Förbud mot införsel av vissa vilda djur
och växter
Oktober 2009
Med stöd av artikel 4.6 i Rådets förordning (EG) nr 338/97 kan kommissionen fastställa
allmänna restriktioner, eller restriktioner som enbart gäller för vissa ursprungsländer, för
införsel till gemenskapen av de arter som upptas i bilagorna A och B.
Observera att andra lagstiftningar (t.ex. artskyddsförordningen) kan medföra att även andra
djur och växtarter än de som anges nedan omfattas av importförbud.

Aktuella arter
För information om de arter för vilka importförbud gäller tillsvidare, se bifogad länk
Informationen är uppdaterad t.o.m. kommissionens förordning (EG) nr 359/2009 av den 30
april 2009 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen.
Förklaring till kolumnhuvuden
Nedan följer en förklaring till de kolumnhuvuden som används i kommissionens förordning
(EG) nr 359/2009.
Art:
Vetenskapliga namnet på den aktuella arten för vilken restriktioner införts.
Exemplar:
Ursprunget på de exemplar som omfattas av importförbudet.
Ursprungsland:
Anger från vilka ursprungsländer import av den berörda arten inte får ske.
Rättslig grund:
Hänvisar till punkt a-d i paragraf 4.6 i Rådets förordning (EG) nr 338/97 som restriktionerna
grundas på
a) arter på bilaga A om införseln försämrar artens bevarandestatus eller minskar
utbredningsområdet för den berörda populationen eller att Jordbruksverket efter konsultation
med Naturvårdsverket anser att det finns andra skäl som talar mot ett utfärdande av ett
importtillstånd.
b) arter på bilaga B om Jordbruksverket efter konsultation med Naturvårdsverket anser att det
finns skäl som talar mot ett utfärdande av ett importtillstånd eller att Naturvårdsverket efter
att ha granskat tillgängliga uppgifter och beaktat yttranden från den vetenskapliga gruppen
anser att införseln skulle försämra artens bevarandestatus eller minska populationens
utbredningsområde med tanke på aktuell eller framtida handel.

c) arter upptagna på bilaga B för vilka transportdödligheten är hög eller där det är osannolikt
att exemplar av arten kommer att överleva under en längre tid i fångenskap.
d) levande exemplar av arter vilka konstaterats att de vid ett införande till gemenskapens
miljö kan utgöra ett ekologiskt hot mot de inhemska arterna av djur och växter.

