχείριση 
ορισμένων διαδρομών, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
έχουν θεσπιστεί μέσω της διεθνούς 
σύμβασης για τον έλεγχο και τη διαχείριση 
του υδάτινου έρματος των πλοίων και των 
ιζημάτων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να κυρώσουν 
την εν λόγω σύμβαση, μεταξύ άλλων 
προάγοντας τις ευκαιρίες για διάλογο σε 
υπουργικό επίπεδο μεταξύ των κρατών 
μελών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
περί σχεδίων δράσης των κρατών μελών 
που καθορίζονται στο άρθρο 11, η 
Επιτροπή υποβάλλει, εντός τριετίας από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, έκθεση με θέμα 
την εφαρμογή από τα κράτη μέλη των 
προαναφερθέντων εθελοντικών μέτρων 
και προτείνει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 
νομοθετικές προτάσεις για την 
ενσωμάτωση αυτών των μέτρων στο 
ενωσιακό δίκαιο. Σε περίπτωση 
καθυστερήσεων στην έναρξη ισχύος της 
σύμβασης, η Επιτροπή πρέπει να 
επιδιώξει συντονισμένη δράση μεταξύ 
κρατών μελών, ναυτικών κρατών εκτός 
ΕΕ και διεθνών οργανισμών ναυτιλίας, 
προκειμένου να προτείνει μέτρα που 
αποτρέπουν την ακούσια εισαγωγή ειδών 
από τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Αιτιολόγηση

Κατά την εκπόνηση της εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής, μόλις τέσσερα κράτη μέλη είχαν 
κυρώσει τη σύμβαση. Το θέμα είναι ότι η έκθεση του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής για την Επιτροπή (2010) αναφέρει ότι οι απορρίψεις ανεπεξέργαστου υδάτινου 
έρματος και απορριμμάτων κύτους αποτελούν μακράν τους πιο σημαντικούς διαύλους ακούσιας 
εισαγωγής ξένων ειδών. Άρα, σε περίπτωση που τα εθελοντικά μέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή, η 
Επιτροπή οφείλει να εξετάσει το ενδεχόμενο νομοθετικής δράσης στο θέμα αυτό.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27 α) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την 
κατάρτιση και την επικαιροποίηση του 
καταλόγου χωροκατακτητικών ειδών 
ενωσιακού ενδιαφέροντος, τα στοιχεία 
της εκτίμησης κινδύνου, τα μέτρα 
έκτακτης ανάγκης και τα μέτρα για την 
ταχεία εξάλειψη σε αρχικό στάδιο της 
εισβολής, πρέπει να βασίζεται σε έγκυρα 
επιστημονικά στοιχεία. Αυτό απαιτεί την 
ουσιαστική συμμετοχή αρμόδιων μελών 
της επιστημονικής κοινότητας. Πρέπει, 
επομένως, να αναζητούνται ενεργά 
συμβουλές μέσω τακτικής διαβούλευσης 
με επιστήμονες, ιδίως μέσω της
δημιουργίας ενός ειδικού συμβουλευτικού 
οργάνου (της «Επιστημονικής 
Συμβουλευτικής Ομάδας») για την 
Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Η παροχή επιστημονικών συμβουλών από ειδικούς στον οικείο τομέα θα διασφαλίσει την 
αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «χωροκατακτητικά ξένα είδη 
ενωσιακού ενδιαφέροντος»: 
χωροκατακτητικά ξένα είδη των οποίων οι 
αρνητικές επιπτώσεις έχει κριθεί ότι 
απαιτούν συντονισμένη δράση σε 

(3) «χωροκατακτητικά ξένα είδη 
ενωσιακού ενδιαφέροντος»: 
χωροκατακτητικά ξένα είδη - είτε δεν είναι 
ιθαγενή είδη της Ένωσης είτε είναι 
ιθαγενή σε ορισμένες περιοχές της 
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ενωσιακό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 2·

Ένωσης αλλά ξένα σε άλλες, ή 
ταξινομικές ομάδες ειδών, των οποίων οι 
αρνητικές επιπτώσεις έχει κριθεί ότι 
απαιτούν συντονισμένη δράση σε 
ενωσιακό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 2

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είδη ιθαγενή σε μία περιοχή της Ένωσης ενδέχεται να είναι μη 
ιθαγενή και χωροκατακτητικά σε άλλη· πρέπει συνεπώς να προβλέπεται διαφοροποιημένη 
προσέγγιση για διαφορετικά κράτη μέλη για τέτοια είδη. Η συμπερίληψη στον κατάλογο της 
Ένωσης ταξινομικών ομάδων ειδών με παρόμοιες οικολογικές απαιτήσεις θα βοηθήσει να 
αποτραπεί η μετάβαση της εμπορίας από ένα είδος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο σε 
παρόμοιο είδος που δεν περιλαμβάνεται, και θα διευκολύνει την ομαλή εφαρμογή του 
κανονισμού.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16 α) «εκούσια ελευθέρωση»: η 
διαδικασία με την οποία ένας οργανισμός 
φέρεται στο περιβάλλον, για 
οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της 
διαφυγής και εξάπλωσής του.

Αιτιολόγηση

Πρόσθετος ορισμός σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στην τροπολογία 12 (άρθρο 10 
παράγραφος 1).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) διαπιστώνεται βάσει των διαθέσιμων (α) διαπιστώνεται βάσει των βέλτιστων 
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επιστημονικών στοιχείων ότι είναι ξένα 
προς την επικράτεια της Ένωσης, 
εξαιρουμένων των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών της·

και πλέον πρόσφατων διαθέσιμων 
επιστημονικών στοιχείων ότι είναι ξένα 
προς την επικράτεια της Ένωσης, 
εξαιρουμένων των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών της·

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διαπιστώνεται βάσει των διαθέσιμων 
επιστημονικών στοιχείων ότι είναι ικανά 
να εγκαταστήσουν έναν βιώσιμο πληθυσμό 
και να εξαπλωθούν στο περιβάλλον υπό τις 
τρέχουσες ή προβλέψιμες συνθήκες 
κλιματικής αλλαγής οπουδήποτε στην 
Ένωση, εξαιρουμένων των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών της·

(β) διαπιστώνεται βάσει των βέλτιστων 
και πλέον πρόσφατων διαθέσιμων 
επιστημονικών στοιχείων ότι είναι ικανά 
να εγκαταστήσουν έναν βιώσιμο πληθυσμό 
και να εξαπλωθούν στο περιβάλλον υπό τις 
τρέχουσες ή προβλέψιμες συνθήκες 
κλιματικής αλλαγής οπουδήποτε στην 
Ένωση, εξαιρουμένων των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών της·

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στην περίπτωση χωροκατακτητικών 
ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος που είναι 
ιθαγενή σε ορισμένες περιοχές της 
Ένωσης αλλά ξένα σε άλλες, τα κράτη 
μέλη μπορούν να υποβάλουν στην 
Επιτροπή αίτηση παρέκκλισης από τις 
διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1. Η 
εν λόγω παρέκκλιση χορηγείται από την 
Επιτροπή κατόπιν αξιολόγησης των 
υποβληθέντων αποδεικτικών στοιχείων, 
στα οποία περιλαμβάνονται:

α) στοιχεία βάσει των οποίων 
αποδεικνύεται ότι το είδος είναι ιθαγενές 
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και/ή μη χωροκατακτητικό στο κράτος 
μέλος·

β) στοιχεία βάσει των οποίων 
αποδεικνύεται ότι το κράτος μέλος έχει 
λάβει τα αναγκαία μέτρα, βάσει της 
αρχής της προφύλαξης και, όπου τούτο 
είναι δυνατό, σε συνδυασμό με άλλα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, ώστε να 
αποτρέψει την εξάπλωση του είδους σε 
άλλες περιοχές της Ένωσης στις οποίες 
ενδέχεται το εν λόγω είδος να αποτελέσει 
χωροκατακτητική απειλή.

Αιτιολόγηση

Σε περιπτώσεις όπου κράτος μέλος ταυτοποιεί ως χωροκατακτητικό είδος στην επικράτειά του 
είδος το οποίο είναι ιθαγενές ή μη χωροκατακτητικό σε άλλο κράτος μέλος, το τελευταίο πρέπει 
να έχει την ευχέρεια να επιλέξει διαφοροποιημένη προσέγγιση ως προς τον έλεγχο αυτού του 
είδους υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με ορισμένες υποχρεώσεις.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο κατάλογος της παραγράφου 1 
περιλαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο πενήντα 
είδη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
μπορεί να προστεθούν ως αποτέλεσμα 
των μέτρων έκτακτης ανάγκης που 
προβλέπονται στο άρθρο 9.

διαγράφεται

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι παρεκκλίσεις χορηγούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 3α 
υπόκεινται σε αξιολόγηση από την 
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Επιτροπή σε ετήσια βάση. Στην εν λόγω 
αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η 
συμβουλή της επιστημονικής 
συμβουλευτικής ομάδας που θεσπίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 21 α.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) περιγραφή της τρέχουσας κατανομής 
του είδους, συμπεριλαμβανομένου του 
κατά πόσον το εν λόγω είδος είναι ήδη 
παρόν στην Ένωση ή σε γειτονικές χώρες·

(ε) περιγραφή της τρέχουσας κατανομής 
του είδους, συμπεριλαμβανομένου του 
κατά πόσον το εν λόγω είδος είναι ήδη 
παρόν στην Ένωση ως ιθαγενές ή ως ξένο 
είδος ή σε γειτονικές χώρες·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) ποσοτική πρόβλεψη του κόστους των 
ζημιών σε ενωσιακό επίπεδο, η οποία 
καταδεικνύει τη σημασία για την Ένωση, 
προκειμένου να δικαιολογηθεί η ανάληψη 
δράσης, εφόσον η συνολική ζημία θα 
υπερκαλύπτει το κόστος μετριασμού·

(ζ) εκτίμηση των ενδεχόμενων ζημιών σε 
ενωσιακό επίπεδο·

Αιτιολόγηση

Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και το πιθανό κόστος των χωροκατακτητικών ξένων ειδών δύσκολα 
μπορούν να υπολογιστούν ποσοτικά.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
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(η) περιγραφή των πιθανών χρήσεων και 
των οφελών που προκύπτουν από αυτές 
τις χρήσεις των ειδών.

(η) περιγραφή των πιθανών χρήσεων και 
των οφελών που ενδέχεται να προκύψουν 
από τα είδη.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν κάθε 
εκούσια ελευθέρωση στο περιβάλλον —
δηλαδή τη διαδικασία με την οποία ένας 
οργανισμός φέρεται στο περιβάλλον, για 
οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της 
διαφυγής και εξάπλωσής του — άλλων 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών, εκτός των 
ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος, για τα 
οποία τα κράτη μέλη θεωρούν βάσει 
επιστημονικών στοιχείων ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις της ελευθέρωσης και 
εξάπλωσής τους, έστω και αν δεν έχουν 
επιβεβαιωθεί πλήρως, είναι σημαντικές 
για την εθνική τους επικράτεια
(«χωροκατακτητικά ξένα είδη εθνικού 
ενδιαφέροντος»).

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν κάθε 
εκούσια ελευθέρωση στο περιβάλλον 
άλλων χωροκατακτητικών ξένων ειδών, 
εκτός των ειδών ενωσιακού 
ενδιαφέροντος, για τα οποία τα κράτη μέλη 
θεωρούν βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων
επιστημονικών στοιχείων ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις της ελευθέρωσης και 
εξάπλωσής τους είναι σημαντικές για την 
εθνική τους επικράτεια
(«χωροκατακτητικά ξένα είδη εθνικού 
ενδιαφέροντος»)

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί πρέπει να συμπεριληφθούν στο άρθρο 3.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την κατανομή των χωροκατακτητικών 
ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος 

(β) την κατανομή των χωροκατακτητικών 
ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος 
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στην επικράτειά τους· στην επικράτεια και στα γλυκέα και 
θαλάσσια ύδατά τους, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με μεταναστευτικά ή 
αναπαραγωγικά πρότυπα·

Αιτιολόγηση

Αυτού του είδους οι πληροφορίες θα είναι χρήσιμες σε άλλα κράτη μέλη προκειμένου να 
εκτιμήσουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο που συνιστούν ορισμένα θαλάσσια χωροκατακτητικά ξένα 
είδη.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
ενημέρωση του κοινού ως προς την 
παρουσία ξένου είδους καθώς και τυχόν 
δράσεις που οι πολίτες έχουν κληθεί να 
αναλάβουν.  

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις ενδέχεται να μπορούν οι πολίτες να συμβάλουν με ενέργειές τους στην 
αποφυγή οποιασδήποτε περαιτέρω εξάπλωσης ξένων ειδών. Είναι επομένως σημαντικό να 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη μέτρα για να τηρούν το κοινό ενήμερο.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 α

Επιστημονική συμβουλευτική ομάδα

1. Η Επιτροπή συστήνει επιστημονική 
συμβουλευτική ομάδα, αποτελούμενη από 
ανεξάρτητους επιστήμονες με σχετική 
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ειδίκευση στο συγκεκριμένο πεδίο της 
πρόληψης και της διαχείρισης της 
εισαγωγής χωροκατακτητικών ξένων 
ειδών.  Η ομάδα επιφορτίζεται 
συγκεκριμένα με τα εξής καθήκοντα:

α) εντοπισμός νέων χωροκατακτητικών 
ειδών ενωσιακού ενδεχομένως 
ενδιαφέροντος και προτεινόμενη 
συμπερίληψή τους στον κατάλογο της 
Ένωσης·

β) ενδελεχής έλεγχος των εκτιμήσεων 
κινδύνου των κρατών μελών·

γ) ενδελεχής έλεγχος των αιτήσεων 
παρέκκλισης των κρατών μελών από τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφοι 1 και 2, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 
στοιχείο α) και παράγραφος 4 στοιχείο α).

Αιτιολόγηση

Η παροχή επιστημονικών συμβουλών από εμπειρογνώμονες στον οικείο τομέα διασφαλίζει την 
αποτελεσματική, συνεπή και επιτυχή εφαρμογή και εποπτεία της νομοθεσίας.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21β

Ομάδα Επιστημονικής Εξέτασης

1. Δημιουργείται Ομάδα Επιστημονικής 
Εξέτασης.

Η Ομάδα Επιστημονικής Εξέτασης είναι 
αρμόδια για την προετοιμασία της 
γνωμοδότησης που εξετάζει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η επιτροπή του 
άρθρου 22 επί των εξής θεμάτων:

(α) κατάρτιση και επικαιροποίηση του 
καταλόγου χωροκατακτητικών ξένων 
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ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος·

(β) επιστημονικά και τεχνικά θέματα 
σχετικά με τον τύπο των αποδεκτών 
ειδικών  επιστημονικών στοιχείων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχείο β) και την εφαρμογή των 
στοιχείων που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) έως η) του 
άρθρου 5, συμπεριλαμβανομένης της 
μεθοδολογίας που θα εφαρμόζεται για την 
αξιολόγηση των στοιχείων αυτών, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2·

(γ) εκτιμήσεις κινδύνου που έχουν 
διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 1·

(δ) μέτρα έκτακτης ανάγκης που θα 
πρέπει να εγκριθούν, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφος 4, για την Ένωση 
σχετικά με χωροκατακτητικά ξένα είδη 
που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1·

(ε) κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, 
οποιαδήποτε άλλα επιστημονικά ή 
τεχνικά ερωτήματα, τα οποία 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

2. Τα μέλη της Ομάδας Επιστημονικής 
Εξέτασης διορίζονται από την Επιτροπή 
βάσει της εμπειρίας τους και των ειδικών 
τους γνώσεων σε σχέση με την 
εκπλήρωση των καθηκόντων που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1, 
λαμβανομένης υπόψη της γεωγραφικής 
κατανομής που αντικατοπτρίζει την 
ποικιλομορφία των επιστημονικών 
προβλημάτων και προσεγγίσεων στην 
Ένωση. Η Επιτροπή καθορίζει τον 
αριθμό των μελών σε συνάρτηση με τις 
ανάγκες.

Αιτιολόγηση

Η επιτυχής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά στα μέτρα πρόληψης, 
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απαιτεί την ύπαρξη ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου. Απαιτούνται επιστημονικές και 
τεχνικές συμβουλές προκειμένου να προβλέπεται ποιοι οργανισμοί θα μπορούσαν να εισαχθούν 
ή να καταστούν προβληματικοί. Πρέπει, επομένως, να συγκροτηθεί μια ομάδα από 
ανεξάρτητους επιστημονικούς και τεχνικούς εμπειρογνώμονες. Μεταξύ των βασικών 
καθηκόντων της ομάδας συγκαταλέγονται η γνωμοδότηση επί των ειδών που πρόκειται να 
συμπεριληφθούν στον κατάλογο και ο ενδελεχής έλεγχος των εκτιμήσεων κινδύνου.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετοχή του κοινού Συμμετοχή του κοινού και των 
ενδιαφερόμενων μερών και ανταλλαγή 

πληροφοριών

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με στόχο τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής και διαφανούς 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την 
εφαρμογή διαφόρων πτυχών του 
κανονισμού, η Επιτροπή δημιουργεί και 
συγκαλεί τακτικά ένα φόρουμ σχετικά με 
τα χωροκατακτητικά ξένα είδη, το οποίο 
συγκροτείται από εκπροσώπους των 
κρατών μελών, τους ενδιαφερόμενους 
κλάδους και τομείς, καθώς και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που προωθούν 
την προστασία του περιβάλλοντος και την 
καλή διαβίωση των ζώων.

Ειδικότερα, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
συστάσεις του φόρουμ για την κατάρτιση 
και επικαιροποίηση του καταλόγου που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
και για μέτρα έκτακτης ανάγκης που θα 
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πρέπει να εγκριθούν, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφος 4, για την Ένωση, 
όσον αφορά χωροκατακτητικά ξένα είδη 
που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1. Αξιοποιεί επίσης το φόρουμ για την 
προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με τη διασπορά των ειδών και τις 
επιλογές διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένων μη βάναυσων 
μεθόδων ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην κατάρτιση 
του καταλόγου των ειδών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως επίσης και σε δράσεις για τη 
στήριξη της πρόληψης και την υιοθέτηση μη βάναυσων μεθόδων ελέγχου. Για τη διασφάλιση 
της αποτελεσματικής και ενεργού ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, των 
εμπλεκόμενων κλάδων και τομέων, των σχετικών μη κυβερνητικών οργανώσεων και της 
Επιτροπής, απαιτείται ένα φόρουμ που θα λειτουργεί με διαφάνεια.
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