BEJELENTŐLAP
AZON KISÁLLATTARTÓK RÉSZÉRE, AKIK AZ EURÓPAI UNIÓS JEGYZÉKEN SZEREPLŐ
IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK EGYEDEIT TARTJÁK
Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.) az idegenhonos
inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről (a
továbbiakban Rendelet), 2015. év január 2-án lépett hatályba. A Rendelet célja, hogy a tagállamok
hatékonyabban tudjanak fellépni az inváziósan terjedő, nem őshonos állat- és növényfajok ellen. A
Rendelethez kapcsolódó végrehajtási rendelet jegyzéke pedig tartalmazza az Európai Unió számára
veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajokat. Erre a listára egyelőre 36 növény és 30 állatfaj került
fel, a jegyzéken szereplő fajokra minden tagállamnak szigorú intézkedéseket kell hoznia és
alkalmaznia.
A hazai jogharmonizációt az egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy
behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő
módosításáról szóló 2016. évi CXXXVII. törvény teremtette meg.
Az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztály 2020-ban szövegezte meg Az európai uniós
jegyzéken szereplő idegenhonos inváziós fajok terjedési útvonalainak magyarországi átfogó elemzése
és értékelése, valamint a terjedési útvonalak cselekvési tervei című dokumentumot, amely
meghatározta a hazai gyakorlatban kedvtelésből tartott idegenhonos inváziós fajok körét, továbbá az
egyes fajokhoz tartozó intézkedéseket. Így a természetvédelmi hatóságoknak 2020. december 31-ig
biztosítani szükséges egy felületet, melyen a bejelentési kötelezettség teljesíthető azon kisállattartók
által, akik kisállataikat már az uniós jegyzékbe való felvételüket megelőzően is tartották.
A szabályozással az alábbi kedvtelésből (is) tartott fajok érintettek (szögletes zárójelben az uniós
jegyzékre kerülés éve):
GERINCTELENEK
jelzőrák (Pacifastacus leniusculus) [2016]
kaliforniai vörösrák (Procambarus clarkii) [2016]
virginiai márványrák (Procambarus fallax) [2016]
HALAK
amurgéb (Perccottus glenii) [2016]
HÜLLŐK
ékszerteknős (Trachemys scripta) [2016]
MADARAK
halcsontfarkú réce (Oxyura jamaicensis) [2016]
nílusi lúd (Alopochen aegyptiacus) [2017]
szent íbisz (Threskiornis aethiopicus) [2016]
EMLŐSÖK
amerikai rókamókus (Sciurus niger) [2016]
csinos tarkamókus (Callosciurus erythraeus) [2016]
szibériai csíkosmókus (Tamias sibiricus) [2016]
szürke mókus (Sciurus carolinensis) [2016]
mosómedve (Procyon lotor) [2016]
vörösorrú ormányosmedve (Nasua nasua) [2016]
Kérjük az érintetteket, a fentieknek megfelelően töltsék ki a csatolt bejelentőlapot és az ott megadott
módon küldjék vissza.
Együttműködésüket köszönjük!

