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Ärende: Framställning nr 0025/2015, ingiven av W. L., svensk medborgare, om en 
protest mot förbudet mot Pomacea-sniglar i EU

1. Sammanfattning av framställningen

Pomacea-snigelsläktet består av sex arter, som har sitt ursprung i Sydamerika. En av dessa 
arter har spridit sig till Spanien, där den har orsakat omfattande skador. De övriga fem arterna 
är ofarliga men är ändå förbjudna. Den art som akvarister har i sina akvarier kallas 
Pomacea diffusa och är en av de fem arter som inte orsakar problem. Den skadar inte 
akvariefloran eller floran i allmänhet. Sniglarna behöver en vattentemperatur på 20–28° C, 
men vattentemperaturerna i Sverige och andra nordiska länder är mycket lägre under 
åtminstone tre månader i följd. Det finns alltså ingen möjlighet att den berörda arten sprider 
sig i de nordiska länderna, och den kan därför inte skada den naturliga miljön. Framställaren 
vill att förbudet omprövas, och att det då fullständigt upphävs, åtminstone i de nordiska 
länderna.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 oktober 2015. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 29 februari 2016

Den 25 maj 2012 gjorde Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ett uttalande 
om identiteten av familjen äppelsnäckor. I uttalandet förklarar man att möjligheterna att 
begränsa riskerna inte enbart bör riktas mot enskilda arter av släktet Pomacea med hänsyn till 
(i) den dynamiska situationen i den aktuella studien över systematiken för 
Ampullariidae-familjen och särskilt släktet Pomacea, (ii) osäkerheten och den eventuellt 
oväntade utvecklingen av den invasiva potentialen för andra Pomacea-arter än P. insularum 
och P. canaliculata, (iii) de dåliga kunskaperna om de konsumtionsmönster för många av 
arterna i Pomacea-släktet, med möjliga överlappningar av trofiska nischer (makrofyter), (iv) 
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den stora osäkerheten när det gäller identifieringen av de olika arterna av Pomacea1. Det kan 
därför inte uteslutas att alla arter är skadliga. Kommissionens genomförandebeslut 
2012/697/EU inbegriper därför alla arter av denna snigel, eftersom det inte är lämpligt att 
införa specifika regler för varje enskild art av denna skadegörare.
Beslutet sågs över i februari 2015 i samband med en diskussion i den ständiga kommittén för 
växter, djur, livsmedel och foder. Kommittén enades om att fortsätta med den gällande 
lagstiftningen (beslut 2012/697/EU). På grund av den inre marknadens princip om fri rörlighet 
för varor är det dessutom inte möjligt att införa olika fytosanitära krav inom EU:s territorium.

Slutsats

Befintlig dokumentation motiverar inte en ändring av kommissionens genomförandebeslut 
2012/697/EU om åtgärder för förebyggande av införsel till och spridning inom unionen av 
släktet Pomacea (Perry).

                                               
1 EFSA Journal 2012;10(4):2645.


	1088123SV_1467819809428_1088123SV.doc

