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Amendement 57
Gaston Franco
Voorstel voor een verordening
Overweging 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Het verschijnen van uitheemse soorten,
ongeacht of dat dieren, planten, schimmels
of micro-organismen zijn, op nieuwe
locaties is niet altijd zorgwekkend. Een
aanzienlijke ondergroep van uitheemse
soorten kan echter invasief worden en
ernstige negatieve gevolgen hebben voor
de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten,
evenals andere economische en sociale
gevolgen, die voorkomen moeten worden.
In het milieu van de Unie en andere
Europese landen bevinden zich ongeveer
12 000 uitheemse soorten, waarvan
ruwweg 10 % tot 15 % beschouwd wordt
als invasief.

(1) Het verschijnen van uitheemse soorten,
ongeacht of dat dieren, planten, schimmels
of micro-organismen zijn, op nieuwe
locaties is niet altijd zorgwekkend. Een
aanzienlijke ondergroep van uitheemse
soorten kan echter invasief worden en
ernstige negatieve gevolgen hebben voor
de biodiversiteit, zowel op het platteland
als in de stad, en de ecosysteemdiensten,
evenals andere economische en sociale
gevolgen, die voorkomen moeten worden.
In het milieu van de Unie en andere
Europese landen bevinden zich ongeveer
12 000 uitheemse soorten, waarvan
ruwweg 10 % tot 15 % beschouwd wordt
als invasief.
Or. fr

Amendement 58
Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc, Chris Davies
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Ter ondersteuning van de doelstellingen
van Richtlijn 2009/147/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 30
november 2009 inzake het behoud van de
vogelstand7, Richtlijn 92/43/EEG van de
Raad van 21 mei 1992 inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitats
en de wilde flora en fauna8, Richtlijn
2008/56/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 17 juni 2008 tot

(6) Ter ondersteuning van de doelstellingen
van Richtlijn 2009/147/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 30
november 2009 inzake het behoud van de
vogelstand7, Richtlijn 92/43/EEG van de
Raad van 21 mei 1992 inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitats
en de wilde flora en fauna8, Richtlijn
2008/56/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 17 juni 2008 tot

AM\1014689NL.doc

3/73

PE526.237v01-00

NL

vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende
het beleid ten aanzien van het mariene
milieu (kaderrichtlijn mariene strategie)9
en Richtlijn 2000/60/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000
tot vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende
het waterbeleid10 bestaat de voornaamste
doelstelling van deze verordening erin de
negatieve effecten van invasieve uitheemse
soorten op de biodiversiteit en de
ecosysteemdiensten, te voorkomen, tot een
minimum te beperken en te verzachten en
de economische en sociale gevolgen ervan
te verminderen.

vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende
het beleid ten aanzien van het mariene
milieu (kaderrichtlijn mariene strategie)9
en Richtlijn 2000/60/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000
tot vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende
het waterbeleid10 bestaat de voornaamste
doelstelling van deze verordening erin de
negatieve effecten van invasieve uitheemse
soorten op de biodiversiteit, de
ecosysteemdiensten, de volksgezondheid
en de veiligheid, te voorkomen, tot een
minimum te beperken en te verzachten en
de economische en sociale gevolgen ervan
te verminderen.

__________________

__________________
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PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.
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PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.
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PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19.
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PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19.

10
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PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.

PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
Or. en

Motivering
Invasieve uitheemse soorten kunnen ernstige schade toebrengen aan de volksgezondheid en
de veiligheid, bijvoorbeeld in Nederland, waar overstromingen een zeer ernstig risico vormen
als de muskusrat niet is ingedamd, aangezien deze invasieve uitheemse soort ernstige schade
aan waterwerken toebrengt.

Amendment 59
Esther de Lange
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Ter ondersteuning van de doelstellingen
van Richtlijn 2009/147/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 30

(6) Ter ondersteuning van de doelstellingen
van Richtlijn 2009/147/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 30
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november 2009 inzake het behoud van de
vogelstand7, Richtlijn 92/43/EEG van de
Raad van 21 mei 1992 inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitats
en de wilde flora en fauna8, Richtlijn
2008/56/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 17 juni 2008 tot
vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende
het beleid ten aanzien van het mariene
milieu (kaderrichtlijn mariene strategie)9
en Richtlijn 2000/60/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000
tot vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende
het waterbeleid10 bestaat de voornaamste
doelstelling van deze verordening erin de
negatieve effecten van invasieve uitheemse
soorten op de biodiversiteit en de
ecosysteemdiensten, te voorkomen, tot een
minimum te beperken en te verzachten en
de economische en sociale gevolgen ervan
te verminderen.

november 2009 inzake het behoud van de
vogelstand7, Richtlijn 92/43/EEG van de
Raad van 21 mei 1992 inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitats
en de wilde flora en fauna8, Richtlijn
2008/56/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 17 juni 2008 tot
vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende
het beleid ten aanzien van het mariene
milieu (kaderrichtlijn mariene strategie)9
en Richtlijn 2000/60/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000
tot vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende
het waterbeleid10 bestaat de voornaamste
doelstelling van deze verordening erin de
negatieve effecten van invasieve uitheemse
soorten op de biodiversiteit, de
ecosysteemdiensten, veiligheid en
volksgezondheid te voorkomen, tot een
minimum te beperken en te verzachten en
de economische en sociale gevolgen ervan
te verminderen.

__________________

__________________
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Or. nl

Amendement 60
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Sommige soorten migreren van nature
als reactie op veranderingen in het milieu.
Deze soorten moeten derhalve niet worden
beschouwd als uitheemse soorten in hun
nieuwe omgeving en zijn daarom

(7) Sommige soorten migreren van nature
als reactie op veranderingen in het milieu.
Deze soorten moeten derhalve niet worden
beschouwd als uitheemse soorten in hun
nieuwe omgeving en zijn daarom
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uitgesloten van het toepassingsgebied van
de nieuwe regelgeving betreffende
invasieve uitheemse soorten.

uitgesloten van het toepassingsgebied van
de nieuwe regelgeving betreffende
invasieve uitheemse soorten, op
voorwaarde dat ze bestaande ecosystemen
niet in gevaar brengen.
Or. de

Amendement 61
Andrés Perelló Rodríguez
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Op Unie-niveau bevat het voorstel voor
een nieuwe verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de
diergezondheid11 bepalingen over
dierziekten en bevat de nieuwe verordening
van het Europees Parlement en de Raad
betreffende beschermende maatregelen
tegen plaagorganismen bij planten12
regelgeving voor plaagorganismen bij
planten. Richtlijn 2001/18/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 12
maart 2001 inzake de doelbewuste
introductie van genetisch gemodificeerde
organismen in het milieu en tot intrekking
van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad13
bevat de wetgeving die van toepassing is
op genetisch gemodificeerde organismen.
De nieuwe regels betreffende invasieve
uitheemse soorten moeten zonder
overlappingen aansluiten bij deze besluiten
van de Unie en zijn niet van toepassing op
de organismen waarop de genoemde
besluiten specifiek betrekking hebben.

(8) Op Unie-niveau bevat het voorstel voor
een nieuwe verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de
diergezondheid11 bepalingen over
verwekkers van dierziekten en bevat de
nieuwe verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende
beschermende maatregelen tegen
plaagorganismen bij planten12 regelgeving
voor plaagorganismen bij planten. Richtlijn
2001/18/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 12 maart 2001 inzake de
doelbewuste introductie van genetisch
gemodificeerde organismen in het milieu
en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG
van de Raad13 bevat de wetgeving die van
toepassing is op genetisch gemodificeerde
organismen. De nieuwe regels betreffende
invasieve uitheemse soorten moeten zonder
overlappingen aansluiten bij deze besluiten
van de Unie en zijn niet van toepassing op
de organismen waarop de genoemde
besluiten specifiek betrekking hebben.

__________________

__________________

11

COM(2013) 260 final.
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Or. es
Motivering
Aangezien deze verordening handelt over "soorten", lijkt het passender en duidelijker te
spreken over "verwekkers van dierziekten" dan over "dierziekten".

Amendement 62
Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Verordening (EG) nr. 708/2007 van de
Raad van 11 juni 2007 inzake het gebruik
van uitheemse en plaatselijk nietvoorkomende soorten in de aquacultuur14,
Verordening (EU) nr. 528/2012 van het
Europees Parlement en de Raad van 22 mei
2012 betreffende het op de markt
aanbieden en het gebruik van biociden15 en
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 21
oktober 2009 betreffende het op de markt
brengen van gewasbeschermingsmiddelen
en tot intrekking van de Richtlijnen
79/117/EEG en 91/414/EEG16 van de Raad
bevatten regels voor de goedkeuring van
het gebruik van bepaalde uitheemse
soorten voor specifieke doeleinden. Voor
het gebruik van bepaalde soorten is
overeenkomstig deze wetgeving reeds
goedkeuring verleend ten tijde van de
inwerkingtreding van deze nieuwe regels,
aangezien zij geen onacceptabele risico's
vormen voor het milieu, de menselijke
gezondheid en de economie. Met het oog
op een samenhangend juridisch kader
moeten deze soorten dus worden
uitgesloten van de nieuwe regels.

(9) Verordening (EU) nr. 528/2012 van het
Europees Parlement en de Raad van 22 mei
2012 betreffende het op de markt
aanbieden en het gebruik van biociden15 en
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 21
oktober 2009 betreffende het op de markt
brengen van gewasbeschermingsmiddelen
en tot intrekking van de Richtlijnen
79/117/EEG en 91/414/EEG16 van de Raad
bevatten regels voor de goedkeuring van
het gebruik van bepaalde uitheemse
soorten voor specifieke doeleinden. Voor
het gebruik van bepaalde soorten is
overeenkomstig deze wetgeving reeds
goedkeuring verleend ten tijde van de
inwerkingtreding van deze nieuwe regels,
aangezien zij geen onacceptabele risico's
vormen voor het milieu, de menselijke
gezondheid en de economie. Met het oog
op een samenhangend juridisch kader
moeten deze soorten dus worden
uitgesloten van de nieuwe regels.

__________________

__________________
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15
16

PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

15

PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

16

PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.
Or. en

Motivering
In Verordening (EG) 708/2007 worden invasieve uitheemse soorten behandeld die in de Unie
gebruikt worden in de aquacultuur, en de in bijlage IV van de verordening opgenomen
soorten worden uitgesloten van de procedures die in de verordening worden vastgesteld. Het
toepassingsgebied van de verordening inzake invasieve soorten is breder, aangezien er
invasieve uitheemse soorten in opgenomen zijn die in andere sectoren en op andere gebieden
worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de handel in huisdieren of in dierentuinen en aquaria.
Hoewel het daarom passend is om de in bijlage IV opgenomen soorten uit te sluiten van de in
Verordening (EG) 708/2007 vastgestelde procedures, moeten deze soorten voor de doeleinden
van de verordening inzake invasieve soorten worden opgenomen en onderworpen aan de in
de verordening voorgestelde procedures.

Amendement 63
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Verordening (EG) nr. 708/2007 van de
Raad van 11 juni 2007 inzake het gebruik
van uitheemse en plaatselijk nietvoorkomende soorten in de aquacultuur14,
Verordening (EU) nr. 528/2012 van het
Europees Parlement en de Raad van 22 mei
2012 betreffende het op de markt
aanbieden en het gebruik van biociden15 en
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 21
oktober 2009 betreffende het op de markt
brengen van gewasbeschermingsmiddelen
en tot intrekking van de Richtlijnen
79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad16
bevatten regels voor de goedkeuring van
het gebruik van bepaalde uitheemse
soorten voor specifieke doeleinden. Voor
het gebruik van bepaalde soorten is
overeenkomstig deze wetgeving reeds

(9) Verordening (EG) nr. 708/2007 van de
Raad van 11 juni 2007 inzake het gebruik
van uitheemse en plaatselijk nietvoorkomende soorten in de aquacultuur14,
Verordening (EU) nr. 528/2012 van het
Europees Parlement en de Raad van 22 mei
2012 betreffende het op de markt
aanbieden en het gebruik van biociden15 en
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 21
oktober 2009 betreffende het op de markt
brengen van gewasbeschermingsmiddelen
en tot intrekking van de Richtlijnen
79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad16
bevatten regels voor de goedkeuring van
het gebruik van bepaalde uitheemse
soorten voor specifieke doeleinden. Voor
het gebruik van bepaalde soorten is
overeenkomstig deze wetgeving reeds
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goedkeuring verleend ten tijde van de
inwerkingtreding van deze nieuwe regels,
aangezien zij geen onacceptabele risico's
vormen voor het milieu, de menselijke
gezondheid en de economie. Met het oog
op een samenhangend juridisch kader
moeten deze soorten dus worden
uitgesloten van de nieuwe regels.

goedkeuring verleend ten tijde van de
inwerkingtreding van deze nieuwe regels.
Met het oog op een samenhangend
juridisch kader moeten deze soorten dus
worden uitgesloten van de nieuwe regels.

__________________

__________________
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PB L 168 van 28.6.2007, blz. 1.

14

PB L 168 van 28.6.2007, blz. 1.

15

PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

15

PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

16

PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

16 PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.
Or. es
Motivering

Enkele van de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 708.2007 van de Raad van 11 juni 2007
opgenomen soorten kunnen talrijke risico's met zich meebrengen, zoals een verandering van
de habitat van inheemse soorten, concurrentie met inheemse soorten om voedingsstoffen,
predatie door deze soorten en zelfs, in sommige gevallen, de overdracht van ziekten door
middel van schimmels en bacteriën.

Amendement 64
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Aangezien het aantal invasieve
uitheemse soorten talrijk is, moet de
ondercategorie van invasieve uitheemse
soorten die als zorgwekkend voor de Unie
wordt beschouwd, prioritair worden
aangepakt. Daarom moet een lijst van
invasieve uitheemse soorten worden
opgesteld die als zorgwekkend voor de
Unie worden beschouwd. Een invasieve
uitheemse soort wordt als zorgwekkend
voor de Unie beschouwd wanneer de
schade die door de soort wordt veroorzaakt

(10) Aangezien het aantal invasieve
uitheemse soorten talrijk is, moet de
ondercategorie van invasieve uitheemse
soorten die als zorgwekkend voor de Unie
wordt beschouwd, prioritair worden
aangepakt. Daarom moet een lijst van
invasieve uitheemse soorten worden
opgesteld die als zorgwekkend voor de
Unie worden beschouwd. Een invasieve
uitheemse soort wordt als zorgwekkend
voor de Unie beschouwd wanneer de
schade die door de soort wordt veroorzaakt
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in de lidstaten zo aanzienlijk is dat
specifieke maatregelen voor de gehele
Unie moeten worden genomen, dus ook
voor de lidstaten die nog niet getroffen zijn
of die wellicht niet getroffen zullen
worden. Om te verzekeren dat de
ondercategorie van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten evenredig blijft, moet de lijst
geleidelijk en gefaseerd worden
ontwikkeld waarbij onder meer het aantal
voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten aanvankelijk tot 3 %
van de ongeveer 1500 invasieve uitheemse
soorten in Europa wordt beperkt en de
aandacht wordt toegespitst op die soorten
die aanzienlijke economische schade
veroorzaken of mogelijk zullen
veroorzaken, met inbegrip van schade als
gevolg van verlies aan biodiversiteit.

in de lidstaten zo aanzienlijk is dat
specifieke maatregelen voor de gehele
Unie moeten worden genomen, dus ook
voor de lidstaten die nog niet getroffen zijn
of die wellicht niet getroffen zullen
worden.

Or. es
Motivering
Het vermelde percentage is arbitrair en niet gerechtvaardigd, en daarom wordt deze bepaling
niet aanvaard. Bovendien moet de lijst gebaseerd zijn op duidelijke criteria, zonder een
beperking op te leggen.

Amendement 65
Kartika Tamara Liotard
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Aangezien het aantal invasieve
uitheemse soorten talrijk is, moet de
ondercategorie van invasieve uitheemse
soorten die als zorgwekkend voor de Unie
wordt beschouwd, prioritair worden
aangepakt. Daarom moet een lijst van
invasieve uitheemse soorten worden
opgesteld die als zorgwekkend voor de
PE526.237v01-00

NL

(10) Aangezien het aantal invasieve
uitheemse soorten talrijk is, moet de
ondercategorie van invasieve uitheemse
soorten die als zorgwekkend voor de Unie
wordt beschouwd, prioritair worden
aangepakt. Daarom moet een lijst van
invasieve uitheemse soorten worden
opgesteld die als zorgwekkend voor de
10/73
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Unie worden beschouwd. Een invasieve
uitheemse soort wordt als zorgwekkend
voor de Unie beschouwd wanneer de
schade die door de soort wordt veroorzaakt
in de lidstaten zo aanzienlijk is dat
specifieke maatregelen voor de gehele
Unie moeten worden genomen, dus ook
voor de lidstaten die nog niet getroffen zijn
of die wellicht niet getroffen zullen
worden. Om te verzekeren dat de
ondercategorie van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
evenredig blijft, moet de lijst geleidelijk en
gefaseerd worden ontwikkeld waarbij
onder meer het aantal voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
aanvankelijk tot 3 % van de ongeveer
1500 invasieve uitheemse soorten in
Europa wordt beperkt en de aandacht
wordt toegespitst op die soorten die
aanzienlijke economische schade
veroorzaken of mogelijk zullen
veroorzaken, met inbegrip van schade als
gevolg van verlies aan biodiversiteit.

Unie worden beschouwd. Een invasieve
uitheemse soort wordt als zorgwekkend
voor de Unie beschouwd wanneer de
schade die door de soort wordt veroorzaakt
in de lidstaten zo aanzienlijk is dat
specifieke maatregelen voor de gehele
Unie moeten worden genomen, dus ook
voor de lidstaten die nog niet getroffen zijn
of die wellicht niet getroffen zullen
worden. Om te verzekeren dat de
ondercategorie van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
voldoet aan het doel om de nadruk op
preventie te leggen, is het essentieel dat de
lijst voortdurend herzien en bijgewerkt
wordt wanneer nieuwe invasieve
uitheemse soorten geïdentificeerd en als
een risico beschouwd worden. In deze lijst
moeten ook soortengroepen met
gelijksoortige ecologische vereisten
worden opgenomen om te voorkomen dat
de handel overstapt van een voor de Unie
zorgwekkende soort op de lijst naar een
gelijksoortige maar niet in de lijst
opgenomen soort.
Or. en

Motivering
Deze limiet is onverenigbaar met de doelstellingen en vereisten als uiteengezet in de
overwegingen 14 en 16. Als de wetgeving als doel heeft om te voorkomen dat invasieve
uitheemse soorten geïntroduceerd worden en zich vestigen, zal een gelimiteerde lijst
ondoeltreffend zijn en moet elke lijst open zijn en voortdurend herzien en bijgewerkt worden
wanneer nieuwe invasieve soorten geïdentificeerd worden of als er nieuwe wetenschappelijke
informatie beschikbaar komt.

Amendement 66
Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Aangezien het aantal invasieve
uitheemse soorten talrijk is, moet de
ondercategorie van invasieve uitheemse
soorten die als zorgwekkend voor de Unie
wordt beschouwd, prioritair worden
aangepakt. Daarom moet een lijst van
invasieve uitheemse soorten worden
opgesteld die als zorgwekkend voor de
Unie worden beschouwd. Een invasieve
uitheemse soort wordt als zorgwekkend
voor de Unie beschouwd wanneer de
schade die door de soort wordt veroorzaakt
in de lidstaten zo aanzienlijk is dat
specifieke maatregelen voor de gehele
Unie moeten worden genomen, dus ook
voor de lidstaten die nog niet getroffen zijn
of die wellicht niet getroffen zullen
worden. Om te verzekeren dat de
ondercategorie van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
evenredig blijft, moet de lijst geleidelijk en
gefaseerd worden ontwikkeld waarbij
onder meer het aantal voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
aanvankelijk tot 3 % van de ongeveer
1500 invasieve uitheemse soorten in
Europa wordt beperkt en de aandacht
wordt toegespitst op die soorten die
aanzienlijke economische schade
veroorzaken of mogelijk zullen
veroorzaken, met inbegrip van schade als
gevolg van verlies aan biodiversiteit.

(10) Aangezien het aantal invasieve
uitheemse soorten talrijk is, moet de
ondercategorie van invasieve uitheemse
soorten die als zorgwekkend voor de Unie
wordt beschouwd, prioritair worden
aangepakt. Daarom moet een lijst van
invasieve uitheemse soorten worden
opgesteld die als zorgwekkend voor de
Unie worden beschouwd. Een invasieve
uitheemse soort wordt als zorgwekkend
voor de Unie beschouwd wanneer de
schade die door de soort wordt veroorzaakt
in de lidstaten zo aanzienlijk is dat
specifieke maatregelen voor de gehele
Unie moeten worden genomen, dus ook
voor de lidstaten die nog niet getroffen zijn
of die wellicht niet getroffen zullen
worden. Om te verzekeren dat de
ondercategorie van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
voldoet aan het doel om zich op preventie
te richten, is het essentieel dat de lijst
regelmatig herzien wordt wanneer nieuwe
invasieve uitheemse soorten
geïdentificeerd en als een risico
beschouwd worden.

Or. en
Motivering
De limiet voor de lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten beperkt de
preventiemogelijkheden, die het doel van de verordening moeten zijn. In plaats daarvan moet
de lijst open zijn en moet de nadruk liggen op het bijwerken van de lijst wanneer nieuwe
soorten worden geïdentificeerd.
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Amendement 67
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Aangezien het aantal invasieve
uitheemse soorten talrijk is, moet de
ondercategorie van invasieve uitheemse
soorten die als zorgwekkend voor de Unie
wordt beschouwd, prioritair worden
aangepakt. Daarom moet een lijst van
invasieve uitheemse soorten worden
opgesteld die als zorgwekkend voor de
Unie worden beschouwd. Een invasieve
uitheemse soort wordt als zorgwekkend
voor de Unie beschouwd wanneer de
schade die door de soort wordt veroorzaakt
in de lidstaten zo aanzienlijk is dat
specifieke maatregelen voor de gehele
Unie moeten worden genomen, dus ook
voor de lidstaten die nog niet getroffen zijn
of die wellicht niet getroffen zullen
worden. Om te verzekeren dat de
ondercategorie van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
evenredig blijft, moet de lijst geleidelijk en
gefaseerd worden ontwikkeld waarbij
onder meer het aantal voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
aanvankelijk tot 3 % van de ongeveer 1500
invasieve uitheemse soorten in Europa
wordt beperkt en de aandacht wordt
toegespitst op die soorten die aanzienlijke
economische schade veroorzaken of
mogelijk zullen veroorzaken, met inbegrip
van schade als gevolg van verlies aan
biodiversiteit.

(10) Aangezien het aantal invasieve
uitheemse soorten talrijk is, moet de
ondercategorie van invasieve uitheemse
soorten die als zorgwekkend voor de Unie
wordt beschouwd, prioritair worden
aangepakt. Daarom moet een lijst van
invasieve uitheemse soorten worden
opgesteld die als zorgwekkend voor de
Unie worden beschouwd. Een invasieve
uitheemse soort wordt als zorgwekkend
voor de Unie beschouwd wanneer de
schade die door de soort wordt veroorzaakt
in de lidstaten zo aanzienlijk is dat
specifieke maatregelen voor de gehele
Unie moeten worden genomen, dus ook
voor de lidstaten die nog niet getroffen zijn
of die wellicht niet getroffen zullen
worden. Om te verzekeren dat de
ondercategorie van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
evenredig blijft, moet de lijst geleidelijk en
gefaseerd worden ontwikkeld waarbij
onder meer het aantal voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
aanvankelijk tot 6 % van de invasieve
uitheemse soorten in Europa wordt beperkt
en de aandacht wordt toegespitst op die
soorten die aanzienlijke economische
schade veroorzaken of mogelijk zullen
veroorzaken, met inbegrip van schade als
gevolg van verlies aan biodiversiteit, en/of
de menselijke gezondheid in gevaar
brengen.
Or. en

Amendement 68
Jolanta Emilia Hibner
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) De criteria op basis waarvan invasieve
uitheemse soorten als zorgwekkend voor
de Unie worden beschouwd vormen het
belangrijkste instrument voor de toepassing
van deze nieuwe regels. De Commissie zal
alles in het werk stellen om uiterlijk één
jaar na de inwerkingtreding van deze
wetgeving bij het comité een voorstel in te
dienen voor een op die criteria gebaseerde
lijst. De criteria moeten een
risicobeoordeling omvatten
overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen van de verdragen van de
Wereldhandelsorganisatie betreffende het
beperken van de handel in soorten.

(11) De criteria op basis waarvan invasieve
uitheemse soorten als zorgwekkend voor
de Unie worden beschouwd vormen het
belangrijkste instrument voor de toepassing
van deze nieuwe regels. De criteria moeten
een risicobeoordeling omvatten
overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen van de verdragen van de
Wereldhandelsorganisatie betreffende het
beperken van de handel in soorten.

Or. pl

Amendement 69
Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) De criteria op basis waarvan invasieve
uitheemse soorten als zorgwekkend voor
de Unie worden beschouwd vormen het
belangrijkste instrument voor de toepassing
van deze nieuwe regels. De Commissie zal
alles in het werk stellen om uiterlijk één
jaar na de inwerkingtreding van deze
wetgeving bij het comité een voorstel in te
dienen voor een op die criteria gebaseerde
lijst. De criteria moeten een
risicobeoordeling omvatten
overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen van de verdragen van de
Wereldhandelsorganisatie betreffende het

(11) De criteria op basis waarvan invasieve
uitheemse soorten als zorgwekkend voor
de Unie worden beschouwd vormen het
belangrijkste instrument voor de toepassing
van deze nieuwe regels. De Commissie zal
alles in het werk stellen om uiterlijk één
jaar na de inwerkingtreding van deze
wetgeving bij het comité een voorstel in te
dienen voor een op die criteria gebaseerde
lijst. De criteria voor opneming in de lijst
moeten gebaseerd worden op het beste
beschikbare wetenschappelijke
bewijsmateriaal en een kader volgen dat
het risico vaststelt met betrekking tot de
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beperken van de handel in soorten.

belangrijkste stadia van biologische
invasies: vervoer, vestiging, verspreiding
en gevolgen. De criteria moeten ook een
risicobeoordeling omvatten
overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen van de verdragen van de
Wereldhandelsorganisatie betreffende het
beperken van de handel in soorten.
Or. en
Motivering

Hoewel de voorgestelde verordening details bevat van de risicobeoordelingen die moeten
worden uitgevoerd ter onderbouwing van de selectie van soorten waarop de verordeningen
van toepassing zijn, is er geen indicatie van wat de basis van de selectiecriteria zal zijn.

Amendement 70
Andrés Perelló Rodríguez
Voorstel voor een verordening
Overweging 12
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Met het oog op de naleving van de
bepalingen van de
Wereldhandelsorganisatie en de coherente
toepassing van deze nieuwe regels moeten
gemeenschappelijke criteria worden
ontwikkeld voor de uitvoering van de
risicobeoordeling. Die criteria moeten –
indien mogelijk – van nationale en
internationale normen gebruikmaken en het
volgende omvatten: de verschillende
aspecten van de kenmerken van de soorten,
het risico op en de wijze van binnenkomst
in de Unie, de negatieve economische,
sociale en biodiversiteitseffecten van de
soort, de mogelijke voordelen van het
gebruik en de kosten van beperkingen
afgewogen tegen de negatieve gevolgen,
evenals een gekwantificeerde raming van
de kosten van de economische, sociale en
milieuschade op Unie-niveau om het

(12) Met het oog op de naleving van de
bepalingen van de
Wereldhandelsorganisatie en de coherente
toepassing van deze nieuwe regels moeten
gemeenschappelijke criteria worden
ontwikkeld voor de uitvoering van de
risicobeoordeling. Die criteria moeten –
indien mogelijk – van nationale en
internationale normen gebruikmaken en het
volgende omvatten: de verschillende
aspecten van de kenmerken van de soorten,
het risico op en de wijze van introductie in
de Unie, de negatieve economische, sociale
en biodiversiteitseffecten van de soort, de
mogelijke voordelen van het gebruik en de
kosten van beperkingen afgewogen tegen
de negatieve gevolgen, evenals een
approximatieve gekwantificeerde raming
van de kosten van de economische, sociale
en milieuschade op Unie-niveau om het
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belang voor de Unie aan te tonen en
verdere maatregelen te rechtvaardigen. Om
het systeem progressief te ontwikkelen en
op eerdere ervaringen voort te bouwen,
moet de algemene aanpak na vijf jaar
worden geëvalueerd.

belang voor de Unie aan te tonen en
verdere maatregelen te rechtvaardigen. Om
het systeem progressief te ontwikkelen en
op eerdere ervaringen voort te bouwen,
moet de algemene aanpak na vijf jaar
worden geëvalueerd.
Or. es

Motivering
Taalkundige aanpassing in overeenstemming met het begrip "introductie" dat gebruikt wordt
in artikel 3 "Definities". Er wordt verzocht deze aanpassing in de hele tekst door te voeren.
Wat de kosten betreft: indien er geen concrete gekwantificeerde raming verstrekt kan worden,
mag dit de inwerkingtreding van maatregelen niet verhinderen.

Amendement 71
Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Overweging 13
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Sommige invasieve uitheemse soorten
zijn opgenomen in bijlage B van
Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad
van 9 december 1996 inzake de
bescherming van in het wild levende dieren plantesoorten door controle op het
desbetreffende handelsverkeer17 en de
invoer daarvan in de Unie is verboden
omdat hun invasieve karakter is erkend en
de introductie in de Unie een negatieve
invloed heeft op inheemse soorten. Het
betreft de volgende soorten: Callosciurus
erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura
jamaicensis, Lithobates (Rana)
catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys
picta, Trachemys scripta elegans. Met het
oog op een coherent juridisch kader en een
uniforme regelgeving betreffende invasieve
uitheemse soorten op Unie-niveau moeten
deze soorten prioritair worden opgenomen
in de lijst van voor de Unie zorgwekkende

(13) Sommige invasieve uitheemse soorten
zijn opgenomen in bijlage B van
Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad
van 9 december 1996 inzake de
bescherming van in het wild levende dieren plantensoorten door controle op het
desbetreffende handelsverkeer17 en de
invoer daarvan in de Unie is verboden
omdat hun invasieve karakter is erkend en
de introductie in de Unie een negatieve
invloed heeft op inheemse soorten. Het
betreft de volgende soorten: Callosciurus
erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura
jamaicensis, Lithobates (Rana)
catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys
picta, Trachemys scripta elegans. Met het
oog op een coherent juridisch kader en een
uniforme regelgeving betreffende invasieve
uitheemse soorten op Unie-niveau moeten
deze soorten worden opgenomen in de lijst
van voor de Unie zorgwekkende invasieve
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invasieve uitheemse soorten.

uitheemse soorten, en tegelijkertijd in
bijlage B van Verordening (EG) nr.
338/97 blijven staan.

__________________

__________________

17

17

PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.
Or. en

Motivering
Gesteld dat de voorgestelde amendementen om de limiet voor de lijst van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten weg te nemen, worden aangenomen, is er geen
reden om deze soorten niet onmiddellijk in de lijst op te nemen en aldus de samenhang met
Verordening (EG) nr. 338/97 te waarborgen. In de tekst van de Commissie was niet duidelijk
of deze soorten in de bijlage bij die verordening zouden blijven staan nadat ze in de lijst van
voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten zijn opgenomen. Dit amendement
verschaft duidelijkheid op dat punt.

Amendement 72
Kartika Tamara Liotard
Voorstel voor een verordening
Overweging 13
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Sommige invasieve uitheemse soorten
zijn opgenomen in bijlage B van
Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad
van 9 december 1996 inzake de
bescherming van in het wild levende dieren plantesoorten door controle op het
desbetreffende handelsverkeer17 en de
invoer daarvan in de Unie is verboden
omdat hun invasieve karakter is erkend en
de introductie in de Unie een negatieve
invloed heeft op inheemse soorten. Het
betreft de volgende soorten: Callosciurus
erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura
jamaicensis, Lithobates (Rana)
catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys
picta, Trachemys scripta elegans. Met het
oog op een coherent juridisch kader en een
uniforme regelgeving betreffende invasieve

(13) Sommige invasieve uitheemse soorten
zijn opgenomen in bijlage B van
Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad
van 9 december 1996 inzake de
bescherming van in het wild levende dieren plantensoorten door controle op het
desbetreffende handelsverkeer17 en de
invoer daarvan in de Unie is verboden
omdat hun invasieve karakter is erkend en
de introductie in de Unie een negatieve
invloed heeft op inheemse soorten. Het
betreft de volgende soorten: Callosciurus
erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura
jamaicensis, Lithobates (Rana)
catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys
picta, Trachemys scripta elegans. Met het
oog op een coherent juridisch kader en een
uniforme regelgeving betreffende invasieve
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uitheemse soorten op Unie-niveau moeten
deze soorten prioritair worden opgenomen
in de lijst van voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten.

uitheemse soorten op Unie-niveau moeten
deze soorten prioritair worden opgenomen
in de lijst van voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten.

__________________

__________________

17

17

PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.
Or. en

Motivering
Als de voorgestelde limiet van 50 soorten verwijderd wordt, moeten de zeven in bijlage B van
Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van
in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende
handelsverkeer (verordeningen inzake de handel in in het wild levende dier- en
plantensoorten) opgenomen soorten gewervelde dieren worden toegevoegd aan de lijst van
voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. De invoer van deze zeven soorten in
de Europese Unie is momenteel verboden, maar gebruik, verkoop, fokken, houden of
vervoeren ervan niet.

Amendement 73
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Overweging 13
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Sommige invasieve uitheemse soorten
zijn opgenomen in bijlage B van
Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad
van 9 december 1996 inzake de
bescherming van in het wild levende dieren plantensoorten door controle op het
desbetreffende handelsverkeer17 en de
invoer daarvan in de Unie is verboden
omdat hun invasieve karakter is erkend en
de introductie in de Unie een negatieve
invloed heeft op inheemse soorten. Het
betreft de volgende soorten: Callosciurus
erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura
jamaicensis, Lithobates (Rana)
catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys
picta, Trachemys scripta elegans. Met het

(13) Sommige invasieve uitheemse soorten
zijn opgenomen in bijlage B van
Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad
van 9 december 1996 inzake de
bescherming van in het wild levende dieren plantensoorten door controle op het
desbetreffende handelsverkeer17 en de
invoer daarvan in de Unie is verboden
omdat hun invasieve karakter is erkend en
de introductie in de Unie een negatieve
invloed heeft op inheemse soorten. Het
betreft de volgende soorten: Callosciurus
erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura
jamaicensis, Lithobates (Rana)
catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys
picta, Trachemys scripta elegans. Met het
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oog op een coherent juridisch kader en een
uniforme regelgeving betreffende invasieve
uitheemse soorten op Unie-niveau moeten
deze soorten prioritair worden opgenomen
in de lijst van voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten.

oog op een coherent juridisch kader en een
uniforme regelgeving betreffende invasieve
uitheemse soorten op Unie-niveau moeten
deze soorten prioritair worden opgenomen
in de lijst van voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten. Deze
verordening en Verordening (EG) nr.
338/97 van de Raad moeten als
complementaire instrumenten worden
behandeld.

__________________

__________________

17

17

PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.
Or. pl

Amendement 74
Gaston Franco
Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(14 bis) Sommige soorten die invasief zijn
in de Unie als geheel zijn inheems in
bepaalde lidstaten. Daarom is het
wenselijk een gedifferentieerd systeem in
functie van de in de habitatrichtlijn
(Richtlijn 92/43/EEG) vermelde negen
biogeografische regio's van de Europese
Unie op te zetten: het Alpiene gebied, de
Atlantische zone, het Zwarte Zeegebied,
de boreale biogeografische regio, de
continentale zone, Macaronesië, het
Middellandse Zeegebied, de Pannonische
regio en de biogeografische regio
steppegebied.
Or. fr
Motivering

Het opstellen van negen verschillende lijsten lijkt wetenschappelijk relevanter om de
diversiteit van de ecosystemen in aanmerking te nemen, bovendien wordt zo vermeden gebruik
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te moeten maken van het stelsel van afwijkingen. Het voorzien in een stelsel van afwijkingen
voor bepaalde lidstaten zou namelijk in tegenspraak zijn met de geest van de verordening die
een preventieve en reactieve aanpak voorstaat voordat de situatie oncontroleerbaar wordt.
Het zou ook de effectieve tenuitvoerlegging ervan belemmeren door een negatief signaal uit te
zenden wat betreft zijn bindende karakter.

Amendement 75
Kartika Tamara Liotard
Voorstel voor een verordening
Overweging 15
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Sommige van de invasieve soorten in
de Unie kunnen inheems zijn in enkele van
de ultraperifere regio's van de Unie en
andersom. In de Mededeling van de
Commissie "De ultraperifere regio's: een
troef voor Europa"18 wordt erkend dat –
gezien de opmerkelijke biodiversiteit van
de ultraperifere regio's – maatregelen
moeten worden genomen om invasieve
uitheemse soorten in die regio's te
voorkomen en te beheersen
overeenkomstig het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie, waarbij
rekening wordt gehouden met Besluit
2010/718/EU van de Europese Raad van
29 oktober 2010 tot wijziging van de status
van het eiland Saint-Barthélemy ten
aanzien van de Europese Unie19 en Besluit
2012/419/EU van de Europese Raad van
11 juli 2012 tot wijziging van de status van
Mayotte ten aanzien van de Europese
Unie20. Daarom moeten nieuwe regels van
toepassing zijn op de ultraperifere regio's
van de Unie, met uitzondering van de
regels met betrekking tot voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
die inheems zijn in deze regio's. Om de
biodiversiteit in deze regio's te beschermen
moeten de betreffende lidstaten, ter
aanvulling van de lijst van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
bovendien specifieke lijsten van invasieve

(15) Sommige van de invasieve soorten in
de Unie kunnen inheems zijn in enkele van
de ultraperifere regio's van de Unie en
andersom. In de Mededeling van de
Commissie "De ultraperifere regio's: een
troef voor Europa" wordt erkend dat –
gezien de opmerkelijke biodiversiteit van
de ultraperifere regio's – maatregelen
moeten worden genomen om invasieve
uitheemse soorten in die regio's te
voorkomen en te beheersen
overeenkomstig het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie, waarbij
rekening wordt gehouden met Besluit
2010/718/EU van de Europese Raad van
29 oktober 2010 tot wijziging van de status
van het eiland Saint-Barthélemy ten
aanzien van de Europese Unie en Besluit
2012/419/EU van de Europese Raad van
11 juli 2012 tot wijziging van de status van
Mayotte ten aanzien van de Europese Unie.
Daarom moeten nieuwe regels van
toepassing zijn op de ultraperifere regio's
van de Unie, met uitzondering van de
regels met betrekking tot voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
die inheems zijn in deze regio's. Om de
biodiversiteit in deze regio's te beschermen
moeten de betreffende lidstaten, ter
aanvulling van de lijst van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
bovendien specifieke lijsten van invasieve
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uitheemse soorten voor hun ultraperifere
regio's opstellen waarop deze nieuwe
regels ook van toepassing moeten zijn.

uitheemse soorten voor hun ultraperifere
regio's opstellen waarop deze nieuwe
regels ook van toepassing moeten zijn.
Deze lijsten moeten open zijn en
voortdurend herzien en bijgewerkt worden
wanneer nieuwe invasieve uitheemse
soorten geïdentificeerd worden en als een
risico worden beschouwd.

__________________

__________________

18

COM(2008)642 definitief.

18

COM(2008)642 definitief.

19

PB L 325 van 9.12.2010, blz. 4.

19

PB L 325 van 9.12.2010, blz. 4.

PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131.

20

PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131.

20

Or. en
Motivering
Aan de lijst van voor de ultraperifere regio's zorgwekkende soorten moet geen limiet worden
gesteld en de lijst moet voortdurend worden herzien en bijgewerkt. Dit wordt weerspiegeld in
het voorgestelde amendement. Een lijst waaraan een limiet is gesteld zou verhinderen dat de
verordening haar doelstellingen verwezenlijkt om te voorkomen dat invasieve uitheemse
soorten zich in de ultraperifere regio's vestigen.

Amendement 76
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Overweging 16
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) De risico's en gevaren van invasieve
uitheemse soorten vormen een
grensoverschrijdende uitdaging voor de
gehele Unie. Daarom is het van essentieel
belang dat op Unie-niveau wordt verboden
voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten in de Unie in te voeren,
te reproduceren, te telen, te vervoeren, te
kopen, te verkopen, te gebruiken, uit te
wisselen, te houden en uit te zetten, om een
consistent optreden in de gehele Unie te
waarborgen en zo verstoringen op de

(16) De risico's en gevaren van invasieve
uitheemse soorten vormen een
grensoverschrijdende uitdaging voor de
gehele Unie. Daarom is het van essentieel
belang dat op Unie-niveau wordt verboden
voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten in de Unie te
introduceren, te reproduceren, te telen, te
vervoeren, te kopen, te verkopen, te
gebruiken, uit te wisselen, te houden en
intentioneel uit te zetten, om een consistent
optreden in de gehele Unie te waarborgen
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interne markt te voorkomen evenals
situaties waarin het optreden in de ene
lidstaat wordt ondermijnd door het
uitblijven van maatregelen in een andere
lidstaat.

en zo verstoringen op de interne markt te
voorkomen evenals situaties waarin het
optreden in de ene lidstaat wordt
ondermijnd door het uitblijven van
maatregelen in een andere lidstaat.
Or. es
Motivering

In overeenstemming met het amendement op artikel 7.

Amendement 77
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Overweging 17
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) Om wetenschappelijk onderzoek en
bewaringsactiviteiten ex situ mogelijk te
maken moeten specifieke regels worden
vastgesteld voor de voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
die het voorwerp vormen van dergelijke
activiteiten. Deze activiteiten moeten
worden uitgevoerd in gesloten faciliteiten
waar de organismen in een onder controle
staande locatie worden gehouden en alle
noodzakelijke maatregelen worden
genomen om te voorkomen dat voor de
Unie zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten ontsnappen of onrechtmatig
worden vrijgelaten.

(17) Om wetenschappelijk onderzoek
mogelijk te maken door instituten die
bevoegd zijn dergelijk onderzoek uit te
voeren, alsmede om activiteiten van
dierentuinen of botanische tuinen
mogelijk te maken, moeten specifieke
regels worden vastgesteld voor de voor de
Unie zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten die het voorwerp vormen van
dergelijke activiteiten. Deze activiteiten
moeten worden uitgevoerd in gesloten
faciliteiten waar de organismen in een
onder controle staande locatie worden
gehouden en alle noodzakelijke
maatregelen worden genomen om te
voorkomen dat voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
ontsnappen of onrechtmatig worden
vrijgelaten.
Or. pl
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Amendement 78
Mark Demesmaeker, Pavel Poc, Catherine Bearder, Kartika Tamara Liotard
Voorstel voor een verordening
Overweging 18
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Het kan gebeuren dat uitheemse
soorten die nog niet erkend zijn als voor de
Unie zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten, aan de grenzen van de Unie
opduiken of op het grondgebied van de
Unie worden waargenomen. De lidstaten
moeten daarom op basis van het
beschikbaar wetenschappelijke
bewijsmateriaal bepaalde noodmaatregelen
kunnen nemen. Dankzij dergelijke
noodmaatregelen kunnen onmiddellijk
maatregelen worden genomen tegen
soorten waarvan de introductie, de
vestiging en de verspreiding in die landen
een risico kan vormen, terwijl de lidstaten
de daadwerkelijke risico's van die soorten
overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen in de verdragen van de
Wereldhandelsorganisatie beoordelen, in
het bijzonder met het oog op de erkenning
van die soorten als voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten. Nationale noodmaatregelen
moeten worden gekoppeld aan de
mogelijkheid om noodmaatregelen te
nemen op Unie-niveau om te voldoen aan
de bepalingen van de verdragen van de
Wereldhandelsorganisatie. Bovendien
bieden noodmaatregelen op Unie-niveau de
Unie een mechanisme om snel te handelen
in geval van de aanwezigheid of directe
gevaar van binnenkomst van een nieuwe
invasieve uitheemse soort in
overeenstemming met het
voorzorgsbeginsel.

(18) Het kan gebeuren dat uitheemse
soorten die nog niet erkend zijn als voor de
Unie zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten, aan de grenzen van de Unie
opduiken of op het grondgebied van de
Unie worden waargenomen. De lidstaten
moeten daarom op basis van het
beschikbaar wetenschappelijke
bewijsmateriaal bepaalde noodmaatregelen
kunnen nemen. Dankzij dergelijke
noodmaatregelen kunnen onmiddellijk
maatregelen worden genomen tegen
soorten waarvan de introductie, de
vestiging en de verspreiding in die landen
een risico kan vormen, terwijl de lidstaten
de daadwerkelijke risico's van die soorten
overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen in de verdragen van de
Wereldhandelsorganisatie beoordelen, in
het bijzonder met het oog op de erkenning
van die soorten als voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten. Nationale noodmaatregelen
moeten worden gekoppeld aan de
mogelijkheid om noodmaatregelen te
nemen op Unie-niveau om te voldoen aan
de bepalingen van de verdragen van de
Wereldhandelsorganisatie. Bovendien
bieden noodmaatregelen op Unie-niveau de
Unie een mechanisme om snel te handelen
in geval van de aanwezigheid of directe
gevaar van binnenkomst van een nieuwe
invasieve uitheemse soort in
overeenstemming met het
voorzorgsbeginsel. Ingeval
noodmaatregelen uitroeiing, beheersing
of indamming vereisen, moet rekening
worden gehouden met het welzijn van
zowel de dieren waarop de maatregelen
van toepassing zijn als de dieren die
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daarbuiten vallen. De bevoegde
autoriteiten moeten de nodige
maatregelen nemen om de pijn, de onrust
en het lijden van dieren tijdens het proces
te voorkomen, waarbij zo veel mogelijk
rekening wordt gehouden met de beste
praktijken ter zake.
Or. en
Motivering
Bij de omgang met invasieve uitheemse soorten is het cruciaal om rekening te houden met het
welzijn van de dieren. Dit is eveneens belangrijk om de steun van de burgers te verkrijgen
voor de bestrijding van deze soorten. Beste praktijken omvatten bijvoorbeeld de Guiding
Principles on Animal Welfare developed by the World Organisation for Animal Health (OIE).

Amendement 79
Véronique Mathieu Houillon
Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(18 bis) Om het houden van en de handel
in fokdieren mogelijk te maken, moeten
specifieke regels worden vastgesteld voor
de voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten die het voorwerp
vormen van dergelijke activiteiten. Deze
activiteiten dienen te worden uitgevoerd in
gesloten, beveiligde instellingen waarin de
nodige maatregelen zijn genomen om te
voorkomen dat voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten ontsnappen of onrechtmatig
worden vrijgelaten.
Or. fr

Amendement 80
Kartika Tamara Liotard
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Voorstel voor een verordening
Overweging 19
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) De lidstaten moeten strengere
maatregelen kunnen nemen om invasieve
uitheemse soorten te bestrijden en
proactief te kunnen optreden ten aanzien
van soorten die niet zijn opgenomen in de
lijst van voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten. Om
proactiever te kunnen optreden ten aanzien
van niet in de lijst opgenomen soorten
moet daarom een toelating worden
verleend voor de vrijlating in het milieu
van niet in de lijst van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
opgenomen invasieve uitheemse soorten
die op grond van bewijsmateriaal van de
lidstaten een risico vormen. Er zijn al
gedetailleerde regels voor de toelating van
uitheemse soorten voor gebruik in de
aquacultuur vastgesteld bij Verordening
(EG) nr. 708/2007 en hiermee moet in deze
context door de lidstaten rekening worden
gehouden.

(19) De lidstaten moeten maatregelen
kunnen nemen om proactief te kunnen
optreden ten aanzien van soorten die niet
zijn opgenomen in de lijst van voor de
Unie zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten, inclusief de regulering van het
handelen in, gebruiken, fokken, telen,
verkopen, houden, vervoeren en in het
wild vrijlaten van die soorten. Om
proactiever te kunnen optreden ten aanzien
van niet in de lijst opgenomen soorten
moet daarom een toelating worden
verleend voor de vrijlating in het milieu
van niet in de lijst van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
opgenomen invasieve uitheemse soorten
die op grond van bewijsmateriaal van de
lidstaten een risico vormen. Er zijn al
gedetailleerde regels voor de toelating van
uitheemse soorten voor gebruik in de
aquacultuur vastgesteld bij Verordening
(EG) nr. 708/2007 en hiermee moet in deze
context door de lidstaten rekening worden
gehouden.
Or. en

Motivering
Er moet een niet-uitputtende lijst met voorbeelden van de meest geschikte maatregelen
worden verstrekt. De mogelijkheid voor lidstaten om strengere maatregelen te treffen komt in
een afzonderlijke overweging aan bod.

Amendement 81
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) De lidstaten moeten strengere
maatregelen kunnen nemen om invasieve
uitheemse soorten te bestrijden en
proactief te kunnen optreden ten aanzien
van soorten die niet zijn opgenomen in de
lijst van voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten. Om
proactiever te kunnen optreden ten aanzien
van niet in de lijst opgenomen soorten
moet daarom een toelating worden
verleend voor de vrijlating in het milieu
van niet in de lijst van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
opgenomen invasieve uitheemse soorten
die op grond van bewijsmateriaal van de
lidstaten een risico vormen. Er zijn al
gedetailleerde regels voor de toelating van
uitheemse soorten voor gebruik in de
aquacultuur vastgesteld bij Verordening
(EG) nr. 708/2007 en hiermee moet in deze
context door de lidstaten rekening worden
gehouden.

(19) De lidstaten moeten strengere
maatregelen kunnen nemen om invasieve
uitheemse soorten te bestrijden en alle
nodige proactieve maatregelen kunnen
nemen ten aanzien van soorten die niet zijn
opgenomen in de lijst van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten. Om proactiever te kunnen
optreden ten aanzien van niet in de lijst
opgenomen soorten moet daarom een
toelating worden verleend voor de
vrijlating in het milieu van niet in de lijst
van voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten opgenomen invasieve
uitheemse soorten die op grond van
bewijsmateriaal van de lidstaten een risico
vormen. Er zijn al gedetailleerde regels
voor de toelating van uitheemse soorten
voor gebruik in de aquacultuur vastgesteld
bij Verordening (EG) nr. 708/2007 en
hiermee moet in deze context door de
lidstaten rekening worden gehouden.
Or. es

Motivering
Er moet worden verduidelijkt dat de lidstaten alle nodige maatregelen kunnen nemen ter
bescherming van hun inheemse fauna en flora, met inbegrip van nationale
handelsbeperkingen ter bestrijding van invasieve soorten.

Amendement 82
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Overweging 19
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) De lidstaten moeten strengere
maatregelen kunnen nemen om invasieve
uitheemse soorten te bestrijden en proactief

(19) De lidstaten moeten strengere
maatregelen kunnen nemen om invasieve
uitheemse soorten te bestrijden en proactief
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te kunnen optreden ten aanzien van soorten
die niet zijn opgenomen in de lijst van voor
de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten. Om proactiever te
kunnen optreden ten aanzien van niet in de
lijst opgenomen soorten moet daarom een
toelating worden verleend voor de
vrijlating in het milieu van niet in de lijst
van voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten opgenomen invasieve
uitheemse soorten die op grond van
bewijsmateriaal van de lidstaten een risico
vormen. Er zijn al gedetailleerde regels
voor de toelating van uitheemse soorten
voor gebruik in de aquacultuur vastgesteld
bij Verordening (EG) nr. 708/2007 en
hiermee moet in deze context door de
lidstaten rekening worden gehouden.

te kunnen optreden ten aanzien van soorten
die niet zijn opgenomen in de lijst van voor
de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten. Om proactiever te
kunnen optreden ten aanzien van niet in de
lijst opgenomen soorten moet daarom een
toelating worden verleend voor de
vrijlating in het milieu van niet in de lijst
van voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten opgenomen invasieve
uitheemse soorten die op grond van
bewijsmateriaal van de lidstaten een risico
vormen. Er zijn al gedetailleerde regels
voor de toelating van uitheemse soorten
voor gebruik in de aquacultuur vastgesteld
bij Verordening (EG) nr. 708/2007 en
hiermee moet in deze context door de
lidstaten rekening worden gehouden. De
lidstaten moeten doorlopend andere
nationale en internationale instrumenten
ontwikkelen voor het oplossen van de
problemen die zijn ontstaan door
invasieve uitheemse soorten. De nieuwe
verordening moet dienen als aanvulling
op bestaande instrumenten en deze niet
volledig vervangen.
Or. pl

Amendement 83
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy
Voorstel voor een verordening
Overweging 20
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) Een groot deel van de invasieve
uitheemse soorten wordt onopzettelijk in
de Unie geïntroduceerd. Daarom is het van
cruciaal belang de trajecten waarlangs
invasieve uitheemse soorten onopzettelijk
worden geïntroduceerd te beheersen. Er
moet op dit gebied geleidelijk worden
opgetreden gezien de relatief beperkte
ervaringen op dit gebied. De maatregelen

(20) Een groot deel van de invasieve
uitheemse soorten wordt onopzettelijk in
de Unie geïntroduceerd. Daarom is het van
cruciaal belang de trajecten waarlangs
invasieve uitheemse soorten onopzettelijk
worden geïntroduceerd te beheersen. Er
moet op dit gebied geleidelijk worden
opgetreden gezien de relatief beperkte
ervaringen op dit gebied. De maatregelen
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moeten zowel verplichte als vrijwillige
maatregelen omvatten, bijvoorbeeld de
International Maritime Organisation's
Guidelines for the Control and
Management of Ships' Biofouling, en
voortbouwen op de ervaring in de Unie en
in de lidstaten met het beheersen van
bepaalde trajecten, bijvoorbeeld
maatregelen die zijn vastgesteld op grond
van het International Convention for the
Control and Management of Ships Ballast
Water and Sediments.

moeten zowel verplichte als vrijwillige
maatregelen omvatten, bijvoorbeeld de
International Maritime Organisation's
Guidelines for the Control and
Management of Ships' Biofouling, en
voortbouwen op de ervaring in de Unie en
in de lidstaten met het beheersen van
bepaalde trajecten, bijvoorbeeld
maatregelen die zijn vastgesteld op grond
van het International Convention for the
Control and Management of Ships Ballast
Water and Sediments. De Commissie moet
derhalve alle nodige maatregelen nemen
om de lidstaten ertoe aan te moedigen het
verdrag te ratificeren, onder meer door
debatmogelijkheden tussen nationale
ministers te bevorderen. Onverminderd de
voorschriften van artikel 11 inzake de
actieplannen van de lidstaten brengt de
Commissie drie jaar na de datum van
inwerkingtreding van deze verordening
verslag uit over de tenuitvoerlegging van
die vrijwillige maatregelen door de
lidstaten en dient zij indien nodig
wetgevingsvoorstellen in om die
maatregelen op te nemen in het
Unierecht.
Or. en

Motivering
Op het moment waarop de effectbeoordeling van de Commissie werd opgesteld hadden
slechts vier lidstaten het verdrag geratificeerd, ondanks het feit dat in het verslag dat het
Instituut voor Europese Milieupolitiek in 2010 voor de Commissie had opgesteld werd
verklaard dat onbehandeld ballastwater en afzetting op scheepsrompen verreweg de
belangrijkste oorzaken vormen van de incidentele introductie van uitheemse soorten. Mochten
die vrijwillige maatregelen niet succesvol blijken, dan moet de Commissie wetgevend
optreden op dit gebied overwegen.

Amendement 84
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Overweging 21
PE526.237v01-00
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) Om een adequate kennisbasis te
ontwikkelen om de problemen met
betrekking tot invasieve uitheemse soorten
aan te pakken moeten de lidstaten zorgen
voor onderzoek, monitoring en surveillance
van deze soorten. Aangezien
surveillancesystemen het meest geschikt
zijn om nieuwe invasieve inheemse soorten
vroegrijdig op te sporen en de verspreiding
van reeds gevestigde soorten te bepalen,
moeten zij zowel gerichte als algemene
onderzoeken omvatten en profiteren van de
betrokkenheid van verschillende sectoren
en stakeholders (onder meer plaatselijke
gemeenschappen). Bij de surveillance
moet an voortdurend aandacht worden
geschonken aan nieuwe invasieve
uitheemse soorten in de gehele Unie. Met
het oog op efficiëntie en kosteneffectiviteit
moet worden gebruikgemaakt van
bestaande systemen voor grenscontrole,
surveillance en monitoring die al zijn
vastgesteld in Unie-wetgeving, in het
bijzonder in de Richtlijnen 2009/147/EG,
92/43/EEG, 2008/56/EG en 2000/60/EG.

(21) Om een adequate kennisbasis te
ontwikkelen om de problemen met
betrekking tot invasieve uitheemse soorten
aan te pakken moeten de lidstaten zorgen
voor onderzoek, monitoring en surveillance
van deze soorten en beste praktijken voor
preventie en beheer van invasieve
uitheemse soorten uitwisselen. Aangezien
surveillancesystemen het meest geschikt
zijn om nieuwe invasieve inheemse soorten
vroegtijdig op te sporen en de verspreiding
van reeds gevestigde soorten te bepalen,
moeten zij zowel gerichte als algemene
onderzoeken omvatten en profiteren van de
betrokkenheid van verschillende sectoren
en stakeholders (onder meer regionale
autoriteiten). Bij de surveillance moet
voortdurend aandacht worden geschonken
aan nieuwe invasieve uitheemse soorten in
de gehele Unie. Met het oog op efficiëntie
en kosteneffectiviteit moet worden
gebruikgemaakt van bestaande systemen
voor grenscontrole, surveillance en
monitoring die al zijn vastgesteld in Uniewetgeving, in het bijzonder in de
Richtlijnen 2009/147/EG, 92/43/EEG,
2008/56/EG en 2000/60/EG.
Or. en

Amendement 85
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Overweging 23
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) Na de introductie van invasieve
uitheemse soorten zijn maatregelen voor de
vroege opsporing en snelle uitroeiing ervan
van cruciaal belang om te voorkomen dat
de invasieve uitheemse soorten zich

(23) Na de introductie van invasieve
uitheemse soorten zijn maatregelen voor de
vroege opsporing en snelle uitroeiing ervan
van cruciaal belang om te voorkomen dat
de invasieve uitheemse soorten zich
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vestigen en verspreiden. De meest
doeltreffende en kosteneffectieve
maatregel bestaat er vaak in de gehele
populatie zo snel mogelijk uit te roeien,
zolang het aantal exemplaren nog beperkt
is. Indien het niet haalbaar is de populatie
uit te roeien of de kosten voor de uitroeiing
op de lange termijn niet opwegen tegen de
economische, sociale en milieuvoordelen,
moeten maatregelen worden genomen om
de populatie in te dammen en te beheersen.

vestigen en verspreiden. De meest
doeltreffende en kosteneffectieve
maatregel bestaat er vaak in de gehele
populatie zo snel mogelijk uit te roeien,
zolang het aantal exemplaren nog beperkt
is. Indien het niet haalbaar is de populatie
uit te roeien of de kosten voor de uitroeiing
op de lange termijn niet opwegen tegen de
economische, sociale en milieuvoordelen,
moeten maatregelen worden genomen om
de populatie in te dammen en te beheersen.
Voor de maatregelen om de populatie van
diersoorten in te dammen en te beheersen
mogen uitsluitend methoden worden
gebruikt die niet gepaard gaan met
bloedvergieten.
Or. it

Amendement 86
Véronique Mathieu Houillon
Voorstel voor een verordening
Overweging 24
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) De noodzakelijke uitroeiing en
beheersing van sommige invasieve
uitheemse soorten kan bij de dieren
gepaard gaan met pijn, onrust, angst of
andere vormen van lijden, zelfs wanneer de
beste technische middelen worden
gebruikt. Daarom moeten de lidstaten en
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de
uitroeiing, de beheersing of de uitdamming
van invasieve uitheemse soorten, de nodige
maatregelen nemen om de pijn, de onrust,
en het lijden van dieren tijdens het proces
tot een minimum te beperken, waarbij zo
veel mogelijk rekening wordt gehouden
met de beste praktijken ter zake,
bijvoorbeeld de Guiding Principles on
Animal Welfare developed by the World
Organisation for Animal Health (OIE).

(24) Artikel 13 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese
Unie bepaalt dat de Unie en de lidstaten
bij het formuleren en uitvoeren van het
beleid van de Unie op het gebied van
landbouw, visserij, vervoer, interne markt
en onderzoek, technologische
ontwikkeling en de ruimte, ten volle
rekening moeten houden met hetgeen
vereist is voor het welzijn van dieren als
wezens met gevoel, onder eerbiediging
van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen en gebruiken van de lidstaten
met betrekking tot met name
godsdienstige riten, culturele tradities en
regionaal erfgoed. In artikel 13 wordt het
milieubeleid, dat de juridische grondslag
voor deze verordening vormt, niet
vermeld. De noodzakelijke uitroeiing en
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beheersing van sommige invasieve
uitheemse soorten kan bij de dieren echter
gepaard gaan met pijn, onrust, angst of
andere vormen van lijden, zelfs wanneer de
beste technische middelen worden
gebruikt. Daarom moeten de lidstaten en
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de
uitroeiing, de beheersing of de uitdamming
van invasieve uitheemse soorten, trachten
de nodige maatregelen te nemen om de
pijn, de onrust, en het lijden van dieren
tijdens het proces tot een minimum te
beperken, waarbij zo veel mogelijk
rekening wordt gehouden met de beste
praktijken ter zake, bijvoorbeeld de
Guiding Principles on Animal Welfare
developed by the World Organisation for
Animal Health (OIE).
Or. fr
Motivering
In de Verdragen wordt bepaald dat de Unie ten volle rekening houdt met dierenwelzijn in de
tenuitvoerlegging van bepaalde in artikel 13, VWEU, genoemde beleidsmaatregelen. In
artikel 13, de enige bepaling van het Verdrag over dierenwelzijn, wordt het milieubeleid
echter niet vermeld. De Europese Unie heeft aldus geen bevoegdheid om op te treden in het
kader van dierenwelzijn bij het formuleren of het ten uitvoer leggen van het milieubeleid. Dit
valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de lidstaten.

Amendement 87
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Overweging 24
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) De noodzakelijke uitroeiing en
beheersing van sommige invasieve
uitheemse soorten kan bij de dieren
gepaard gaan met pijn, onrust, angst of
andere vormen van lijden, zelfs wanneer de
beste technische middelen worden
gebruikt. Daarom moeten de lidstaten en

(24) De noodzakelijke uitroeiing en
beheersing van sommige invasieve
uitheemse soorten kan bij de dieren
gepaard gaan met pijn, onrust, angst of
andere vormen van lijden, zelfs wanneer de
beste technische middelen worden
gebruikt. Daarom moeten de lidstaten en
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marktdeelnemers die betrokken zijn bij de
uitroeiing, de beheersing of de uitdamming
van invasieve uitheemse soorten, de nodige
maatregelen nemen om de pijn, de onrust,
en het lijden van dieren tijdens het proces
tot een minimum te beperken, waarbij zo
veel mogelijk rekening wordt gehouden
met de beste praktijken ter zake,
bijvoorbeeld de Guiding Principles on
Animal Welfare developed by the World
Organisation for Animal Health (OIE).

marktdeelnemers die betrokken zijn bij de
uitroeiing, de beheersing of de uitdamming
van invasieve uitheemse soorten, de nodige
maatregelen nemen om de pijn, de onrust,
en het lijden van dieren tijdens het proces
tot een minimum te beperken, waarbij zo
veel mogelijk rekening wordt gehouden
met de beste praktijken ter zake,
bijvoorbeeld de Guiding Principles on
Animal Welfare developed by the World
Organisation for Animal Health (OIE). In
het geval van diersoorten moeten te allen
tijde methoden worden gebruikt die niet
gepaard gaan met bloedvergieten.
Or. it

Amendement 88
Kartika Tamara Liotard
Voorstel voor een verordening
Overweging 24
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) De noodzakelijke uitroeiing en
beheersing van sommige invasieve
uitheemse soorten kan bij de dieren
gepaard gaan met pijn, onrust, angst of
andere vormen van lijden, zelfs wanneer de
beste technische middelen worden
gebruikt. Daarom moeten de lidstaten en
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de
uitroeiing, de beheersing of de uitdamming
van invasieve uitheemse soorten, de nodige
maatregelen nemen om de pijn, de onrust,
en het lijden van dieren tijdens het proces
tot een minimum te beperken, waarbij zo
veel mogelijk rekening wordt gehouden
met de beste praktijken ter zake,
bijvoorbeeld de Guiding Principles on
Animal Welfare developed by the World
Organisation for Animal Health (OIE).

(24) De noodzakelijk geachte uitroeiing en
beheersing van sommige invasieve
uitheemse soorten kan bij de dieren
gepaard gaan met pijn, onrust, angst of
andere vormen van lijden, zelfs wanneer de
beste technische middelen worden
gebruikt. Daarom moeten de lidstaten en
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de
uitroeiing, de beheersing of de uitdamming
van invasieve uitheemse soorten, de nodige
maatregelen nemen om de pijn, de onrust,
en het lijden van dieren tijdens het proces
te voorkomen, waarbij zo veel mogelijk
rekening wordt gehouden met de beste
praktijken ter zake, bijvoorbeeld de
Guiding Principles on Animal Welfare
developed by the World Organisation for
Animal Health (OIE). Indien uitroeiing of
beheer wordt overwogen, moet gebruik
gemaakt worden van humane en
wetenschappelijk geteste methoden en
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moeten de lidstaten alle belanghebbenden
en wetenschappelijke deskundigen
betrekken in het besluitvormingsproces.
Niet-letale methoden moeten in
overweging worden genomen en alle
genomen maatregelen moeten de
gevolgen voor soorten waarop de
maatregelen niet van toepassing zijn tot
een minimum beperken.
Or. en
Motivering
Wat in overweging 24 over dierenwelzijn wordt gezegd is goed, maar niet toereikend. Pijn,
onrust en lijden is op geen enkele manier aanvaardbaar en moet helemaal worden vermeden,
niet alleen beperkt. Hoewel beheersing noodzakelijk is gebleken (met toereikend
wetenschappelijk bewijsmateriaal om dat te onderbouwen), moeten uitsluitend humane
methoden worden gebruikt en moeten de lidstaten verplicht worden om belanghebbenden,
zoals dierenwelzijnsorganisaties, in het besluitvormingsproces te betrekken.

Amendement 89
Kartika Tamara Liotard
Voorstel voor een verordening
Overweging 25
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25) Over het algemeen brengen invasieve
uitheemse soorten schade toe aan
ecosystemen en verminderen zij het
herstellingsvermogen ervan. Daarom zijn
er maatregelen nodig om het
herstellingsvermogen van de ecosystemen
te versterken tegen invasies, de
veroorzaakte schade te herstellen en de
bescherming van soorten en hun habitats in
overeenstemming met artikel 4 van
Richtlijn 2009/147/EG en artikel 6 van
Richtlijn 92/43/EEG, de ecologische status
van landoppervlaktewater, overgangswater,
kustwateren en grondwater in
overeenstemming met artikel 11 van
Richtlijn 2000/60/EG en de milieutoestand

(25) Over het algemeen brengen invasieve
uitheemse soorten schade toe aan
ecosystemen en verminderen zij het
herstellingsvermogen ervan. Daarom zijn
er maatregelen nodig om het
herstellingsvermogen van de ecosystemen
te versterken tegen invasies, de
veroorzaakte schade te herstellen en de
bescherming van soorten en hun habitats in
overeenstemming met artikel 4 van
Richtlijn 2009/147/EG en artikel 6 van
Richtlijn 92/43/EEG, de ecologische status
van landoppervlaktewater, overgangswater,
kustwateren en grondwater in
overeenstemming met artikel 11 van
Richtlijn 2000/60/EG en de milieutoestand
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van het mariene milieu in
overeenstemming met artikel 13 van
Richtlijn 2008/56/EG te verbeteren.

van het mariene milieu in
overeenstemming met artikel 13 van
Richtlijn 2008/56/EG te verbeteren. De
kosten van die herstelmaatregelen moeten
gedragen worden door de individuen die
er verantwoordelijk voor zijn dat de
soorten invasief worden.
Or. en
Motivering

Daar waar herstelmaatregelen vereist zijn, moeten de kosten gedragen worden door de
perso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de introductie van de invasieve soorten in de
Unie. Hoewel het in sommige gevallen moeilijk kan zijn om de bron te achterhalen, kan de
bron in andere gevallen wel getraceerd worden (de introductie van de Pallaseekhoorn in
Nederland is bijvoorbeeld getraceerd naar één handelaar in exotische dieren als huisdieren).
In Richtlijn 2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid wordt een precedent geschept
om het beginsel van "de vervuiler betaalt" als rechtsmiddel te benutten.

Amendement 90
Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Overweging 25
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25) Over het algemeen brengen invasieve
uitheemse soorten schade toe aan
ecosystemen en verminderen zij het
herstellingsvermogen ervan. Daarom zijn
er maatregelen nodig om het
herstellingsvermogen van de ecosystemen
te versterken tegen invasies, de
veroorzaakte schade te herstellen en de
bescherming van soorten en hun habitats in
overeenstemming met artikel 4 van
Richtlijn 2009/147/EG en artikel 6 van
Richtlijn 92/43/EEG, de ecologische status
van landoppervlaktewater, overgangswater,
kustwateren en grondwater in
overeenstemming met artikel 11 van
Richtlijn 2000/60/EG en de milieutoestand
van het mariene milieu in

(25) Over het algemeen brengen invasieve
uitheemse soorten schade toe aan
ecosystemen en verminderen zij het
herstellingsvermogen ervan. Daarom zijn
er maatregelen nodig om het
herstellingsvermogen van de ecosystemen
te versterken tegen invasies, de
veroorzaakte schade te herstellen en de
bescherming van soorten en hun habitats in
overeenstemming met artikel 4 van
Richtlijn 2009/147/EG en artikel 6 van
Richtlijn 92/43/EEG, de ecologische status
van landoppervlaktewater, overgangswater,
kustwateren en grondwater in
overeenstemming met artikel 11 van
Richtlijn 2000/60/EG en de milieutoestand
van het mariene milieu in
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overeenstemming met artikel 13 van
Richtlijn 2008/56/EG te verbeteren.

overeenstemming met artikel 13 van
Richtlijn 2008/56/EG te verbeteren. De
kosten van dat herstel moeten, waar dit
passend en mogelijk is, worden gedragen
door degene die er verantwoordelijk voor
is dat de soorten invasief worden.
Or. en
Motivering

Waar dit passend en mogelijk is, moet het beginsel van "de vervuiler betaalt" worden
toegepast. De kosten van noodzakelijke herstelmaatregelen moeten worden gedragen door
degene die verantwoordelijk is voor de introductie van de invasieve soorten die de schade
hebben veroorzaakt.

Amendement 91
Gaston Franco
Voorstel voor een verordening
Overweging 26
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26) Een systeem voor de aanpak van
invasieve uitheemse soorten moet worden
ondersteund door een gecentraliseerd
informatiesysteem dat informatie over
uitheemse soorten in de Unie ordent en
toegang biedt tot gegevens over de
aanwezigheid van soorten, de verspreiding
en de ecologie ervan, de
invasiegeschiedenis en alle andere
noodzakelijke informatie ter ondersteuning
van beleids- en beheersmaatregelen.

(26) Een systeem voor de aanpak van
invasieve uitheemse soorten moet worden
ondersteund door een gecentraliseerd
informatiesysteem dat informatie over
uitheemse soorten in de Unie ordent en
toegang biedt tot gegevens over de
aanwezigheid van soorten, de verspreiding
en de ecologie ervan, de
invasiegeschiedenis en alle andere
noodzakelijke informatie ter ondersteuning
van beleids- en beheersmaatregelen, maar
ook van uitwisseling van goede
praktijken. Grensoverschrijdende
samenwerking, met name met de
nabuurschapslanden, en coördinatie
tussen de lidstaten, in het bijzonder in een
bepaalde biogeografische regio van de
Europese Unie (habitatrichtlijn
92/43/EEG), vormen een essentiële
voorwaarde voor de doeltreffendheid van
deze wetgeving.
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Or. fr
Motivering
De habitatrichtlijn 92/43/EEG verwijst naar negen biogeografische regio's van de Europese
Unie met hun eigen specifieke kenmerken: het Alpiene gebied, de Atlantische zone, het Zwarte
Zeegebied, de boreale biogeografische regio, de continentale zone, Macaronesië, het
Middellandse Zeegebied, de Pannonische regio en de biogeografische regio steppegebied.

Amendement 92
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Overweging 26
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26) Een systeem voor de aanpak van
invasieve uitheemse soorten moet worden
ondersteund door een gecentraliseerd
informatiesysteem dat informatie over
uitheemse soorten in de Unie ordent en
toegang biedt tot gegevens over de
aanwezigheid van soorten, de verspreiding
en de ecologie ervan, de
invasiegeschiedenis en alle andere
noodzakelijke informatie ter ondersteuning
van beleids- en beheersmaatregelen.

(26) Een systeem voor de aanpak van
invasieve uitheemse soorten moet worden
ondersteund door een gecentraliseerd
informatiesysteem dat informatie over
uitheemse soorten in de Unie ordent en
toegang biedt tot gegevens over de
aanwezigheid van soorten, de verspreiding
en de ecologie ervan, de
invasiegeschiedenis en alle andere
noodzakelijke informatie ter ondersteuning
van beleids- en beheersmaatregelen. Het
informatiesysteem over invasieve
uitheemse soorten moet informatie
opnemen uit bestaande databanken, zowel
op het niveau van de individuele lidstaten,
de Europese regio's (NOBANIS), als het
gehele continent (DAISIE).
Or. pl

Amendement 93
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Overweging 27
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27) Bij Richtlijn 2003/35/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 26 mei
2003 tot voorziening in inspraak van het
publiek in de opstelling van bepaalde
plannen en programma's betreffende het
milieu21 is een kader vastgesteld voor
openbare raadpleging in verband met
milieugerelateerde beslissingen. Bij de
ontwikkeling van maatregelen ten aanzien
van invasieve uitheemse soorten moet het
publiek daadwerkelijk inspraak hebben en
moeten de beleidsmakers met de
standpunten en bekommernissen van het
publiek rekening houden, waardoor de
verantwoordingsplicht en de transparantie
van de besluitvorming worden vergroot en
het publiek zich beter bewust is van
milieuvraagstukken en de genomen
beslissingen sterker steunt.

(27) Bij Richtlijn 2003/35/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 26 mei
2003 tot voorziening in inspraak van het
publiek in de opstelling van bepaalde
plannen en programma's betreffende het
milieu21 is een kader vastgesteld voor
raadpleging van de belanghebbenden in
verband met milieugerelateerde
beslissingen. Bij de ontwikkeling van
maatregelen ten aanzien van invasieve
uitheemse soorten moeten deze
belanghebbenden daadwerkelijk inspraak
hebben en moeten de beleidsmakers met de
standpunten en bekommernissen van het
publiek rekening houden, waardoor de
verantwoordingsplicht en de transparantie
van de besluitvorming worden vergroot en
het publiek zich beter bewust is van
milieuvraagstukken en de genomen
beslissingen sterker steunt. Vroegtijdige en
effectieve deelname van de
belanghebbenden is met name van belang
tijdens het proces van het goedkeuren of
bijwerken van de lijst met voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten en het vaststellen van
actieplannen en maatregelen door de
lidstaten.

__________________

__________________

21

21

PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.

PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
Or. en

Amendement 94
Gaston Franco
Voorstel voor een verordening
Overweging 27
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27) Bij Richtlijn 2003/35/EG van het
AM\1014689NL.doc

(27) Bij Richtlijn 2003/35/EG van het
37/73

PE526.237v01-00

NL

Europees Parlement en de Raad van 26 mei
2003 tot voorziening in inspraak van het
publiek in de opstelling van bepaalde
plannen en programma's betreffende het
milieu21 is een kader vastgesteld voor
openbare raadpleging in verband met
milieugerelateerde beslissingen. Bij de
ontwikkeling van maatregelen ten aanzien
van invasieve uitheemse soorten moet het
publiek daadwerkelijk inspraak hebben en
moeten de beleidsmakers met de
standpunten en bekommernissen van het
publiek rekening houden, waardoor de
verantwoordingsplicht en de transparantie
van de besluitvorming worden vergroot en
het publiek zich beter bewust is van
milieuvraagstukken en de genomen
beslissingen sterker steunt.

Europees Parlement en de Raad van 26 mei
2003 tot voorziening in inspraak van het
publiek in de opstelling van bepaalde
plannen en programma's betreffende het
milieu21 is een kader vastgesteld voor
openbare raadpleging in verband met
milieugerelateerde beslissingen. Bij de
ontwikkeling van maatregelen ten aanzien
van invasieve uitheemse soorten moet het
publiek daadwerkelijk inspraak hebben en
moeten de beleidsmakers met de
standpunten en bekommernissen van het
publiek rekening houden, waardoor de
verantwoordingsplicht en de transparantie
van de besluitvorming worden vergroot en
het publiek zich beter bewust is van
milieuvraagstukken en de genomen
beslissingen sterker steunt. De lokale en
regionale overheidsinstanties dienen ook
bij de besluiten van de lidstaten ten
aanzien van de aanpak van invasieve
soorten te worden betrokken, omdat zij
een fundamentele rol spelen in de
tenuitvoerlegging ervan alsook in de
bewustmaking en de voorlichting van het
publiek.

__________________

__________________

21

21

PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.

PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
Or. fr

Amendement 95
Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(27 bis) De tenuitvoerlegging van deze
verordening, met name de opstelling en de
bijwerking van de lijst met voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten, elementen van risicobeoordeling,
noodmaatregelen en maatregelen voor de
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snelle uitroeiing in een vroeg stadium van
de invasie, moet worden onderbouwd met
deugdelijk wetenschappelijk bewijs, wat
inhoudt dat de relevante leden van de
wetenschappelijke wereld er op effectieve
wijze bij worden betrokken.
Or. en
Motivering
De tenuitvoerlegging van de verordening moet onderbouwd worden door leden van de
wetenschappelijke wereld met relevante ervaring.

Amendement 96
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Overweging 29
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29) Om rekening te kunnen houden met de
meest recente wetenschappelijke
ontwikkelingen op milieugebied moet de
Commissie de bevoegdheid worden
verleend handelingen vast te stellen in
overeenstemming met artikel 290 van het
Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie ter vaststelling van hoe
geconcludeerd moet worden dat invasieve
uitheemse soorten in staat zijn om een
levensvatbare populatie te vestigen en om
zich te verspreiden, evenals voor het
vaststellen van de gemeenschappelijke
elementen voor de ontwikkeling van
risicobeoordelingen. Het is van bijzonder
belang dat de Commissie tijdens de
voorbereiding passend overleg pleegt,
onder meer met deskundigen. Bij de
voorbereiding en opstelling van de
gedelegeerde handelingen moet de
Commissie ervoor zorgen dat de
desbetreffende documenten tijdig en op
gepaste wijze gelijktijdig aan het Europees

(29) Om rekening te kunnen houden met de
meest recente wetenschappelijke
ontwikkelingen op milieugebied moet de
Commissie de bevoegdheid worden
verleend handelingen vast te stellen in
overeenstemming met artikel 290 van het
Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie ter vaststelling van hoe
geconcludeerd moet worden dat invasieve
uitheemse soorten in staat zijn om een
levensvatbare populatie te vestigen en om
zich te verspreiden, evenals voor het
vaststellen van de gemeenschappelijke
elementen voor de ontwikkeling van
risicobeoordelingen. Het is van bijzonder
belang dat de Commissie tijdens de
voorbereiding passend overleg pleegt,
onder meer met deskundigen door het
wetenschappelijke forum te raadplegen.
Bij de voorbereiding en opstelling van de
gedelegeerde handelingen moet de
Commissie ervoor zorgen dat de
desbetreffende documenten tijdig en op
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Parlement en de Raad worden
toegezonden.

gepaste wijze gelijktijdig aan het Europees
Parlement en de Raad worden
toegezonden.
Or. en

Amendement 97
Erik Bánki
Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(29 bis) Aangezien de kosten voor de
tenuitvoerlegging van onderhavige
verordening hoofdzakelijk ten laste
komen van de lidstaten, dient er middels
bestaande en nieuwe financiële EUinstrumenten voor worden gezorgd dat de
lidstaten gebruik kunnen maken van
doelgerichte EU-steun die evenredig is
met de uit onderhavige verordening
voortvloeiende taken. Overeenkomstig het
beginsel van gelijkheid van fiscale
behandeling dient wat dit betreft vooral
rekening te worden gehouden met de aan
derde landen grenzende lidstaten,
waarvan de uitgaven voor invasieve
uitheemse soorten aanzienlijk hoger
kunnen zijn dan de hiervoor te
verwachten uitgaven van lidstaten met
alleen EU-binnengrenzen.
Or. hu
Motivering

Het is een ernstige tekortkoming van onderhavige verordening dat zij voor haar
tenuitvoerlegging niet voorziet in toereikende financiële middelen, hetgeen voor veel lidstaten
reden is om de praktische haalbaarheid ervan in twijfel te trekken. De kosten voor de
tenuitvoerlegging van onderhavige verordening (in het ontwerp worden de jaarlijkse kosten
van de EU met betrekking tot invasieve uitheemse soorten geschat op ten minste 12 miljard
euro) zouden op een wijze die onevenredig is met de omvang ervan hoofdzakelijk voor
rekening van de lidstaten komen te vallen, aangezien de verordening niet voorziet in aparte
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EU-middelen voor de verwezenlijking ervan.
Amendement 98
Kartika Tamara Liotard
Voorstel voor een verordening
Overweging 30
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30) Om de naleving van deze verordening
te garanderen, moeten de lidstaten
ontradende, doeltreffende en evenredige
sancties opleggen voor inbreuken, rekening
houdend met de aard en de ernst van de
inbreuk.

(30) Om de naleving van deze verordening
te garanderen, moeten de lidstaten
ontradende, doeltreffende en evenredige
sancties opleggen voor inbreuken, rekening
houdend met de aard en de ernst van de
inbreuk. Voor sancties moet rekening
worden gehouden met het beginsel van de
vervuiler betaalt en ze moeten worden
opgelegd aan alle personen (commercieel
of niet-commercieel) die verantwoordelijk
zijn voor het al dan niet opzettelijk
introduceren van uitheemse soorten.
Or. en

Motivering
In Richtlijn 2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het
voorkomen en herstellen van milieuschade wordt een precedent geschept om het beginsel van
"de vervuiler betaalt" als rechtsmiddel te benutten, met name voor de bescherming van
soorten en natuurlijke habitats.

Amendement 99
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Overweging 31
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31) Om niet-commerciële eigenaren in
staat te stellen hun gezelschapsdieren die
tot een op de lijst van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
opgenomen soort behoren, tot de
AM\1014689NL.doc
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natuurlijke dood van het dier te behouden,
moet in overgangsmaatregelen worden
voorzien, op voorwaarde dat alle
maatregelen worden genomen om
ontsnapping of voortplanting te
voorkomen.
Or. en

Amendement 100
Julie Girling, Pavel Poc
Voorstel voor een verordening
Overweging 31
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31) Om niet-commerciële eigenaren in
staat te stellen hun gezelschapsdieren die
tot een op de lijst van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
opgenomen soort behoren, tot de
natuurlijke dood van het dier te behouden,
moet in overgangsmaatregelen worden
voorzien, op voorwaarde dat alle
maatregelen worden genomen om
ontsnapping of voortplanting te
voorkomen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse
versie.)

Or. en
Motivering
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 101
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Overweging 32

PE526.237v01-00

NL

42/73

AM\1014689NL.doc

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32) Om commerciële marktdeelnemers,
met mogelijkerwijze rechtmatige,
bijvoorbeeld marktdeelnemers die een
vergunning hebben ontvangen in
overeenstemming met Verordening (EG)
nr. 708/2007, in staat te stellen hun
voorraad voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten op te
gebruiken wanneer deze nieuwe regels in
werking treden, krijgen zij twee jaar tijd
om de exemplaren te slachten, te verkopen
of over te dragen aan
onderzoeksinstellingen of instellingen voor
bewaring ex-situ.

(32) Om commerciële marktdeelnemers,
bijvoorbeeld marktdeelnemers die een
vergunning hebben ontvangen in
overeenstemming met Verordening (EG)
nr. 708/2007, in staat te stellen hun
voorraad voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten op te
gebruiken wanneer deze nieuwe regels in
werking treden, krijgen zij twee jaar tijd
om de exemplaren te slachten, te verkopen
of over te dragen aan
onderzoeksinstellingen of instellingen voor
bewaring ex-situ.

Or. en

Amendement 102
Julie Girling, Pavel Poc
Voorstel voor een verordening
Overweging 32
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32) Om commerciële marktdeelnemers,
met mogelijkerwijze rechtmatige,
bijvoorbeeld marktdeelnemers die een
vergunning hebben ontvangen in
overeenstemming met Verordening (EG)
nr. 708/2007, in staat te stellen hun
voorraad voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten op te
gebruiken wanneer deze nieuwe regels in
werking treden, krijgen zij twee jaar tijd
om de exemplaren te slachten, te verkopen
of over te dragen aan
onderzoeksinstellingen of instellingen voor
bewaring ex-situ.

(32) Om commerciële marktdeelnemers,
met mogelijkerwijze rechtmatige,
bijvoorbeeld marktdeelnemers die een
vergunning hebben ontvangen in
overeenstemming met Verordening (EG)
nr. 708/2007, in staat te stellen hun
voorraad voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten op te
gebruiken wanneer deze nieuwe regels in
werking treden, krijgen zij twee jaar tijd
om de exemplaren humaan af te maken, te
verkopen of, voor zover relevant, over te
dragen aan onderzoeksinstellingen of
instellingen voor bewaring ex-situ.
Or. en
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Motivering
Het woord "slachten" is niet geschikt in deze context, aangezien het vaak gebruikt wordt om
te verwijzen naar het doden van dieren voor voedsel of gebruik; het moet vervangen worden
door "humaan afmaken".

Amendement 103
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Overweging 32
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32) Om commerciële marktdeelnemers,
met mogelijkerwijze rechtmatige,
bijvoorbeeld marktdeelnemers die een
vergunning hebben ontvangen in
overeenstemming met
Verordening (EG) nr. 708/2007, in staat te
stellen hun voorraad voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
op te gebruiken wanneer deze nieuwe
regels in werking treden, krijgen zij twee
jaar tijd om de exemplaren te slachten, te
verkopen of over te dragen aan
onderzoeksinstellingen of instellingen
voor bewaring ex-situ.

(32) Om commerciële marktdeelnemers,
met mogelijkerwijze rechtmatige,
bijvoorbeeld marktdeelnemers die een
vergunning hebben ontvangen in
overeenstemming met
Verordening (EG) nr. 708/2007, in staat te
stellen hun voorraad voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
op te gebruiken wanneer deze nieuwe
regels in werking treden, krijgen zij twee
jaar tijd om de exemplaren te verkopen of
over te dragen aan instellingen voor
bewaring ex-situ.

Or. it

Amendement 104
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Overweging 32
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32) Om commerciële marktdeelnemers,
met mogelijkerwijze rechtmatige,
bijvoorbeeld marktdeelnemers die een
vergunning hebben ontvangen in
overeenstemming met Verordening (EG)
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(32) Om commerciële marktdeelnemers,
met mogelijkerwijze rechtmatige,
bijvoorbeeld marktdeelnemers die een
vergunning hebben ontvangen in
overeenstemming met Verordening (EG)
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nr. 708/2007, in staat te stellen hun
voorraad voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten op te
gebruiken wanneer deze nieuwe regels in
werking treden, krijgen zij twee jaar tijd
om de exemplaren te slachten, te verkopen
of over te dragen aan
onderzoeksinstellingen of instellingen voor
bewaring ex-situ.

nr. 708/2007, in staat te stellen hun
voorraad voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten op te
gebruiken wanneer deze nieuwe regels in
werking treden, krijgen zij twee jaar tijd
om de exemplaren te slachten, te verkopen
of over te dragen aan
onderzoeksinstellingen of dierentuinen of
botanische tuinen.
Or. pl

Amendement 105
Franco Bonanini, Mario Pirillo
Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(33 bis) De lidstaten kunnen nationale
voorschriften inzake het beheer van
invasieve uitheemse soorten handhaven of
goedkeuren die strenger zijn dan de
bepalingen in deze verordening inzake
voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten, en ze kunnen tevens de
bepalingen inzake voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten uitbreiden tot voor lidstaten
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten.
Or. it

Amendement 106
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op
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alle invasieve uitheemse soorten in de
Unie, zoals gedefinieerd in artikel 3, onder
2.

alle invasieve uitheemse soorten, zoals
gedefinieerd in artikel 3, onder 2.

Or. en

Amendement 107
Carl Schlyter
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) genetisch gemodificeerde organismen,
zoals gedefinieerd in artikel 2 van
Richtlijn 2001/18/EG;

Schrappen

Or. en
Motivering
Het mechanisme zou ook nodig zijn wanneer een genetisch gemodificeerd organisme invasief
wordt.

Amendement 108
Kartika Tamara Liotard
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) genetisch gemodificeerde organismen,
zoals gedefinieerd in artikel 2 van
Richtlijn 2001/18/EG;

Schrappen

Or. en
Motivering
De verplaatsing van genen zonder band met de grenzen van natuurlijke soorten zou nieuwe
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ecologische risico's kunnen veroorzaken. Eén van die risico's is dat de genen ofwel ervoor
zorgen dat de gastheersoort invasief wordt, ofwel dat ze ontsnappen uit de oorspronkelijke
gastheersoort en ervoor zorgen dat andere soorten invasief worden. De nieuwe combinatie
kan genotypes met verschillende en wellicht verrassende ecologische kenmerken en mogelijke
gevaren voor de biodiversiteit creëren. Het reguleren van genetisch gemodificeerde
organismen uit hoofde van de wetgeving inzake invasieve uitheemse soorten zou kunnen
helpen potentiële risico's aan te pakken.

Amendement 109
Andrés Perelló Rodríguez
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) dierziekten die zijn gereguleerd, zoals
gedefinieerd in artikel 4, lid 1, onder 14,
van Verordening (EU) nr. XXX/XXXX
[diergezondheidswetgeving COM(2013)
260 definitief)];

c) verwekkers van dierziekten die zijn
gereguleerd, zoals gedefinieerd in artikel 4,
lid 1, onder 14, van Verordening (EU) nr.
XXX/XXXX [diergezondheidswetgeving
COM(2013) 260 final)];
Or. es
Motivering

Aangezien deze verordening handelt over "soorten" lijkt het passender en duidelijker te
spreken over "verwekkers van dierziekten" dan over "dierziekten".

Amendement 110
Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) soorten opgenomen in bijlage IV bij
Verordening (EG) nr. 708/2007;

Schrappen

Or. en
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Motivering
Een samenhangend rechtskader voor invasieve uitheemse soorten (zie ook overweging 9)
vereist dat soorten of activiteiten alleen van het toepassingsgebied van deze verordening
worden uitgesloten als hun nadelige effecten op de biodiversiteit en ecosysteemdiensten niet
onder andere voorschriften vallen. In bijlage IV van Verordening 708/2007 opgenomen
soorten worden uitgesloten van de in die verordening voor de aquacultuur vastgestelde
procedures, maar het toepassingsgebied van de verordening inzake invasieve uitheemse
soorten is breder, omdat er soorten in opgenomen zijn die op andere gebieden worden
gebruikt, bijvoorbeeld voor de handel in huisdieren of in dierentuinen en aquaria: die soorten
moeten derhalve in deze verordening worden opgenomen en onderworpen aan de hierin
vastgestelde procedures.

Amendement 111
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) soorten opgenomen in bijlage IV bij
Verordening (EG) nr. 708/2007;

e) soorten opgenomen in bijlage IV bij
Verordening (EG) nr. 708/2007 bij gebruik
in de aquacultuur;
Or. es
Motivering

Enkele van de in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 708/2007 opgenomen soorten hebben
toepassingen in andere sectoren dan in de aquacultuur en daarom moet worden verduidelijkt
dat deze verordening enkel niet van toepassing is op deze soorten wanneer bij gebruik in de
aquacultuurproductie.

Amendement 112
Nils Torvalds
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
e bis) soorten die worden gereguleerd in
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Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20
juli 1998 inzake de bescherming van voor
landbouwdoeleinden gehouden dieren;
Or. en
Motivering
Om ervoor te zorgen dat dieren die onder Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998
inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren vallen, niet onder de
onderhavige verordening vallen. De verordening inzake invasieve uitheemse soorten moet er
niet op gericht zijn de landbouwproductie schade te berokkenen.

Amendement 113
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) "uitheemse soorten": levende
exemplaren van soorten, ondersoorten of
lagere taxa van dieren, planten, schimmels
of micro-organismen die zijn
geïntroduceerd buiten het vroegere of
huidige natuurlijke verspreidingsgebied,
met inbegrip van alle delen, gameten,
zaadcellen, eicellen of propagulen van die
soorten alsook alle kruisingen, variëteiten
of rassen, die kunnen overleven en zich
vervolgens kunnen voortplanten;

(1) "uitheemse soorten": levende
exemplaren van soorten, ondersoorten of
lagere taxa van dieren, planten, schimmels
of micro-organismen die zijn
geïntroduceerd buiten het vroegere of
huidige natuurlijke verspreidingsgebied,
met inbegrip van alle ontwikkelingsstadia
van die soorten en hun delen, alsook alle
kruisingen, variëteiten of rassen, die
kunnen overleven en zich vervolgens
kunnen voortplanten;
Or. pl

Amendement 114
Franco Bonanini, Mario Pirillo
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) "uitheemse soorten": levende
exemplaren van soorten, ondersoorten of
lagere taxa van dieren, planten, schimmels
of micro-organismen die zijn
geïntroduceerd buiten het vroegere of
huidige natuurlijke verspreidingsgebied,
met inbegrip van alle delen, gameten,
zaadcellen, eicellen of propagulen van die
soorten alsook alle kruisingen, variëteiten
of rassen, die kunnen overleven en zich
vervolgens kunnen voortplanten;

(1) "uitheemse soorten": levende
exemplaren van soorten, ondersoorten of
lagere taxa van dieren, planten, schimmels
of micro-organismen die vrijwillig of
onvrijwillig zijn geïntroduceerd buiten het
vroegere of huidige natuurlijke
verspreidingsgebied, met inbegrip van alle
delen, gameten, zaadcellen, eicellen of
propagulen van die soorten alsook alle
verwilderde gedomesticeerde soorten,
kruisingen, variëteiten of rassen, die
kunnen overleven en zich vervolgens
kunnen voortplanten;
Or. it

Amendement 115
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) "uitheemse soorten": levende
exemplaren van soorten, ondersoorten of
lagere taxa van dieren, planten, schimmels
of micro-organismen die zijn
geïntroduceerd buiten het vroegere of
huidige natuurlijke verspreidingsgebied,
met inbegrip van alle delen, gameten,
zaadcellen, eicellen of propagulen van die
soorten alsook alle kruisingen, variëteiten
of rassen, die kunnen overleven en zich
vervolgens kunnen voortplanten;

(1) "uitheemse soorten": levende
exemplaren van soorten, ondersoorten of
lagere taxa van dieren, planten, schimmels
of micro-organismen die zijn
geïntroduceerd of gemigreerd buiten het
vroegere of huidige natuurlijke
verspreidingsgebied, met inbegrip van alle
delen, gameten, zaadcellen, eicellen of
propagulen van die soorten alsook alle
kruisingen, variëteiten of rassen, die
kunnen overleven en zich vervolgens
kunnen voortplanten;
Or. de

Amendement 116
Jolanta Emilia Hibner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) "invasieve uitheemse soorten":
uitheemse soorten waarvan op basis van
een risicobeoordeling is vastgesteld dat de
introductie ervan een bedreiging wordt
voor de biodiversiteit en
ecosysteemdiensten en die tevens
negatieve gevolgen voor de menselijke
gezondheid of de economie kunnen
hebben;

(2) "invasieve uitheemse soorten":
uitheemse soorten die bij vrijlating of
verspreiding in het milieu een bedreiging
kunnen vormen voor de biodiversiteit en
ecosysteemdiensten en die tevens
negatieve gevolgen voor de menselijke
gezondheid of de economie kunnen
hebben;

Or. pl

Amendement 117
Julie Girling, Pavel Poc
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) "invasieve uitheemse soorten":
uitheemse soorten waarvan op basis van
een risicobeoordeling is vastgesteld dat de
introductie ervan een bedreiging wordt
voor de biodiversiteit en
ecosysteemdiensten en die tevens
negatieve gevolgen voor de menselijke
gezondheid of de economie kunnen
hebben;

(2) "invasieve uitheemse soorten":
uitheemse soorten waarvan op basis van
een risicobeoordeling is vastgesteld dat de
introductie en verspreiding ervan een
bedreiging wordt voor de biodiversiteit en
ecosysteemdiensten en die tevens
negatieve gevolgen voor de menselijke
gezondheid of de economie kunnen
hebben;
Or. en

Motivering
Deze kleine aanpassing waarborgt de samenhang met artikel 4, lid 2, onder b) en artikel 5,
lid 1, onder b), c) en d).
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Amendement 118
Mark Demesmaeker
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) "invasieve uitheemse soorten":
uitheemse soorten waarvan op basis van
een risicobeoordeling is vastgesteld dat de
introductie ervan een bedreiging wordt
voor de biodiversiteit en
ecosysteemdiensten en die tevens
negatieve gevolgen voor de menselijke
gezondheid of de economie kunnen
hebben;

(2) "invasieve uitheemse soorten":
uitheemse soorten waarvan op basis van
een risicobeoordeling is vastgesteld dat de
introductie of verspreiding ervan een
bedreiging wordt of gevolgen heeft voor de
biodiversiteit en ecosysteemdiensten en die
tevens negatieve gevolgen voor de
menselijke gezondheid of de economie
kunnen hebben;
Or. en

Motivering
Verduidelijking in overeenstemming met het belangrijkste doel van deze verordening, als
genoemd in artikel 1.

Amendement 119
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) "invasieve uitheemse soorten":
uitheemse soorten waarvan op basis van
een risicobeoordeling is vastgesteld dat de
introductie ervan een bedreiging wordt
voor de biodiversiteit en
ecosysteemdiensten en die tevens
negatieve gevolgen voor de menselijke
gezondheid of de economie kunnen
hebben;

(2) "invasieve uitheemse soorten":
uitheemse soorten waarvan op basis van
een risicobeoordeling is vastgesteld dat de
introductie of verspreiding ervan een
bedreiging wordt voor de biodiversiteit en
ecosysteemdiensten en die tevens
negatieve gevolgen voor de menselijke
gezondheid, de economie en de
samenleving als geheel kunnen hebben;
Or. en
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Amendement 120
Julie Girling, Chris Davies
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) "voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten": invasieve uitheemse
soorten waarvan de negatieve effecten
zodanig zijn dat op het niveau van de Unie
eensgezind moet worden opgetreden
overeenkomstig artikel 4, lid 2;

(3) "voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten": invasieve uitheemse
soorten, die uitheems zijn op het
grondgebied van de Unie, met
uitzondering van de ultraperifere regio's,
of uitheems zijn voor een bepaalde
biogeografische regio van de Unie, maar
inheems voor een andere regio, waarvan
de negatieve effecten zodanig zijn dat op
het niveau van de Unie eensgezind moet
worden opgetreden overeenkomstig artikel
4, lid 2.
Or. en

Motivering
De verordening bestrijkt momenteel alleen de soorten die uitheems zijn op het gehele
grondgebied van de Europese Unie. Dit amendement is noodzakelijk om in het
toepassingsgebied van de verordening die soorten op te nemen die invasief zijn in een
bepaald deel van de Unie, maar inheems zijn in een ander gebied in de Unie.

Amendement 121
Andrés Perelló Rodríguez
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis) "voor de lidstaat zorgwekkende
invasieve uitheemse soort": andere dan
voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soort waarvan de lidstaat van
mening is dat de negatieve gevolgen van
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de vrijlating en verspreiding ervan, zelfs
als deze niet volledig zijn bevestigd,
significant zijn op zijn nationale
grondgebied;
Or. es
Motivering
Eenvoudige verduidelijking van amendement 16 van de rapporteur.

Amendement 122
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis) "invasieve uitheemse soorten die
van belang zijn voor de lidstaten":
invasieve uitheemse soorten die
verschillen van de invasieve uitheemse
soorten die van belang zijn voor de Unie,
waarvan de lidstaten menen dat deze
negatieve gevolgen hebben die nationale
maatregelen vereisen;
Or. es
Motivering

Deze definitie moet worden ingevoegd om de lidstaten in staat te stellen maatregelen te
nemen voor soorten die een ernstige bedreiging op hun grondgebied vormen, maar waarvoor
het niet nodig is gezamenlijke maatregelen op EU-niveau te nemen.

Amendement 123
Mark Demesmaeker
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis) "voor de lidstaat zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten": invasieve
uitheemse soorten anders dan voor de
Unie zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten waarvoor de lidstaten op basis van
wetenschappelijk bewijsmateriaal van
mening zijn dat de nadelige effecten van
de vrijlating en verspreiding van die
soorten, zelfs als deze niet volledig zijn
bevestigd, significant zijn voor de
biodiversiteit en de ecosysteemdiensten op
hun grondgebied;
Or. en
Motivering

Deze definitie moet ter verduidelijking worden toegevoegd. Voorts wordt ermee benadrukt dat
het belangrijkste doel van deze verordening is om de effecen op de biodiversiteit en de
ecosysteemdiensten te voorkomen.

Amendement 124
Franco Bonanini, Mario Pirillo
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis) "voor lidstaten zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten": andere
invasieve uitheemse soorten dan voor de
Unie zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten die door een lidstaat geacht
worden in geval van introductie en
verspreiding aanzienlijke negatieve
gevolgen te hebben voor het eigen
grondgebied of een deel daarvan, ook
wanneer die gevolgen nog niet geheel
vaststaan;
Or. it
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Amendement 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) "ecosysteemdiensten": de directe en
indirecte bijdragen van ecosystemen aan
het menselijke welzijn;

(Niet van toepassing op de Nederlandse
versie.)

Or. es

Amendement 126
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) "ecosysteemdiensten": de directe en
indirecte bijdragen van ecosystemen aan
het menselijke welzijn;

(Niet van toepassing op de Nederlandse
versie.)

Or. de

Amendement 127
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) "onderzoek": beschrijvende onder
gereguleerde omstandigheden uitgevoerde
of experimentele werkzaamheden ter
verwerving van nieuwe kennis of ter
ontwikkeling van nieuwe producten, met

(7) "onderzoek": beschrijvende onder
gereguleerde omstandigheden uitgevoerde
of experimentele werkzaamheden ter
verwerving van nieuwe wetenschappelijke
kennis of ter ontwikkeling van nieuwe
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inbegrip van de aanvangsfasen van
identificatie, karakterisering en isolering
van genetische kenmerken – met
uitzondering van invasiviteit – van
invasieve uitheemse soorten voor zover dit
essentieel is voor het doen ontstaan van
deze kenmerken bij niet-invasieve soorten;

producten, met inbegrip van de
aanvangsfasen van identificatie,
karakterisering en isolering van genetische
kenmerken – met uitzondering van
invasiviteit – van invasieve uitheemse
soorten voor zover dit essentieel is voor het
doen ontstaan van deze kenmerken bij nietinvasieve soorten;
Or. de

Amendement 128
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) "onderzoek": beschrijvende onder
gereguleerde omstandigheden uitgevoerde
of experimentele werkzaamheden ter
verwerving van nieuwe kennis of ter
ontwikkeling van nieuwe producten, met
inbegrip van de aanvangsfasen van
identificatie, karakterisering en isolering
van genetische kenmerken – met
uitzondering van invasiviteit – van
invasieve uitheemse soorten voor zover dit
essentieel is voor het doen ontstaan van
deze kenmerken bij niet-invasieve soorten;

(7) "onderzoek": beschrijvende onder
gereguleerde omstandigheden uitgevoerde
of experimentele werkzaamheden ter
verwerving van nieuwe kennis of ter
ontwikkeling van nieuwe producten, met
inbegrip van de aanvangsfasen van
identificatie, karakterisering en isolering
van genetische kenmerken – met
uitzondering van eigenschappen die de
soort invasief maken – van invasieve
uitheemse soorten voor zover dit essentieel
is voor het doen ontstaan van deze
kenmerken bij niet-invasieve soorten;
Or. es

Amendement 129
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9) "bewaring ex situ": het bewaren van
bestanddelen van de biologische
diversiteit buiten hun natuurlijke habitat;

Schrappen

Or. pl

Amendement 130
Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9) "bewaring ex situ": het bewaren van
bestanddelen van de biologische diversiteit
buiten hun natuurlijke habitat;

9) "bewaring ex situ": het in een onder
controle staande locatie bewaren van
bestanddelen van de biologische diversiteit
buiten hun natuurlijke habitat;
Or. en

Motivering
Het is niet wenselijk om bewaring ex situ in het wild toe te staan, waar dieren gemakkelijk
zouden kunnen ontsnappen.

Amendement 131
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10) "trajecten": de routen en mechanismen
van biologische invasies;

10) "trajecten": de routen en mechanismen
van verspreiding van invasieve uitheemse
soorten in het milieu;
Or. pl
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Amendement 132
Andrés Perelló Rodríguez
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10) "trajecten": de routen en mechanismen
van biologische invasies;

10) "manieren van introductie": de routen
en mechanismen van biologische invasies;
Or. es

Motivering
Taalkundige aanpassing in overeenstemming met het begrip "introductie" dat gebruikt wordt
in artikel 3 "Definities".

Amendement 133
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 12
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12) "uitroeiing": de volledige en
permanente verwijdering van de populatie
van een invasieve uitheemse soort door
middel van fysieke, chemische of
biologische middelen;

12) "uitroeiing": de volledige en
permanente verwijdering van de populatie
van een invasieve uitheemse soort door
middel van fysieke, chemische of
biologische middelen. Voor de uitroeiing
van diersoorten mogen uitsluitend
methoden worden gebruikt die niet
gepaard gaan met bloedvergieten;
Or. it

Amendement 134
Mark Demesmaeker, Pavel Poc, Catherine Bearder
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 12
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12) "uitroeiing": de volledige en
permanente verwijdering van de populatie
van een invasieve uitheemse soort door
middel van fysieke, chemische of
biologische middelen;

12) "uitroeiing": de volledige en
permanente verwijdering van de populatie
van een invasieve uitheemse soort door
middel van letale of niet-letale fysieke,
chemische of biologische middelen;
Or. en

Motivering
Niet-letale methoden als vallen zetten, steriliseren en vrijlaten, of beheer van habitats kunnen
ook doeltreffend zijn. Dit is belangrijk om de steun van de burgers te verkrijgen voor de
bestrijding van invasieve uitheemse soorten.

Amendement 135
Mark Demesmaeker, Pavel Poc, Catherine Bearder
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 14
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

14) "beheer": fysieke, chemische of
biologische maatregelen om de populatie
van een invasieve uitheemse soort uit te
roeien, te beheersen of in te dammen;

14) "beheer": letale of niet-letale fysieke,
chemische of biologische maatregelen om
de populatie van een invasieve uitheemse
soort uit te roeien, te beheersen of in te
dammen, waarbij tegelijkertijd de effecten
op soorten en hun habitats waarop de
maatregelen niet van toepassing zijn
worden voorkomen;
Or. en
Motivering

Niet-letale methoden als vallen zetten, steriliseren en vrijlaten, of beheer van habitats kunnen
ook doeltreffend zijn. Dit is belangrijk om de steun van de burgers te verkrijgen voor de
bestrijding van invasieve uitheemse soorten. De effecten op soorten en habitats waarop de
maatregelen niet van toepassing zijn moeten gelijkelijk worden voorkomen.
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Amendement 136
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 16
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

16) "populatiebeheersing": fysieke,
chemische of biologische maatregelen om
het aantal exemplaren van de populatie van
een invasieve uitheemse soort zo laag
mogelijk te houden, zodat – hoewel de
soort niet kan worden uitgeroeid – de
invasieve capaciteiten en de negatieve
gevolgen voor de biodiversiteit en de
ecosysteemdiensten of voor de menselijke
gezondheid en de economie tot een
minimum worden beperkt.

16) "populatiebeheersing": fysieke,
chemische of biologische maatregelen om
het aantal exemplaren van de populatie van
een invasieve uitheemse soort zo laag
mogelijk te houden, zodat – hoewel de
soort niet kan worden uitgeroeid – de
invasieve capaciteiten en de negatieve
gevolgen voor de biodiversiteit en de
ecosysteemdiensten of voor de menselijke
gezondheid en de economie tot een
minimum worden beperkt. Voor de acties
die betrekking hebben op diersoorten,
mogen uitsluitend methoden worden
gebruikt die niet gepaard gaan met
bloedvergieten.
Or. it

Amendement 137
Mark Demesmaeker, Pavel Poc, Catherine Bearder
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 16
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

16) "populatiebeheersing": fysieke,
chemische of biologische maatregelen om
het aantal exemplaren van de populatie van
een invasieve uitheemse soort zo laag
mogelijk te houden, zodat – hoewel de
soort niet kan worden uitgeroeid – de
invasieve capaciteiten en de negatieve
gevolgen voor de biodiversiteit en de
ecosysteemdiensten of voor de menselijke
gezondheid en de economie tot een

16) "populatiebeheersing": letale of nietletale fysieke, chemische of biologische
maatregelen om het aantal exemplaren van
de populatie van een invasieve uitheemse
soort zo laag mogelijk te houden, waarbij
tegelijkertijd de effecten op soorten en
hun habitats waarop de maatregelen niet
van toepassing zijn worden voorkomen,
zodat – hoewel de soort niet kan worden
uitgeroeid – de invasieve capaciteiten en de
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negatieve gevolgen voor de biodiversiteit
en de ecosysteemdiensten of voor de
menselijke gezondheid en de economie tot
een minimum worden beperkt.
Or. en
Motivering

Niet-letale methoden als vallen zetten, steriliseren en vrijlaten, of beheer van habitats kunnen
ook doeltreffend zijn. Dit is belangrijk om de steun van de burgers te verkrijgen voor de
bestrijding van invasieve uitheemse soorten. De effecten op soorten en habitats waarop de
maatregelen niet van toepassing zijn moeten gelijkelijk worden voorkomen.

Amendement 138
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 16 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
16 bis) "zonder bloedvergieten": een
methode voor het beheer van invasieve
uitheemse diersoorten die niet voorziet in
het doden van de exemplaren die deel
uitmaken van het beheersplan.
Or. it

Amendement 139
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 16 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
16 bis) "gezelschapsdieren": huisdieren
die mensen gewoonlijk in huis houden
voor hun gezelschap, daar ze behoren tot
soorten die de mens traditioneel en
gewoonlijk fokt en houdt om mee samen
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te leven, evenals gezelschaps-,
begeleidings- en hulpdieren voor blinden
of personen met een ernstige visuele
beperking;
Or. es
Motivering
Het is nodig deze definitie op te nemen omdat het niet duidelijk is of er verwezen wordt naar
de in Verordening 998/2003 opgenomen gezelschapsdieren of naar deze regelgeving.

Amendement 140
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 16 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
16 ter) "naturalisatie": het proces
waardoor een invasieve soort (een nieuw)
deel gaat uitmaken van de lokale fauna en
flora en zich zonder menselijk ingrijpen
voortplant en verspreidt;
Or. es
Motivering

Dit begrip moet worden opgenomen aangezien het voorkomt in een andere belangrijke
definitie, namelijk "wijdverspreid".

Amendement 141
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Er wordt door de Commissie een lijst
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van voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten vastgesteld en
bijgewerkt, door middel van
uitvoeringshandelingen op basis van
criteria van lid 2. De
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld overeenkomstig de
onderzoeksprocedure van artikel 22, lid 2.

van voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten vastgesteld en
bijgewerkt, door middel van gedelegeerde
handelingen op basis van criteria van lid 2.
De gedelegeerde handelingen worden
volgens de in artikel 23 bedoelde
procedure vastgesteld.

Or. de
Amendement 142
Kartika Tamara Liotard
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Er wordt door de Commissie een lijst
van voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten vastgesteld en
bijgewerkt, door middel van
uitvoeringshandelingen op basis van
criteriavan lid 2. De
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
overeenkomstig de onderzoeksprocedure
van artikel 22, lid 2.

1. Er wordt door de Commissie een lijst
van voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten en taxonomische
soortgroepen vastgesteld en bijgewerkt,
door middel van uitvoeringshandelingen op
basis van criteria van lid 2. De
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
overeenkomstig de onderzoeksprocedure
van artikel 22, lid 2.
Or. en

Motivering
In de verordening moeten, waar passend, taxonomische soortgroepen met gelijksoortige
ecologische vereisten worden opgenomen om te voorkomen dat de handel eenvoudig
overstapt van een soort op de voor de Unie zorgwekkende lijst naar een gelijksoortige, maar
niet in de lijst opgenomen soort (toen de roodwangsierschildpad werd toegevoegd aan bijlage
B van Verordening (EG) nr. 338/97, verschoof de handel bijvoorbeeld eenvoudig naar de
geelbuikschildpad).

Amendement 143
Kartika Tamara Liotard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Invasieve uitheemse soorten worden
alleen opgenomen op de in lid 1 vermelde
lijst als ze aan alle onderstaande criteria
voldoen:

2. Invasieve uitheemse soorten of
taxonomische soortgroepen worden alleen
opgenomen op de in lid 1 vermelde lijst als
ze aan alle onderstaande criteria voldoen:
Or. en

Motivering
In de verordening moeten taxonomische soortgroepen van nauw verwante soorten met
gelijksoortige ecologische vereisten worden opgenomen om te voorkomen dat de handel
eenvoudig overstapt van een soort op de voor de Unie zorgwekkende lijst naar een
gelijksoortige, maar niet in de lijst opgenomen soort (toen de roodwangsierschildpad werd
toegevoegd aan bijlage B van Verordening (EG) nr. 338/97, verschoof de handel bijvoorbeeld
eenvoudig naar de geelbuikschildpad).

Amendement 144
Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Kartika Tamara Liotard
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Invasieve uitheemse soorten worden
alleen opgenomen op de in lid 1 vermelde
lijst als ze aan alle onderstaande criteria
voldoen:

2. Voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten worden alleen
opgenomen op de in lid 1 vermelde lijst als
ze aan alle onderstaande criteria voldoen
waarmee prioriteit wordt gegeven aan
maatregelen tegen soorten die ernstige
schade zouden kunnen toebrengen aan de
biodiversiteit of de ecosysteemdiensten:
Or. en

Motivering
De lijst moet niet worden uitgebreid naar voor de lidstaat zorgwekkende soorten, aangezien
dit kan leiden tot fragmentatie en aldus de doeltreffendheid van de verordening kan
ondermijnen."Prioritaire maatregelen": in overeenstemming met het belangrijkste doel van
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deze verordening, als genoemd in artikel 1.

Amendement 145
Franco Bonanini, Mario Pirillo
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) uit het beschikbare wetenschappelijke
bewijsmateriaal blijkt dat ze uitheems zijn
op het grondgebied van de Unie, met
uitzondering van de ultraperifere regio's;

a) uit het beschikbare wetenschappelijke
bewijsmateriaal blijkt dat ze uitheemse en
invasieve soorten zijn op het grondgebied
van een of meer lidstaten, met
uitzondering van de ultraperifere regio's;
Or. it

Amendement 146
Julie Girling, Chris Davies
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) uit het beschikbare wetenschappelijke
bewijsmateriaal blijkt dat ze uitheems zijn
op het grondgebied van de Unie, met
uitzondering van de ultraperifere regio's;

a) ze blijken op basis van het beschikbare
wetenschappelijke bewijsmateriaal
uitheems te zijn op het grondgebied van de
Unie, met uitzondering van de ultraperifere
regio's, of uitheems te zijn voor een
bepaalde biogeografische regio van de
Unie, maar inheems voor een andere
regio;
Or. en

Motivering
De verordening bestrijkt momenteel alleen de soorten die uitheems zijn op het gehele
grondgebied van de Europese Unie. Dit amendement is noodzakelijk om in het
toepassingsgebeid van de verordening die soorten op te nemen die invasief zijn in een
bepaald deel van de Unie, maar inheems zijn in een ander gebied in de Unie.
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Amendement 147
Oreste Rossi
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) uit het beschikbare
wetenschappelijke bewijsmateriaal blijkt
dat ze in staat zijn een levensvatbare
populatie te vormen en een gevaar te
vormen voor de plantgezondheid als
bepaald in artikel 2 van Verordening
(EU) [verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende
beschermende maatregelen tegen
plaagorganismen bij planten] en de
landbouw in zijn geheel, met een
rechtstreeks en onaanvaardbaar
economisch effect op dat grondgebied;
Or. en
Motivering

In het voorstel van de Commissie ontbreekt een duidelijke categorie voor die invasieve
uitheemse soorten die rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de plantgezondheid en de
landbouw in zijn geheel. Het is belangrijk om ze te onderscheiden van de invasieve uitheemse
soorten die invloed hebben op de bredere omgeving en de biodiversiteit als zodanig.

Amendement 148
Véronique Mathieu Houillon
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) uit het beschikbare
wetenschappelijke bewijsmateriaal blijkt
dat ze een bedreiging vormen voor de
plantgezondheid en de landbouw met
directe economische gevolgen op het
grondgebied;
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Or. fr
Amendement 149
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(b bis) bij soorten die geen levensvatbare
populaties vormen, bestaat hun negatieve
invloed vooral uit hybridevorming met
inheemse soorten en de overdracht van
ziekten of parasieten;
Or. pl

Amendement 150
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) ze vormen een aanzienlijk gevaar
voor de menselijke gezondheid, de
economie en het ecosysteem;
Or. en

Amendement 151
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten kunnen bij de Commissie
een verzoek indienen voor de opname van
invasieve uitheemse soorten op de in lid 1
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Commissie te allen tijde een verzoek
indienen voor de opname van invasieve
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vermelde lijst. Deze verzoeken bevatten
alle onderstaande criteria:

uitheemse soorten op de in lid 1 vermelde
lijst. Deze verzoeken bevatten alle
onderstaande criteria:
Or. en
Motivering

De primaire verantwoordelijkheid voor risicobeoordelingen moet bij de Commissie liggen; de
lidstaten moeten echter de mogelijkheid krijgen om op elk moment een verzoek in te dienen
voor een nieuwe opneming op de lijst en om risicobeoordelingen uit te voeren.

Amendement 152
Kartika Tamara Liotard
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de naam van de soort;

a) de naam van de soort of de
taxonomische soortgroep;
Or. en

Amendement 153
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) een overeenkomstig artikel 5, lid 1
uitgevoerde risicobeoordeling;

Schrappen

Or. pl

Amendement 154
Julie Girling, Chris Davies
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis. Soorten die zijn opgenomen in de in
lid 1 vermelde lijst worden geselecteerd op
basis van criteria die rekening houden
met de mate waarin het soort invasief is of
kan worden op het grondgebied van de
Europese Unie, en de omvang van het
feitelijke of potentiële effect op de
biodiversiteit of de ecosysteemdiensten, en
de menselijke gezondheid of economische
belangen.
Or. en
Motivering

Hoewel de voorgestelde verordening details bevat van de risicobeoordelingen die moeten
worden gehouden ter ondersteuning van de selectie van soorten waarop de verordeningen
van toepassing zijn, is er geen indicatie van wat de basis van de selectiecriteria zal zijn.

Amendement 155
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De in lid 1 vermelde lijst omvat
maximaal vijftig soorten, met inbegrip
van de soorten die aan de lijst kunnen
worden toegevoegd als gevolg van de bij
artikel 9 vastgestelde noodmaatregelen.

Schrappen

Or. pl
Amendement 156
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De in lid 1 vermelde lijst omvat
maximaal vijftig soorten, met inbegrip
van de soorten die aan de lijst kunnen
worden toegevoegd als gevolg van de bij
artikel 9 vastgestelde noodmaatregelen.

Schrappen

Or. es
Motivering
De beperking van de lijst tot maximaal 50 soorten is ongegrond. Dit is ongerechtvaardigd
omdat maar 35% van de 1 500 invasieve uitheemse soorten die kunnen voorkomen in Europa
zijn geselecteerd. De schadelijkste en gevaarlijkste soorten moeten worden opgenomen in de
lijst, maar dit moet gebeuren op basis van de bedreiging die deze vormen voor de inheemse
soorten en habitat (zoals bepaald in de richtlijnen) en niet op basis van een arbitrair
percentage.
Amendement 157
Julie Girling, Chris Davies
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De in lid 1 vermelde lijst omvat
maximaal vijftig soorten, met inbegrip
van de soorten die aan de lijst kunnen
worden toegevoegd als gevolg van de bij
artikel 9 vastgestelde noodmaatregelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 158
Kartika Tamara Liotard
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De in lid 1 vermelde lijst omvat
maximaal vijftig soorten, met inbegrip van
de soorten die aan de lijst kunnen worden
toegevoegd als gevolg van de bij artikel 9
vastgestelde noodmaatregelen.

4. De in artikel 4, lid 1 vermelde lijst
omvat de soorten die in bijlage B van
Verordening (EG) nr. 339/97 van de Raad
van 9 december 1996 inzake de
bescherming van in het wild levende dieren plantensoorten door controle op het
desbetreffende handelsverkeer zijn
opgenomen. Het betreft de volgende
soorten: Callosciurus erythraeus, Sciurus
carolinensis, Oxyura jamaicensis,
Lithobates (Rana) catesbeianus, Sciurus
niger, Chrysemys picta, Trachemys
scripta elegans.
Or. en

Motivering
De invoer in de Europese Unie van deze zeven diersoorten is verboden. Het houden, fokken,
verkopen of vervoeren van deze soorten is echter niet verboden. De roodwangsierschildpad
(Trachemys scripta elegans) is bijvoorbeeld nog ruimschoots voorhanden in dierenwinkels in
Europa, ondanks dat de soort in verschillende lidstaten invasief is (en zich in ten minste drie
lidstaten, te weten Spanje, Portugal en Italië, voortplant). Opneming op de lijst van voor de
Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten biedt deze soorten een betere bescherming.

Amendement 159
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De in lid 1 vermelde lijst omvat
maximaal vijftig soorten, met inbegrip van
de soorten die aan de lijst kunnen worden
toegevoegd als gevolg van de bij artikel 9
vastgestelde noodmaatregelen.

4. De in lid 1 vermelde lijst omvat
aanvankelijk maximaal honderd soorten,
niettegenstaande de soorten die aan de lijst
kunnen worden toegevoegd als gevolg van
de bij artikel 9 vastgestelde
noodmaatregelen. De lijst moet echter
open zijn en voortdurend door de
Commissie worden herzien en bijgewerkt
in overeenstemming met het beste
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beschikbare wetenschappelijke
bewijsmateriaal over het gevaar dat
nieuwe of uitheemse soorten vormen.
Or. en

Amendement 160
Kartika Tamara Liotard
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. Met het oog op de in lid 1 vermelde
lijst, is de invoer van invasieve uitheemse
soorten verboden, tenzij er een
invoervergunning voor onderzoeks- en
onderwijsdoeleinden wordt verkregen
Or. en
Motivering

Het verbieden van de invoer in de Europese Unie van alle 1500 invasieve uitheemse soorten
is een preventieve maatregel die een belangrijke bewuste route afsluit. De rest van de
bepalingen van deze verordening is van toepassing in combinatie met het algemene verbod op
de invoer van alle invasieve uitheemse soorten.
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