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// abstract:

Deze verordening heeft als doel regels te formuleren om de nadelige gevolgen op de biodiversiteit van zowel de opzettelijke als 
onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten te voorkomen, tot een minimum te beperken en te matigen. 
Dit instrument is van toepassing op terrestrische soorten, zoetwatersoorten en mariene organismen. 

Er wordt uitgegaan van een hiërarchische aanpak op drie niveau’s: (1) preventie; (2) vroegtijdige detectie en snelle uitroeiing en 
(3) beheer van de wijdverspreide invasieve soorten. Hiertoe wordt een lijst opgesteld van de voor de EU zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten waarbij de criteria voor het al dan niet opnemen van een soort in de verordening worden beschreven (lidstaten 
kunnen een verzoek indienen tot opname van bepaalde soorten). Voor elke soort wordt een risicobeoordeling uitgevoerd (ecologisch, 
socio-economisch) in verband met het huidige en potentiële verspreidingsgebied welke van belang is in het kader van prioritisering. 
Lidstaten kunnen ook een nationale lijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten opstellen (optioneel), en indien aan de orde 
bepalen welke soorten een versterkte regionale samenwerking vereisen.

In het kader van de preventie worden verbodsbepalingen geformuleerd voor bepaalde praktijken zoals het verhandelen en kweken 
van uitheemse invasieve organismen. Elke lidstaat dient een vergunningssysteem op te zetten (bv. toelating voor onderzoek of ex situ 
bewaring) en een actieplan op te stellen betreffende de introductieroutes van invasieve uitheemse soorten. Voor de vroege detectie 
dient elke lidstaat een surveillancesysteem en controlesysteem op te zetten. Verder wordt de te volgen werkwijze voor uitroeiing in 
een vroeg stadium van invasie besproken, alsook de hierop voorziene uitzonderingen. Voor wijdverspreide soorten dienen de lidstaten 
doeltreffende beheersmaatregelen uit te werken, alsook passende herstelmaatregelen te voorzien om het herstel van het beschadigd 
ecosysteem te bevorderen.

Officiële verwijzing Verordening (EG) nr.  1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 
oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding 
van invasieve uitheemse soorten
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