Mission Statement Collectief belanghebbenden IAS

Het collectief belanghebbenden IAS heeft zich tot doel gesteld de knelpunten die met de Unielijst van
invasieve exoten zijn gerezen op te lossen. Daartoe zetten wij een groot aantal instrumenten in, zoals
1. Het informeren van zoveel mogelijk personen die geraakt worden door de Unielijst
2. Het voeren van overleg met afgevaardigden van de verschillende stakeholders op nationaal en
Europees niveau
3. Het voeren van een gezamenlijke lobby bij de Europese instellingen
4. Het voorbereiden van procedures die aanpassing van de methodiek van vaststelling en
toepassing van de Unielijst kunnen bewerkstelligen
Deze middelen zetten wij in om de vaststelling van de Unielijst voor invasieve exoten op de volgende
punten aangepast te krijgen:
1. Plaatsing van soorten op de lijst geschiedt met de vereiste terughoudendheid;
2. Er worden alleen soorten op de lijst geplaatst waarvoor op basis van een zorgvuldige
risicoanalyse is vastgesteld dat zij daadwerkelijk zorgwekkend invasief zijn in de EU;
3. Deze risicoanalyse moet tot stand zijn gekomen op basis van een duidelijke
onderzoeksinstructie die aangeeft hoe wordt getoetst en welke bewijsmiddelen zijn
toegestaan;
4. In de risicoanalyse wordt de invasiviteit van een soort voor de EU integraal beoordeeld;
5. De ecologische functie van soorten moet daarin worden meegewogen;
6. De verboden zijn alleen van toepassing in de relevante biogeografische regio;
7. De aanpassing van de lijst wordt beperkt tot maximaal één keer in de drie jaar ;
8. Er wordt een overgangstermijn vastgesteld van eveneens 3 jaar voordat de verboden op
nieuwe soorten in werking treden om stakeholders de kans te geven zich aan te passen;
9. Binnen de lijst wordt splitsing gemaakt tussen soorten die onder een algemeen verbod vallen
en soorten die alleen in de natuur worden bestreden omdat er geen introductieroutes door
menselijk handelen meer aanwezig zijn. De aanwezigheid van gedragscodes en convenanten
moet daarbij een belangrijke rol spelen;
10. Het plaatsen van hybriden op de lijst wordt niet als standaard worden gehanteerd maar als
uitzondering. Dit om onnodige economisch schade te voorkomen;
11. De ontheffingsmogelijkheden worden verruimd zodat zij beter praktisch toepasbaar zijn.

Voor de dieren vragen we nog aandacht voor ons volgende statement:
In een tijd waarin het welzijn van het individuele dier steeds bovenaan wordt gesteld in allerhande
regelgeving is het niet te verkroppen dat ten gevolge van de Unielijst het welzijn van benoemde
soorten ineens geheel niet meer lijkt mee te tellen. Uitroeien, uitsterven, beperking van natuurlijk
gedrag ed. zijn termen die geheel niet passen in de huidige zienswijze van onze samenleving.

