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KORTFATTAD MOTIVERING
Uppskattningsvis finns det över 12 000 arter av djur och växter i Europeiska unionen
som inte ursprungligen förekommer här naturligt. Antalet arter fortsätter att öka i takt
med människors rörlighet, ökad handel och klimatförändringarna. I ungefär 10–15 %
av fallen kan dessa arter reproducera sig snabbt och okontrollerat, med allvarliga
konsekvenser för ekonomin och miljön.
I kommissionens konsekvensbedömning hävdas det att kostnaderna för dessa skador
redan kan uppgå till 12 miljarder euro per år i form av skador och förlorad produktion.
Också den biologiska mångfalden drabbas på ett allvarligt sätt. Problemet tilltar och är
av gränsöverskridande karaktär, och kräver samordnade åtgärder. Kommissionens
förslag syftar till att förhindra spridningen av dessa arter, utrota dem samt att, där det
behövs, hantera dem.
En förteckning kommer att avtalas över invasiva främmande arter som inte får föras in
i unionen eller hållas, säljas, odlas eller släppas ut i miljön. Medlemsstaterna får införa
nödåtgärder för bekämpning vid behov, och det kommer att krävas av dem att de ska
upprätta handlingsplaner för att upptäcka ankomst av dessa arter och att de ska ta itu
med dem om de redan förekommer. De kommer också att uppmanas att vidta olika
åtgärder för att återställa skadade ekosystem.
Eftersom handelsbegränsningar är inblandade kan det finnas frågor rörande den inre
marknaden och Världshandelsorganisationen att lösa.
Det förutsätts att det inte förekommer några invändningar inom rådet mot det
principiella tillvägagångssätt som kommissionen föreslår, men kostnaderna och
effektiviteten hos de föreslagna åtgärderna kommer att diskuteras.
Det är miljöutskottet som inom parlamentet ansvarar för denna fråga. Föredraganden
har i detta förslag till yttrande därför begränsat sina förslag till frågor som kan spela
roll för den marina miljön eller vattenbruk.
Ett första avgörande steg måste vara att ändra kommissionens förslag att antalet arter
som ska ingå i förteckningen över arter av EU-betydelse ska begränsas till 50. Detta är
en helt och hållet konstlad idé som står i strid med kommissionens egen bedömning av
de kostsamma konsekvenser som uppstår om problemet inte löses. Exempelvis har
man enbart i Belgien identifierat 28 växtarter som inte får odlas. Det är nödvändigt att
prioritera, men EU-förteckningen bör utarbetas utifrån så goda råd som möjligt, vilka
ska komma från en vetenskaplig rådgivande grupp.
Vissa arter som förekommer naturligt inom delar av Europeiska unionen kan visa sig
vara ett problem om de släpps ut i miljön i medlemsstater som har andra
miljöförhållanden. Föredraganden föreslår att samma begränsningar och behov av
åtgärder bör gälla som för främmande arter som inger betänkligheter.
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Utsläpp av barlastvatten från fartyg som trafikerar hela världen har haft stor betydelse
för introduktionen av invasiva främmande arter till vattenmiljön. När detta skrivs har
endast fyra medlemsstater ratificerat konventionen om barlastvatten. Parlamentet
borde energiskt kräva samordnade insatser för att övertyga EU:s samtliga
kustmedlemsstater att anta konventionen.
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 10
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Eftersom det finns en mängd invasiva
främmande arter är det viktigt att prioritera
den delgrupp av invasiva främmande arter
som bedöms vara problematiska för
unionen. Därför bör det upprättas en
förteckning över invasiva främmande arter
av EU-betydelse. En invasiv främmande
art bör anses ha betydelse för unionen om
den skada arten orsakar i de drabbade
medlemsstaterna är så stor att det motiverar
särskilda åtgärder som omfattar hela
unionen, även de medlemsstater som ännu
inte är drabbade eller sannolikt inte
kommer att drabbas. 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) Eftersom det finns en mängd invasiva
främmande arter är det viktigt att prioritera
den delgrupp av invasiva främmande arter
som bedöms vara problematiska för
unionen. Därför bör det upprättas en
förteckning över invasiva främmande arter
av EU-betydelse. En invasiv främmande
art bör anses ha betydelse för unionen om
den skada arten orsakar i de drabbade
medlemsstaterna är så stor att det motiverar
särskilda åtgärder som omfattar hela
unionen, även de medlemsstater som ännu
inte är drabbade eller sannolikt inte
kommer att drabbas. För att säkerställa att
denna grupp av invasiva främmande arter
av EU-betydelse är proportionerlig bör
förteckningen utformas gradvis och fasas
in och vara inriktad på de arter som orsakar
eller sannolikt kommer att orsaka
betydande ekonomisk skada, även till följd
av förlust av biologisk mångfald.
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Motivering
Ett tak för antalet invasiva främmande arter av EU-betydelse kommer att leda till att
genomförandet av lagstiftningen blir ineffektivt.

Ändringsförslag 2
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 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.
Kriterierna fastställs av en instans som är
sammansatt av olika experter. Dessa utses
av kommissionen, rådet och
Europaparlamentet.

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 15
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Några av de arter som är invasiva i
unionen kan vara inhemska i vissa av
unionens yttersta randområden och vice
versa. I kommissionens meddelande De
yttersta randområdena: en tillgång för
Europa16 konstateras att den stora
biologiska mångfalden i de yttersta
AD\1015652SV.doc

(15) Några av de arter som är invasiva i
unionen kan vara inhemska i vissa av
unionens yttersta randområden och vice
versa. I kommissionens meddelande De
yttersta randområdena: en tillgång för
Europa16 konstateras att den stora
biologiska mångfalden i de yttersta
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randområdena innebär att det behöver
utformas och vidtas åtgärder för att
förebygga och hantera invasiva främmande
arter i dessa områden så som de definieras i
fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt och med beaktande av
Europeiska rådets beslut 2010/718/EU av
den 29 oktober 2010 om ändring av ön
Saint-Barthélemys ställning i förhållande
till Europeiska unionen17 och 2012/419/EU
av den 11 juli 2012 om ändring av
Mayottes ställning i förhållande till
Europeiska unionen18. Alla bestämmelser i
dessa nya regler bör tillämpas på unionens
yttersta randområden, utom de
bestämmelser som avser invasiva
främmande arter av EU-betydelse som är
inhemska i de områdena. Dessutom måste
de berörda medlemsstaterna komplettera
förteckningen över invasiva främmande
arter av EU-betydelse genom att upprätta
särskilda förteckningar över invasiva
främmande arter i deras yttersta
randområden för vilka dessa nya
bestämmelser också bör tillämpas, för att
skydda den biologiska mångfalden i dessa
områden.

randområdena innebär att det behöver
utformas och vidtas åtgärder för att
förebygga och hantera invasiva främmande
arter i dessa områden så som de definieras i
fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt och med beaktande av
Europeiska rådets beslut 2010/718/EU av
den 29 oktober 2010 om ändring av ön
Saint-Barthélemys ställning i förhållande
till Europeiska unionen17 och 2012/419/EU
av den 11 juli 2012 om ändring av
Mayottes ställning i förhållande till
Europeiska unionen18. Alla bestämmelser i
dessa nya regler bör tillämpas på unionens
yttersta randområden, utom de
bestämmelser som avser invasiva
främmande arter av EU-betydelse som är
inhemska i de områdena. Dessutom måste
de berörda medlemsstaterna komplettera
förteckningen över invasiva främmande
arter av EU-betydelse genom att upprätta
och vid behov uppdatera särskilda
förteckningar över invasiva främmande
arter i deras yttersta randområden för vilka
dessa nya bestämmelser också bör
tillämpas, för att skydda den biologiska
mångfalden i dessa områden. Denna
förteckning ska hållas öppen och ses över
allt eftersom nya invasiva främmande
arter identifieras och anses innebära en
risk. Vissa främmande arter som är
invasiva i unionen kan vara inhemska i
vissa delar av unionen och i de yttersta
randområdena, och vice versa.

__________________

__________________

16

COM(2008)0642.

16

COM(2008)0642.

17

EUT L 325, 9.12.2010, s. 4.

17

EUT L 325, 9.12.2010, s. 4.

EUT L 204, 31.7.2012, s. 131.

18

EUT L 204, 31.7.2012, s. 131.
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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
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.

(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
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. Kommissionen bör därför vidta
alla rimliga åtgärder för att uppmuntra
medlemsstaterna att ratificera
konventionen, och också främja tillfällen
till diskussioner mellan nationella
ministrar. Kommissionen bör, oaktat de
bestämmelser om medlemsstaternas
handlingsplaner som fastställts i
artikel 11, tre år från det att den här
förordningen börjar tillämpas, rapportera
om medlemsstaternas genomförande av
ovannämnda frivilliga åtgärder och, vid
behov, lägga fram lagstiftningsförslag om
att införa sådana åtgärder i unionens
lagstiftning. Om det drar ut på tiden med
konventionens ikraftträdande bör
kommissionen eftersträva samordnade
åtgärder mellan medlemsstaterna,
sjöfartsnationer utanför EU och
internationella sjöfartsorganisationer för
att föreslå åtgärder för att förebygga
oavsiktlig introduktion av arter via denna
spridningsväg.
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Motivering
Vid den tidpunkt då kommissionens konsekvensbedömning skrevs hade endast
fyra medlemsstater ratificerat konventionen – ändå angavs i Institutet för europeisk
miljöpolitiks rapport till kommissionen från 2010 att utsläpp av obehandlat barlastvatten och
marin påväxt är de avgjort mest betydande vektorerna för oavsiktlig introduktion av
främmande arter. Om frivilliga åtgärder därför inte visar sig vara framgångsrika bör
kommissionen överväga lagstiftningsåtgärder inom detta område.

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(27a) Bakom genomförandet av denna
förordning, särskilt när det gäller
upprättande och uppdatering av
förteckningen över invasiva arter av EUbetydelse, inslag i riskbedömningen,
nödåtgärder och åtgärder för snabb
utrotning i ett tidigt skede av invasionen,
bör det finnas välgrundade vetenskapliga
uppgifter. Detta förutsätter att relevanta
medlemmar av forskarsamhället deltar
aktivt. Synpunkter bör därför aktivt
inhämtas genom regelbundna samråd
med forskare, särskilt genom inrättandet
av ett särskilt organ (den ”vetenskapliga
rådgivande gruppen”), som ska bistå
kommissionen med råd.
Motivering

Vetenskaplig rådgivning från experter inom relevanta områden kommer att skapa garantier
för att lagstiftningen effektivt och konsekvent genomförs.
Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 3
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Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) invasiv främmande art av EUbetydelse: invasiv främmande art vars
negativa effekter anses vara av sådan
omfattning att de kräver samordnade
åtgärder på unionsnivå enligt artikel 4.2.

(3) invasiv främmande art av EUbetydelse: invasiv främmande art,
oberoende av om den är icke inhemsk i
unionen eller inhemsk i vissa regioner i
unionen men främmande i andra, eller
taxonomiska grupper av arter, vars
negativa effekter anses vara av sådan
omfattning att de kräver samordnade
åtgärder på unionsnivå enligt artikel 4.2.
Motivering

I vissa fall kan arter som är inhemska i en region i unionen vara icke inhemska, och invasiva,
i en annan – differentierade arbetssätt i de respektive medlemsstaterna bör därför fastställas
för dessa arter. Att föra upp taxonomiska grupper av arter med liknande ekologiska krav på
EU-förteckningen kommer att bidra till att omläggningar av handeln undviks och förenkla
genomförandet av förordningen.
Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 16a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(16a) avsiktlig utsättning: den process där
en organism placeras i miljön, oavsett
syfte, utan de åtgärder som krävs för att
förhindra att organismen rymmer eller
sprids.
Motivering

Kompletterande definition i enlighet med ändringarna i ändringsförslag 12 (till artikel 10.1).

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a
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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 bästa
tillgängliga och senaste vetenskapliga
uppgifter konstaterats vara främmande för
unionens territorium, utom de yttersta
randområdena.

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) De har med beaktande av tillgängliga
vetenskapliga uppgifter konstaterats vara i
stånd att etablera en livskraftig population
och sprida sig i miljön under nuvarande
eller förutsebara klimatförhållanden var
som helst i unionen, utom de yttersta
randområdena.

(b) De har med beaktande av bästa
tillgängliga och senaste vetenskapliga
uppgifter konstaterats vara i stånd att
etablera en livskraftig population och
sprida sig i miljön under nuvarande eller
förutsebara klimatförhållanden var som
helst i unionen, utom de yttersta
randområdena.

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
3a. Medlemsstaterna får, i händelse av
invasiva arter av EU-betydelse som är
inhemska i vissa regioner i unionen men
fortsätter vara främmande i andra, lämna
in en begäran till kommissionen om
undantag från de bestämmelser som
anges i artikel 7.1. Kommissionen ska
bevilja ett sådant undantag efter
utvärdering av de bevis som läggs fram,
vilka ska omfatta
a) bevis för att arten är endera inhemsk
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och/eller icke-invasiv i medlemsstaten,
b) bevis för att medlemsstaten har vidtagit
lämpliga åtgärder, grundade på
försiktighetsprincipen, om möjligt
tillsammans med andra berörda
medlemsstater, för att undvika att arten
sprids till andra regioner i unionen, i
vilka arten i fråga kan utgöra ett invasivt
hot.
Motivering
Om en medlemsstat har fastställt att en art är invasiv på dess territorium, och denna art är
inhemsk eller icke-invasiv i en annan medlemsstat, bör den senare medlemsstaten vara i stånd
att följa ett differentierat arbetssätt för att övervaka denna art, under förutsättning att
medlemsstaten uppfyller vissa skyldigheter.
Ändringsförslag 11
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 12
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
4a. Undantag som beviljas i enlighet med
artikel 4.3a ska utvärderas en gång om
året av kommissionen. Denna utvärdering
ska beakta råden från den vetenskapliga
rådgivande gruppen som inrättats enligt
artikel 21a.
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Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1– led e
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) En beskrivning av artens nuvarande
utbredning samt om arten redan
förekommer i unionen eller i grannländer.

(e) En beskrivning av artens nuvarande
utbredning samt om arten redan
förekommer i unionen som en inhemsk
eller främmande art eller i grannländer.

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led g
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g) En kvantifierad prognos över
skadekostnaderna på unionsnivå som visar
betydelsen för unionen och som
ytterligare motiverar åtgärder eftersom de
totala skadorna är större än kostnaderna
för att mildra skadorna.

(g) En bedömning av de potentiella
kostnaderna på unionsnivå.

Motivering
Det är svårt att sätta en siffra på potentiella risker och kostnader som utgår från främmande
arter.
Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led h
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h) En beskrivning av möjliga
användningsområden och fördelar med att
använda arten på det sättet.
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användningsområden och fördelar som
arten skulle kunna ha.

12/18

AD\1015652SV.doc

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda all
avsiktlig utsättning i miljön, det vill säga
den process där en organism placeras i
miljön, oavsett syfte, utan de åtgärder som
krävs för att förhindra att organismen
rymmer eller sprids, av andra invasiva
främmande arter än invasiva främmande
arter av EU-betydelse för vilka
medlemsstaterna på grundval av
vetenskapliga uppgifter anser att de
negativa effekterna av deras utsättning och
spridning, även om dessa inte är
fullständigt bekräftade, är avsevärda inom
deras nationella territorium (invasiva
främmande arter av betydelse för en
medlemsstat).

1. Medlemsstaterna ska förbjuda all
avsiktlig utsättning i miljön av andra
invasiva främmande arter än invasiva
främmande arter av EU-betydelse för vilka
medlemsstaterna, på grundval av de bästa
tillgängliga vetenskapliga uppgifterna,
anser att de negativa effekterna av deras
utsättning och spridning, även om dessa
inte är fullständigt bekräftade, är avsevärda
inom deras nationella territorium (invasiva
främmande arter av betydelse för en
medlemsstat).

Motivering
Definitioner bör omfattas av artikel 3.

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led b
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Utbredningen av de invasiva
främmande arter av EU-betydelse som
förekommer i deras territorium.
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(b) Utbredningen av de invasiva
främmande arter av EU-betydelse som
förekommer i deras territorium och i deras
sötvatten och marina vatten, inbegripet
information om deras vandrings- eller
reproduktionsmönster.
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Motivering
Denna information kommer att bidra till att informera andra medlemsstater om de potentiella
risker som utgår från vissa marina invasiva främmande arter.
Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led fa (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(fa) Vilka åtgärder som vidtagits för att
informera allmänheten om förekomsten
av främmande arter och eventuella
åtgärder som medborgare uppmanats att
vidta.
Motivering

Medborgarna kan ofta medverka för att undvika ytterligare spridning av de främmande
arterna. Det är därför viktigt att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att hålla allmänheten
informerad.
Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
Artikel 21a
Vetenskaplig rådgivande grupp
1. Kommissionen ska inrätta en
vetenskaplig rådgivande grupp som ska
vara sammansatt av oberoende forskare
med relevant sakkunskap om just hur
introduktion av invasiva främmande arter
ska förebyggas och hanteras. Gruppen
ska särskilt ha i uppdrag att
a) identifiera nya invasiva främmande
arter av eventuell EU-betydelse och
föreslå att de förs upp på EU-
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förteckningen,
b) granska medlemsstaternas
riskbedömningar,
c) granska medlemsstaternas begäranden
om undantag från bestämmelserna i
artikel 4.1 och 4.2, i enlighet med
artikel 4.3a och 4.4a.
Motivering
Vetenskaplig rådgivning från experter inom relevanta områden kommer att skapa garantier
för att rättsakten ska kunna genomföras och kontrolleras effektivt och konsekvent.

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 21b (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
Artikel 21b
Grupp för vetenskapliga undersökningar
1. En grupp för vetenskapliga
undersökningar inrättas härmed
Gruppen för vetenskapliga
undersökningar ska ansvara för att i
följande hänseenden förbereda det
yttrande som ska behandlas av
kommissionen och den kommitté som
avses i artikel 22:
(a) Arbetet med att förbereda och
uppdatera förteckningen över invasiva
arter av EU-betydelse.
(b) Vetenskapliga och tekniska frågor om
typ av tillåtliga vetenskapliga uppgifter av
det slag som avses i artikel 4.2 b samt om
tillämpningen av det som föreskrivs i
artikel 5.1 a–h, bland annat i fråga om
vilka metoder som i enlighet med artikel
5.2 ska tillämpas vid bedömningen därav.
(c) Riskbedömningar som utförts enligt
artikel 5.1.

AD\1015652SV.doc

15/18

PE521.601v03-00

SV

(d) Nödåtgärder som ska antas för
unionen i enlighet med artikel 9.4 med
avseende på invasiva främmande arter
som inte finns med på den förteckning
som avses i artikel 4.1.
(e) På begäran av kommissionen eller
medlemsstaternas behöriga myndigheter,
om alla andra vetenskapliga eller tekniska
frågor som tillämpningen av denna
förordning ger upphov till.
2. Ledamöterna av gruppen för
vetenskapliga undersökningar ska utses
av kommissionen utgående från sin
erfarenhet av och sakkunnighet om att
utföra de uppgifter som anges i punkt 1,
varvid hänsyn ska tas till en geografisk
fördelning som återspeglar mångfalden
av vetenskapliga problem och
tillvägagångssätt i unionen.
Kommissionen ska bestämma antalet
ledamöter av kommittén, utgående från
situationens krav.
Motivering
För att den här förordningen ska kunna tillämpas bra, framför allt vad gäller förebyggande
åtgärder, måste det finnas ett oberoende rådgivande organ. För att man ska kunna förutsäga
vilka organismer som kan komma att introduceras eller ge upphov till problem behövs det
vetenskaplig och teknisk rådgivning. Alltså bör det inrättas en grupp med oberoende
vetenskapliga och tekniska experter. Bland gruppens viktigaste arbetsuppgifter ingår att yttra
sig om vilka arter som ska uppföras på förteckningen samt att granska riskbedömningar.

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 21 – rubriken
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Allmänhetens delaktighet

Allmänhetens och intressenters delaktighet
och informationsutbyte
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Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
1a. För att underlätta ett effektivt och
öppet informationsutbyte om olika
aspekter av förordningens genomförande
ska kommissionen inrätta och
regelbundet sammankalla ett forum för
invasiva främmande arter, sammansatt av
företrädare för medlemsstaterna, de
berörda näringsgrenarna och sektorerna
och icke-statliga organisationer som
arbetar för miljöskydd och djurens
välbefinnande.
Kommissionen ska beakta forumets
rekommendationer framför allt om
sammanställande och uppdatering av den
förteckning som avses i artikel 4.1 samt
om vilka nödåtgärder som ska antas för
unionen i enlighet med artikel 9.4 med
avseende på sådana invasiva främmande
arter som inte finns med på den
förteckning som avses i artikel 4.1.
Kommissionen ska också anlita forumet
som stöd till informationsutbytet om
arternas utbredning och om vilka
hanteringsåtgärder som kan komma i
fråga, bland dem också humana
kontrollmetoder.
Motivering

Relevanta intressenter bör kunna delta i arbetet med förteckningen över arter av EUbetydelse och även bidra till förebyggande åtgärder och till att det antas humana
kontrollmetoder. Ett effektivt och aktivt informationsutbyte mellan medlemsstaterna, de
berörda näringsgrenarna och sektorerna, relevanta organisationer och kommissionen
förutsätter att det finns ett forum som bedriver sin verksamhet med insyn.
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