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BESCHIKKING  
van  het  Comité van  Ministers  

van de Benelux  Economische  Unie  
inzake  de  introductie  in de  natuur  van  

niet-inheemse diersoorten  

M (83) 27  

Het  Comité van  Ministers  van de Benelux  Economische  Unie,  

Gelet  op  artikelen  2 en 4 van de Benelux -Overeenkomst inzake natuurbehoud  en  
landschapsbescherming, ondertekend  te  Brussel  op 8  juni  1982 en op 1  oktober  
1983 in  werking getreden, 

Gelet  op  artikel  8 van  het Unieverdrag, 

Overwegende dat  de  Regeringen tijdens  de  Derde  Benelux-Regeringsconferentie  
van 20 en 21  oktober  1975  besloten hebben het beleid ten aanzien  van  het leefmi-
lieu  te  coördineren, 

Heeft het volgende beslist, 

Artikel  J 

De  Regeringen  van de Beneluxlanden  dragen,  met  het oog  op  het tegengaan  van  
fauna-vervalsing  en de  oncontroleerbare ontwikkeling  van  niet-inheemse diersoor-
ten, er zorg voor dat  in  ieder partnerland  de  introductie  in de  natuur  van  deze dier-
soorten wordt verboden, behoudens vergunning  van de  Ministers, verantwoorde-
lijk voor  de  beschermingen het beheer  van  fauna  en  flora. 

Artikel  2 

De  Regeringen  van de Beneluxlanden  dragen er zorg voor dat  de in  artikel  1  be-
doelde vergunning enkel wordt verleend, nadat een grondig onderzoek heeft plaats-
gehad  van de  weerslag  van de  introductie  in de  natuur  van  bedoelde diersoorten  op 
de  inheemse fauna  en  levensgemeenschappen  en  een inzicht is verworven  in  hun 
verspreidingskansen  in  aangrenzende gebieden. 

Zij dragen er zorg voor dat  de  introductie  in de  natuur  van  niet-inheemse dier-
soorten geen nadelige invloed heeft  op de  plaatselijke fauna  en  flora. 

Artikel  3 

De  Regeringen  van de Beneluxlanden  plegen voorafgaandelijk overleg  met  be-
trekking tot het vergunningenbeleid  en  wisselen  de in  artikel  2  bedoelde onder-
zoeksresultaten uit. 
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Het overleg  en de  informatie-uitwisseling zoals bedoeld  in dit  artikel vindt 
plaats  in  het kader  van de  Bijzondere Commissie voor het Leefmilieu, Sectie 
"Natuurbehoud  en  Landschapsbescherming". 

Artikel  4 

a) Deze Beschikking treedt  op de  datum  van  ondertekening  in  werking.  

b) Binnen zes maanden,  te  rekenen vanaf  die  datum, brengen  de  Regeringen ver-
slag uit aan het  Comité van  Ministers over  de  maatregelen  die  zijn getroffen  ter  
uitvoering  van  onderhavige Beschikking. Bij  dit  verslag zal  de  tekst  van de natio-
nale  uitvoeringsmaatregelen worden gevoegd. 

GEDAAN  te  Brussel,  op 17  oktober  1983. 

De  Voorzitter  van  het  Comité van  Ministers,  

C. FLESCH 

* * 
*  

La concertation et l'échange d'informations prévus au présent article ont lieu 
dans le cadre de la Commission spéciale pour l'Environnement, Section "Conserva-
tion de la nature et la protection des sites". 

Article 4 	
.  

a) La présente Décision entre en vigueur à la date de sa signature. 

b) Dans les six mois, à compter de cette date, les Gouvernements font rapport au 
Comité de Ministres sur les mesures qui ont été prises pour l'exécution de cette 
Décision. Le texte des mesures d'exécution nationales sera joint à ce rapport. 

FAIT à  Brussel,  le 17 octobre 1983. 

Le Président du Comité de Ministres, 

C. FLESCH 


