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Amendement 251
Mark Demesmaeker

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis

Coördinatie en samenwerking tussen de 
lidstaten

1. Bij de nakoming van hun 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening met betrekking tot invasieve 
uitheemse soorten als bedoeld in artikel 4 
doen de lidstaten er alles aan om een 
nauwe coördinatie met alle betrokken 
lidstaten te waarborgen.

2. De betrokken lidstaten doen al het 
nodige om samen te werken, in 
voorkomend geval ook met derde landen, 
met het oog op de surveillance, de 
vroegtijdige opsporing, de uitroeiing of 
het beheer van voor een lidstaat 
zorgwekkende invasieve uitheemse 
soorten en andere maatregelen die erop 
zijn gericht negatieve gevolgen van de 
introductie en verspreiding van voor een 
lidstaat zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten voor de biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten te voorkomen, tot 
een minimum te beperken en te 
verzachten.

Or. en

Motivering

Afwijkingen van de lijst van voor de Unie zorgwekkende soorten kunnen tot versnippering 
leiden en de effectiviteit van deze verordening ondermijnen. Daarom dient de lijst niet te 
worden uitgebreid met soorten die voor een lidstaat zorgwekkend zijn. Voor een lidstaat 
zorgwekkende soorten kunnen het best door coördinatie en samenwerking tussen de betrokken 
lidstaten worden beheerd.
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Amendement 252
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening -
datum nader in te voegen] beschikken de 
lidstaten over een officieel 
toezichtssysteem dat gegevens over het 
voorkomen van invasieve uitheemse 
soorten in het milieu verzamelt en opslaat 
door middel van onderzoek, monitoring of 
andere procedures om de verspreiding van 
invasieve uitheemse soorten in de Unie te 
voorkomen. 

1. Uiterlijk [3 jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening - datum nader in te 
voegen] beschikken de lidstaten over een 
officieel toezichtssysteem dat gegevens 
over het voorkomen van invasieve 
uitheemse soorten in het milieu verzamelt 
en opslaat door middel van onderzoek, 
monitoring of andere procedures om de 
verspreiding van invasieve uitheemse 
soorten in de Unie te voorkomen.

Or. pl

Amendement 253
Sandrine Bélier

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening -
datum nader in te voegen] beschikken de 
lidstaten over een officieel 
toezichtssysteem dat gegevens over het 
voorkomen van invasieve uitheemse 
soorten in het milieu verzamelt en opslaat 
door middel van onderzoek, monitoring of 
andere procedures om de verspreiding van 
invasieve uitheemse soorten in de Unie te 
voorkomen.

1. Uiterlijk [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening -
datum nader in te voegen] beschikken de 
lidstaten over een officieel 
toezichtssysteem dat gegevens over het
voorkomen van invasieve uitheemse 
soorten in het milieu verzamelt en opslaat 
door middel van onderzoek, monitoring of 
andere procedures om de afwezigheid van 
invasieve uitheemse soorten in de Unie te
bevestigen, nieuw binnengekomen 
invasieve uitheemse soorten op te sporen 
of de verspreiding ervan te voorkomen.

Or. en
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Motivering

De voorgestelde formulering geeft de doelstellingen van het surveillancesysteem beter weer. 
Het is belangrijk om in het kader van de surveillance gegevens met betrekking tot de 
afwezigheid van bepaalde soorten bij te houden, omdat dit ertoe kan bijdragen de 
waarschijnlijkheid te berekenen dat een soort aanwezig is, maar nog niet is opgespoord.

Amendement 254
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten voeren een 
meldingsplicht in voor gezelschapsdieren 
die niet worden gehouden voor 
commerciële doeleinden en die vallen 
onder de in de volgens artikel 4, lid 1, 
vastgestelde lijst vermelde soorten.

Or. de

Amendement 255
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening -
datum nader in te voegen] beschikken de 
lidstaten over volledig functionerende 
structuren om de officiële controles op in 
de Unie binnengebrachte dieren en planten 
- met inbegrip van hun zaden, eieren of 
propagulen – uit te voeren die nodig zijn 
om te voorkomen dat voor de Unie 
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten 
opzettelijk in de Unie worden 
geïntroduceerd. 

1. Uiterlijk [24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening -
datum nader in te voegen] beschikken de 
lidstaten over volledig functionerende 
structuren om de officiële controles op in 
de Unie binnengebrachte invasieve 
uitheemse soorten uit te voeren die nodig 
zijn om te voorkomen dat voor de Unie 
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten 
opzettelijk in de Unie worden 
geïntroduceerd.
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Or. pl

Amendement 256
Mark Demesmaeker

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening -
datum nader in te voegen] beschikken de 
lidstaten over volledig functionerende 
structuren om de officiële controles op in 
de Unie binnengebrachte dieren en planten 
- met inbegrip van hun zaden, eieren of 
propagulen – uit te voeren die nodig zijn 
om te voorkomen dat voor de Unie 
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten 
opzettelijk in de Unie worden 
geïntroduceerd.

1. Uiterlijk [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening -
datum nader in te voegen] beschikken de 
lidstaten over volledig functionerende 
structuren om de officiële controles op in 
de Unie binnengebrachte dieren en planten 
- met inbegrip van hun zaden, eieren of 
propagulen – uit te voeren die nodig zijn 
om te voorkomen dat voor de Unie 
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten 
in de Unie worden geïntroduceerd.

Or. en

Motivering

Officiële controles kunnen zowel de opzettelijke als de onopzettelijke introductie van invasieve 
uitheemse soorten tegengaan. Er is geen reden om hier de onopzettelijke introductie uit te 
sluiten.

Amendement 257
Mark Demesmaeker, Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De grensbewakingsautoriteiten 
houden gegevens bij over de voor een 
lidstaat zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten die zij bij hun controles 
vinden en waarvan zij in kennis zijn 
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gesteld overeenkomstig artikel 10, lid 2. 

Or. en

Motivering

Informatie over opgespoorde invasieve uitheemse soorten die voor een lidstaat zorgwekkend 
zijn, mag niet verloren gaan.

Amendement 258
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten ontwikkelen richtsnoeren op
en opleidingsprogramma's samen om de 
identificatie en opsporing van voor de Unie 
van belang zijnde invasieve uitheemse 
soorten te vereenvoudigen door middel van 
samenwerking tussen alle bij de in lid 2 
bedoelde controles betrokken autoriteiten. 
Het opleidingsprogramma voor 
douaneautoriteiten omvat informatie over 
het invullen van het enig document 
waarop de douaneverklaring wordt 
ingevuld.

7. De lidstaten ontwikkelen op basis van 
goede praktijken richtsnoeren en 
opleidingsprogramma's om de identificatie 
en opsporing van voor de Unie van belang 
zijnde invasieve uitheemse soorten te 
vereenvoudigen door middel van 
samenwerking tussen alle bij de in lid 2 
bedoelde controles betrokken autoriteiten.

Or. en

Amendement 259
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten ontwikkelen richtsnoeren op
en opleidingsprogramma's samen om de 
identificatie en opsporing van voor de Unie 

7. De Commissie en de lidstaten 
ontwikkelen richtsnoeren en 
opleidingsprogramma's om de identificatie 
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van belang zijnde invasieve uitheemse 
soorten te vereenvoudigen door middel van 
samenwerking tussen alle bij de in lid 2 
bedoelde controles betrokken autoriteiten.
Het opleidingsprogramma voor 
douaneautoriteiten omvat informatie over 
het invullen van het enig document waarop 
de douaneverklaring wordt ingevuld.

en opsporing van voor de Unie van belang 
zijnde invasieve uitheemse soorten te 
vereenvoudigen door middel van 
samenwerking tussen alle bij de in lid 2 
bedoelde controles betrokken autoriteiten.
Het opleidingsprogramma voor 
douaneautoriteiten omvat informatie over 
het invullen van het enig document waarop 
de douaneverklaring wordt ingevuld.

Or. lt

Amendement 260
Mark Demesmaeker

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten ontwikkelen richtsnoeren op
en opleidingsprogramma's samen om de 
identificatie en opsporing van voor de Unie 
van belang zijnde invasieve uitheemse 
soorten te vereenvoudigen door middel van 
samenwerking tussen alle bij de in lid 2 
bedoelde controles betrokken autoriteiten. 
Het opleidingsprogramma voor 
douaneautoriteiten omvat informatie over 
het invullen van het enig document waarop 
de douaneverklaring wordt ingevuld.

7. De lidstaten ontwikkelen richtsnoeren en 
opleidingsprogramma's om de identificatie 
en opsporing van voor de Unie van belang 
zijnde invasieve uitheemse soorten en, 
voor zover mogelijk, van voor een lidstaat 
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten te vereenvoudigen door middel van 
samenwerking tussen alle bij de in lid 2 
bedoelde controles betrokken autoriteiten. 
Het opleidingsprogramma voor 
douaneautoriteiten omvat informatie over 
het invullen van het enig document waarop 
de douaneverklaring wordt ingevuld.

Or. en

Motivering

Voor zover mogelijk moeten ook gegevens over voor een lidstaat zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten worden bijgehouden, omdat het waarschijnlijk is dat dergelijke soorten 
zich in de toekomst ontwikkelen tot soorten die voor de Unie van belang zijn en omdat reeds 
vaststaat dat zij als invasieve uitheemse soorten negatieve effecten veroorzaken.



AM\1014946NL.doc 9/52 PE526.283v02-00

NL

Amendement 261
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na vroegtijdige opsporing en uiterlijk 
drie maanden na het verzenden van de in 
artikel 14 vermelde kennisgeving van 
vroege opsporing nemen de lidstaten
uitroeiingsmaatregelen, stellen zij de 
Commissie in kennis van deze maatregelen 
en informeren zij de andere lidstaten.

1. Na vroegtijdige opsporing nemen de 
lidstaten, zonder uitstel en uiterlijk vijf
maanden na het verzenden van de in artikel 
14 vermelde kennisgeving van vroege 
opsporing, uitroeiingsmaatregelen en
stellen zij de Commissie in kennis van deze 
maatregelen. De Commissie informeert de 
andere lidstaten.

Or. pl

Amendement 262
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na vroegtijdige opsporing en uiterlijk 
drie maanden na het verzenden van de in 
artikel 14 vermelde kennisgeving van 
vroege opsporing nemen de lidstaten 
uitroeiingsmaatregelen, stellen zij de 
Commissie in kennis van deze maatregelen 
en informeren zij de andere lidstaten.

1. Na vroegtijdige opsporing en uiterlijk 
vijf maanden na het verzenden van de in 
artikel 14 vermelde kennisgeving van 
vroege opsporing nemen de lidstaten 
uitroeiingsmaatregelen, stellen zij de 
Commissie in kennis van deze maatregelen 
en informeren zij de andere lidstaten.

Or. es

Motivering

De termijn moet worden verlengd van drie tot vijf maanden.

Amendement 263
Oreste Rossi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer maatregelen worden 
getroffen om invasieve uitheemse soorten 
uit te roeien die aan de criteria van artikel 
4, lid 2, onder b bis), voldoen, zorgen de 
lidstaten ervoor dat professionele 
exploitanten overeenkomstig artikel 19, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
bepalingen betreffende het beheer van de 
uitgaven in verband met de voedselketen, 
diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede 
in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal] compensatie ontvangen 
voor eventueel vernietigde planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat maatregelen voor snelle uitroeiing van IUS die voor 
landbouwdoeleinden geteelde planten aantasten doeltreffend worden uitgevoerd, moet het 
mogelijk zijn dat professionele exploitanten schadeloos worden gesteld voor vernietigde 
plantaardige producten en andere materialen. Tevens maakt dit amendement het mogelijk om 
waar nodig de financiering te regelen van de uitvoering van maatregelen voor vroegtijdige 
uitroeiing in het kader van de door de Commissie voorgestelde verordening (COM(2013)327) 
tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de 
voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal.

Amendement 264
Véronique Mathieu Houillon

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het nemen van 
uitroeiingsmaatregelen zorgen de lidstaten 
ervoor dat de gebruikte methoden volstaan 
om de populatie van de betreffende 
invasieve uitheemse soort, volledig en 
permanent te verwijderen waarbij op 
gepaste wijze met de menselijke 
gezondheid en het milieu wordt rekening 
gehouden, en de betroffen dieren 
vermijdbare pijn, stress of lijden wordt 
bespaard.

2. Bij het nemen van 
uitroeiingsmaatregelen zorgen de lidstaten 
ervoor dat de gebruikte methoden volstaan 
om de populatie van de betreffende 
invasieve uitheemse soort, volledig en 
permanent te verwijderen waarbij op 
gepaste wijze met de menselijke 
gezondheid en het milieu wordt rekening 
gehouden, en er inspanningen worden 
gedaan om de betroffen dieren vermijdbare 
pijn, stress of lijden te besparen.

Or. fr

Motivering

In de Verdragen is bepaald dat de Unie bij het uitvoeren van het in artikel 13 van het VWEU 
vermelde beleid ten volle rekening houdt met het welzijn van dieren. Artikel 13, de enige 
bepaling in het Verdrag over dierenwelzijn, vermeldt echter niet het milieubeleid. Bijgevolg is 
de Europese Unie niet bevoegd om bij het formuleren en uitvoeren van het milieubeleid op te 
treden in het kader van het dierenwelzijn. Dit valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de 
lidstaten. 

Amendement 265
Julie Girling, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het nemen van 
uitroeiingsmaatregelen zorgen de lidstaten 
ervoor dat de gebruikte methoden volstaan 
om de populatie van de betreffende 
invasieve uitheemse soort, volledig en 
permanent te verwijderen waarbij op 
gepaste wijze met de menselijke 
gezondheid en het milieu wordt rekening 
gehouden, en de betroffen dieren 
vermijdbare pijn, stress of lijden wordt 
bespaard.

2. Bij het nemen van 
uitroeiingsmaatregelen zorgen de lidstaten 
ervoor dat de gebruikte methoden volstaan 
om de populatie van de betreffende 
invasieve uitheemse soort, volledig en 
permanent te verwijderen waarbij op 
gepaste wijze met de menselijke 
gezondheid en het milieu wordt rekening 
gehouden, en de dieren van de doelsoort 
en andere dieren vermijdbare pijn, stress 
of lijden wordt bespaard.
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Or. en

Motivering

Dit amendement moet waarborgen dat de nodige aandacht wordt besteed aan dieren die niet 
tot de doelsoort behoren.

Amendement 266
Mark Demesmaeker, Pavel Poc, Catherine Bearder, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het nemen van 
uitroeiingsmaatregelen zorgen de lidstaten 
ervoor dat de gebruikte methoden volstaan 
om de populatie van de betreffende 
invasieve uitheemse soort, volledig en 
permanent te verwijderen waarbij op 
gepaste wijze met de menselijke 
gezondheid en het milieu wordt rekening 
gehouden, en de betroffen dieren 
vermijdbare pijn, stress of lijden wordt 
bespaard.

2. Bij het nemen van 
uitroeiingsmaatregelen zorgen de lidstaten 
ervoor dat de gebruikte methoden volstaan 
om de populatie van de betreffende 
invasieve uitheemse soort, volledig en 
permanent te verwijderen waarbij op 
gepaste wijze met de menselijke 
gezondheid en het milieu wordt rekening 
gehouden, en de dieren van de doelsoort 
en andere dieren vermijdbare pijn, stress 
of lijden wordt bespaard.

Or. en

Motivering

Er moet ook worden voorkomen dat dieren die niet tot de doelsoort behoren vermijdbare pijn, 
stress of lijden wordt bespaard.

Amendement 267
Julie Girling, Chris Davies, Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanvragen voor een afwijking worden 2. Aanvragen voor een afwijking worden 
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gebaseerd op deugdelijk wetenschappelijk 
bewijsmateriaal en uitsluitend ingediend 
indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

gebaseerd op deugdelijk wetenschappelijk 
bewijsmateriaal en uitsluitend ingediend 
indien aan ten minste een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Motivering

De redenen voor de afwijkingen van de verplichting tot snelle uitroeiing staan op zichzelf en 
zijn niet cumulatief. Een afwijking kan worden toegestaan indien aan een van de 
voorwaarden is voldaan.

Amendement 268
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) er zijn geen uitroeiingsmethoden 
beschikbaar of beschikbare methoden 
hebben zeer ernstige negatieve gevolgen 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu.

c) er zijn geen uitroeiingsmethoden 
beschikbaar of beschikbare methoden 
hebben zeer ernstige negatieve gevolgen 
voor de menselijke gezondheid, het milieu 
of andere soorten.

Or. en

Amendement 269
Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) van de zorgwekkende invasieve 
uitheemse soort gaat geen significant 
negatief grensoverschrijdend effect uit.

Or. en
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Motivering

Wanneer lidstaten om een afwijking voor een bepaalde soort verzoeken, moet worden 
uitgesloten dat deze afwijking negatieve gevolgen heeft voor andere (aangrenzende) lidstaten.

Amendement 270
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de tot dusver toegepaste 
uitroeiingsmethoden zijn wreed of 
ondoeltreffend en de toepassing ervan 
veroorzaakt bij de dieren van de doelsoort 
of andere dieren vermijdbare pijn, stress 
of lijden. 

Or. en

Motivering

Afwijkingen van de verplichting tot uitroeiing moeten worden overwogen wanneer de tot 
dusver toegepaste methoden wreed zijn en/of ondoeltreffend zijn gebleken. In dergelijke 
gevallen moet de uitroeiing worden gestaakt en in een afwijking worden voorzien om de 
maatregelen op te heffen.

Amendement 271
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 12 maanden na de opname van 
een invasieve uitheemse soort op de in 
artikel 4, lid 1, vermelde lijst, voeren de 
lidstaten beheersmaatregelen uit voor die 
voor de Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten waarvan de lidstaten 
hebben vastgesteld dat ze wijdverspreid 

1. Uiterlijk 24 maanden na de opname van 
een invasieve uitheemse soort op de in 
artikel 4, lid 1, vermelde lijst, voeren de 
lidstaten beheersmaatregelen uit voor die 
voor de Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten waarvan de lidstaten 
hebben vastgesteld dat ze wijdverspreid 
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zijn op hun grondgebied, zodat de effecten 
ervan op de biodiversiteit, de 
ecosysteemdiensten, de menselijke 
gezondheid en de economie tot een 
minimum worden beperkt. Deze 
beheersmaatregelen worden gebaseerd op 
een analyse van de kosten en voordelen en 
omvatten tevens de in artikel 18 bedoelde 
herstelmaatregelen.

zijn op hun grondgebied, zodat de effecten 
ervan op de biodiversiteit, de 
ecosysteemdiensten, de menselijke
gezondheid en de economie tot een 
minimum worden beperkt. Deze 
beheersmaatregelen worden gebaseerd op 
een analyse van de kosten en voordelen en 
omvatten tevens de in artikel 18 bedoelde 
herstelmaatregelen.

Or. pl

Amendement 272
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 12 maanden na de opname van 
een invasieve uitheemse soort op de in 
artikel 4, lid 1, vermelde lijst, voeren de 
lidstaten beheersmaatregelen uit voor die 
voor de Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten waarvan de lidstaten 
hebben vastgesteld dat ze wijdverspreid 
zijn op hun grondgebied, zodat de effecten 
ervan op de biodiversiteit, de 
ecosysteemdiensten, de menselijke 
gezondheid en de economie tot een 
minimum worden beperkt. Deze 
beheersmaatregelen worden gebaseerd op 
een analyse van de kosten en voordelen en 
omvatten tevens de in artikel 18 bedoelde 
herstelmaatregelen.

1. Uiterlijk 24 maanden na de opname van 
een invasieve uitheemse soort op de in 
artikel 4, lid 1, vermelde lijst, voeren de 
lidstaten beheersmaatregelen uit voor die 
voor de Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten waarvan de lidstaten 
hebben vastgesteld dat ze wijdverspreid 
zijn op hun grondgebied, zodat de effecten 
ervan op de biodiversiteit, de 
ecosysteemdiensten, de menselijke 
gezondheid en de economie tot een 
minimum worden beperkt. Deze 
beheersmaatregelen worden gebaseerd op 
een analyse van de kosten en voordelen en 
omvatten tevens de in artikel 18 bedoelde 
herstelmaatregelen.

Or. es

Motivering

De termijn voor de uitvoering van de beheersmaatregelen moet worden verlengd tot 24 
maanden.
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Amendement 273
Mark Demesmaeker, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 12 maanden na de opname van 
een invasieve uitheemse soort op de in 
artikel 4, lid 1, vermelde lijst, voeren de 
lidstaten beheersmaatregelen uit voor die 
voor de Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten waarvan de lidstaten 
hebben vastgesteld dat ze wijdverspreid 
zijn op hun grondgebied, zodat de effecten 
ervan op de biodiversiteit, de 
ecosysteemdiensten, de menselijke 
gezondheid en de economie tot een 
minimum worden beperkt. Deze 
beheersmaatregelen worden gebaseerd op 
een analyse van de kosten en voordelen en 
omvatten tevens de in artikel 18 bedoelde 
herstelmaatregelen.

1. Uiterlijk 12 maanden na de opname van 
een invasieve uitheemse soort op de in 
artikel 4, lid 1, vermelde lijst, voeren de 
lidstaten beheersmaatregelen uit voor die 
voor de Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten waarvan de lidstaten 
hebben vastgesteld dat ze wijdverspreid 
zijn op hun grondgebied, zodat de effecten 
ervan op de biodiversiteit, de 
ecosysteemdiensten, de menselijke 
gezondheid en de economie tot een 
minimum worden beperkt. Deze 
beheersmaatregelen omvatten een analyse 
van de kosten en voordelen en de in artikel 
18 bedoelde herstelmaatregelen.

Or. en

Motivering

Door de formulering "omvatten" wordt de lidstaten meer speelruimte geboden bij de 
vaststelling van passende beheersmaatregelen.

Amendement 274
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 12 maanden na de opname van 
een invasieve uitheemse soort op de in 
artikel 4, lid 1, vermelde lijst, voeren de 
lidstaten beheersmaatregelen uit voor die 
voor de Unie zorgwekkende invasieve 

1. Uiterlijk 12 maanden na de opname van 
een invasieve uitheemse soort op de in 
artikel 4, lid 1, vermelde lijst, voeren de 
lidstaten beheersmaatregelen uit voor die 
voor de Unie zorgwekkende invasieve 
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uitheemse soorten waarvan de lidstaten 
hebben vastgesteld dat ze wijdverspreid 
zijn op hun grondgebied, zodat de effecten
ervan op de biodiversiteit, de 
ecosysteemdiensten, de menselijke 
gezondheid en de economie tot een 
minimum worden beperkt. Deze 
beheersmaatregelen worden gebaseerd op 
een analyse van de kosten en voordelen en 
omvatten tevens de in artikel 18 bedoelde 
herstelmaatregelen.

uitheemse soorten waarvan de lidstaten
hebben vastgesteld dat ze wijdverspreid 
zijn op hun grondgebied, zodat de effecten 
ervan op de biodiversiteit, de 
ecosysteemdiensten, de menselijke 
gezondheid en de economie tot een 
minimum worden beperkt. Deze 
beheersmaatregelen worden gebaseerd op 
een analyse van de kosten en voordelen, 
rekening houdend met de gevolgen voor 
het milieu en niet-doelsoorten, en 
omvatten tevens de in artikel 18 bedoelde 
herstelmaatregelen.

Or. en

Motivering

Het volstaat niet en is onjuist om besluiten louter en alleen te baseren op economische 
aspecten (denk bijvoorbeeld aan de reuzenberenklauw). Bij de analyse van kosten en 
voordelen moet ook rekening worden gehouden met de gevolgen voor niet-doelsoorten.

Amendement 275
Mark Demesmaeker, Pavel Poc, Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheersmaatregelen bestaan uit 
fysieke, chemische of biologische 
maatregelen om een populatie van een 
invasieve uitheemse soortuit te roeien, te 
beheersen of in te dammen. De 
beheersmaatregelen omvatten eventueel
maatregelen om de veerkracht van het 
ontvangende ecosysteem ten aanzien van 
bestaande en toekomstige invasies te 
versterken.

2. De beheersmaatregelen bestaan uit 
dodelijke en niet-dodelijke fysieke, 
chemische of biologische maatregelen om 
een populatie van een invasieve uitheemse 
soort uit te roeien, te beheersen of in te 
dammen. De beheersmaatregelen omvatten 
waar nodig maatregelen om de veerkracht 
van het ontvangende ecosysteem ten 
aanzien van bestaande en toekomstige 
invasies te versterken.

Or. en
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Motivering

Ook niet-dodelijke methoden zoals het vangen, steriliseren en weer vrijlaten of habitatbeheer 
kunnen doeltreffend zijn. Het is belangrijk om steun van de burgers te verkrijgen voor de 
bestrijding van invasieve uitheemse soorten. De maatregelen moeten waar nodig worden 
genomen.

Amendement 276
Andrea Zanoni

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheersmaatregelen bestaan uit 
fysieke, chemische of biologische 
maatregelen om een populatie van een 
invasieve uitheemse soortuit te roeien, te 
beheersen of in te dammen. De 
beheersmaatregelen omvatten eventueel 
maatregelen om de veerkracht van het 
ontvangende ecosysteem ten aanzien van 
bestaande en toekomstige invasies te 
versterken.

2. De beheersmaatregelen bestaan uit 
fysieke, chemische of biologische 
maatregelen om een populatie van een 
invasieve uitheemse soort uit te roeien, te 
beheersen of in te dammen. In het geval 
van diersoorten mogen de te nemen 
maatregelen niet gepaard gaan met 
bloedvergieten. De beheersmaatregelen 
omvatten eventueel maatregelen om de 
veerkracht van het ontvangende 
ecosysteem ten aanzien van bestaande en 
toekomstige invasies te versterken.

Or. it

Amendement 277
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheersmaatregelen bestaan uit 
fysieke, chemische of biologische 
maatregelen om een populatie van een 
invasieve uitheemse soortuit te roeien, te 
beheersen of in te dammen. De 
beheersmaatregelen omvatten eventueel 

2. De beheersmaatregelen bestaan uit 
fysieke, chemische of biologische 
maatregelen om een populatie van een 
invasieve uitheemse soort uit te roeien, te 
beheersen of in te dammen. De 
beheersmaatregelen omvatten eventueel 
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maatregelen om de veerkracht van het 
ontvangende ecosysteem ten aanzien van 
bestaande en toekomstige invasies te 
versterken.

maatregelen om de veerkracht van het 
ontvangende ecosysteem ten aanzien van 
bestaande en toekomstige invasies te 
versterken. De lidstaten nemen evenredige 
herstelmaatregelen om het herstel van een 
door voor de Unie zorgwekkende 
invasieve uitheemse soorten aangetast, 
beschadigd of vernietigd ecosysteem te 
bevorderen.

Or. es

Motivering

Er wordt voorgesteld hier een verwijzing op te nemen naar de herstelmaatregelen die 
rechtstreeks aan de beheersmaatregelen gekoppeld moeten zijn, waarbij dit punt steeds in 
overweging moet worden genomen.

Amendement 278
Mark Demesmaeker, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de toepassing van 
beheersmaatregelen zorgen de lidstaten 
ervoor dat de gebruikte methoden 
voldoende rekening houden met de 
menselijke gezondheid en het milieu en 
dat, indien de maatregelen dieren 
betreffen, de dieren vermijdbare pijn, 
stress of lijden wordt bespaard.

3. Bij de toepassing van 
beheersmaatregelen zorgen de lidstaten 
ervoor dat de gebruikte methoden 
voldoende rekening houden met de 
menselijke gezondheid en het milieu en dat 
de dieren van de doelsoort en andere
dieren vermijdbare pijn, stress of lijden 
wordt bespaard. De lidstaten zorgen 
ervoor dat beheersmaatregelen aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

a) de noodzaak van de maatregelen is 
aangetoond;

b) de beoogde voordelen van de 
beheersmaatregelen kunnen 
daadwerkelijk worden behaald; 

c) de methoden zijn humaan;

d) de methoden zijn doeltreffend;
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e) er wordt een effectbeoordeling van de 
beheersmaatregelen uitgevoerd;

f) de door de beheersmaatregelen te 
bereiken resultaten worden gehandhaafd 
en zijn duurzaam van aard.

Or. en

Motivering

Weloverwogen beheersmaatregelen moeten aan deze voorwaarden voldoen. Om de steun van 
de burgers voor maatregelen ter bestrijding van invasieve uitheemse soorten te verkrijgen, is 
het van het grootste belang rekening te houden met het dierenwelzijn.

Amendement 279
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de toepassing van 
beheersmaatregelen zorgen de lidstaten 
ervoor dat de gebruikte methoden 
voldoende rekening houden met de 
menselijke gezondheid en het milieu en 
dat, indien de maatregelen dieren 
betreffen, de dieren vermijdbare pijn, 
stress of lijden wordt bespaard.

3. Bij de toepassing van 
beheersmaatregelen zorgen de lidstaten 
ervoor dat de gebruikte methoden 
voldoende rekening houden met de 
menselijke gezondheid en het milieu en dat 
al dan niet tot de doelsoort behorende
dieren vermijdbare pijn, stress of lijden 
wordt bespaard.

Or. en

Amendement 280
Véronique Mathieu Houillon

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de toepassing van 
beheersmaatregelen zorgen de lidstaten 

3. Bij de toepassing van 
beheersmaatregelen doen de lidstaten 
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ervoor dat de gebruikte methoden 
voldoende rekening houden met de 
menselijke gezondheid en het milieu en 
dat, indien de maatregelen dieren betreffen, 
de dieren vermijdbare pijn, stress of lijden 
wordt bespaard.

inspanningen om ervoor te zorgen dat de 
gebruikte methoden voldoende rekening 
houden met de menselijke gezondheid en 
het milieu en dat, indien de maatregelen 
dieren betreffen, de dieren vermijdbare 
pijn, stress of lijden wordt bespaard.

Or. fr

Motivering

In de Verdragen is bepaald dat de Unie bij het uitvoeren van het in artikel 13 van het VWEU 
vermelde beleid ten volle rekening houdt met het welzijn van dieren. Artikel 13, de enige 
bepaling in het Verdrag over dierenwelzijn, vermeldt echter niet het milieubeleid. Bijgevolg is 
de Europese Unie niet bevoegd om bij het formuleren en uitvoeren van het milieubeleid op te 
treden in het kader van het dierenwelzijn. Dit valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de 
lidstaten. 

Amendement 281
Mark Demesmaeker, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het in artikel 12 vastgestelde van 
toezichtssysteem wordt ontworpen en 
gebruikt om te monitoren in hoeverre de 
maatregelen op het gebied van uitroeiing, 
populatiebeheersing of indamming 
doeltreffend zijn om de gevolgen voor de 
biodiversiteit, de ecosysteemdiensten, de 
menselijke gezondheid of de economie tot 
een minimum te beperken.

4. Het in artikel 12 vastgestelde van 
toezichtssysteem wordt ontworpen en 
gebruikt om te monitoren in hoeverre de 
maatregelen op het gebied van uitroeiing, 
populatiebeheersing of indamming 
doeltreffend zijn om de gevolgen voor de 
biodiversiteit, de ecosysteemdiensten, de 
menselijke gezondheid of de economie tot 
een minimum te beperken. In het kader 
van de monitoring moeten ook de 
gevolgen voor niet tot de doelsoort 
behorende dieren en voor het welzijn van 
tot de doelsoort behorende dieren worden 
beoordeeld.

Or. en
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Motivering

De monitoring kan bijdragen tot de verfijning van de beheersmaatregelen.

Amendement 282
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien uit de monitoring blijkt dat 
de maatregelen op het gebied van 
uitroeiing, populatiebeheersing of 
indamming ondoeltreffend zijn als het 
erom gaat die gevolgen tot een minimum 
te beperken, moet worden geanalyseerd of 
de maatregelen moeten worden gewijzigd 
of beëindigd.

Or. en

Motivering

Als een maatregel ondoeltreffend blijkt te zijn, moet worden geanalyseerd of de maatregel 
dient te worden gewijzigd of beëindigd, om te voorkomen dat middelen worden verspild of dat 
de maatregelen geen resultaat opleveren.

Amendement 283
Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer het risico groot is dat een voor 
de Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soort zich zal verspreiden naar 
een naburige lidstaat, stellen de lidstaten 
waar deze soort wijdverspreid is, de 
naburige lidstaten en de Commissie 
daarvan onmiddellijk in kennis. De 

5. Wanneer het risico groot is dat een voor 
de Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soort zich zal verspreiden naar 
een naburige lidstaat, stellen de lidstaten 
waar deze soort wijdverspreid is, de 
naburige lidstaten en de Commissie 
daarvan onmiddellijk in kennis. De 
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betrokken lidstaten stellen zo nodig 
gezamenlijk overeengekomen 
beheersmaatregelen vast. Wanneer er ook 
verspreidingsgevaar naar derde landen 
bestaat, overweegt de betrokken lidstaat of 
het nodig is de betreffende derde landen te 
informeren.

betrokken lidstaten stellen zo nodig 
gezamenlijk overeengekomen 
beheersmaatregelen vast. Wanneer er ook 
verspreidingsgevaar naar derde landen 
bestaat, informeert de betrokken lidstaat de 
betreffende derde landen.

Or. en

Motivering

Het informeren van de betreffende derde landen is in het belang van de lidstaten en in 
overeenstemming met de doelstelling van de verordening, namelijk het voorkomen van de 
verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

Amendement 284
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen

Herstel van beschadigde ecosystemen

1. De lidstaten nemen evenredige 
herstelmaatregelen om het herstel van een 
door voor de Unie zorgwekkende 
invasieve uitheemse soorten aangetast, 
beschadigd of vernietigd ecosysteem te 
bevorderen.

2. De in lid 1 vermelde herstelmaatregelen 
omvatten in ieder geval:

a) maatregelen om een verstoord 
ecosysteem beter in staat te stellen de 
gevolgen van verstoringen het hoofd te 
bieden, te absorberen, zich eraan aan te 
passen of ervan te herstellen;

b) maatregelen om een nieuwe invasie na 
een uitroeiingscampagne te voorkomen.

Or. es
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Motivering

Dit artikel is weinig concreet en is opgesteld alsof het hier een richtlijn en geen verordening 
betreft; door de niet-rechtstreekse toepassing ervan kan enkel worden geconcludeerd dat dit 
artikel moet worden geschrapt. Om deze benadering niet verloren te laten gaan, is in artikel 
17 een verwijzing naar de herstelmaatregelen opgenomen.

Amendement 285
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen evenredige
herstelmaatregelen om het herstel van een 
door voor de Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten aangetast, beschadigd of 
vernietigd ecosysteem te bevorderen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat passende
herstelmaatregelen worden genomen om 
het herstel van een door voor de Unie 
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten 
aangetast, beschadigd of vernietigd 
ecosysteem te bevorderen.

Indien een particuliere of openbare 
natuurlijke persoon of rechtspersoon 
aansprakelijk kan worden gesteld voor de 
gevolgen van de opzettelijke of door 
nalatigheid veroorzaakte introductie en 
verspreiding van voor de Unie van belang 
zijnde invasieve uitheemse soorten, zorgt 
de betrokken lidstaat ervoor dat die 
persoon bijdraagt aan het herstel van het 
aangetaste ecosysteem.

Or. en

Amendement 286
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen evenredige
herstelmaatregelen om het herstel van een 

1. De lidstaten nemen passende
herstelmaatregelen om het herstel van een 
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door voor de Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten aangetast, beschadigd of 
vernietigd ecosysteem te bevorderen.

door voor de Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten aangetast, beschadigd of 
vernietigd ecosysteem te bevorderen.

Or. en

Motivering

De formulering "evenredige herstelmaatregelen" duidt erop dat de verordening zich beperkt 
tot economische aspecten. Er wordt echter niet gespecificeerd waarop die evenredigheid 
betrekking heeft: evenredig aan de kosten van de verwijdering? Aan de waarde van het 
ecosysteem? In deze context is de formulering "passende herstelmaatregelen" beter geschikt. 
Doel van de herstelmaatregelen moet zijn om de veerkracht van ecosystemen te vergroten om 
het behoud ervan op lange termijn te waarborgen. Hieraan mogen niet vooraf beperkingen 
worden gesteld.

Amendement 287
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen evenredige 
herstelmaatregelen om het herstel van een 
door voor de Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten aangetast, beschadigd of 
vernietigd ecosysteem te bevorderen.

1. De lidstaten nemen evenredige 
herstelmaatregelen om het herstel van een 
door voor de Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten aangetast, beschadigd of 
vernietigd ecosysteem te bevorderen, tenzij 
uit een kosten-batenanalyse op basis van 
de beschikbare gegevens met redelijke 
zekerheid blijkt dat de kosten uitzonderlijk 
hoog zullen zijn en niet in verhouding 
staan tot de voordelen van herstel. In 
dergelijke gevallen worden de kosten van 
de herstelmaatregelen gedragen door de 
verantwoordelijken voor de beschadiging, 
aantasting of vernietiging van het 
ecosysteem, voor zover zij daarvoor 
aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

Or. en
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Motivering

Herstelmaatregelen zijn vaak duurder dan uitroeiing. Ingeval er geen mogelijkheid bestaat 
om een vrijstelling te verlenen van de verplichting om dergelijke maatregelen te nemen na de 
uitroeiing, zullen lidstaten minder geneigd zijn voor de Unie zorgwekkende IUS uit te roeien 
vanwege de bijbehorende kosten.

Amendement 288
Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maatregelen om een verstoord 
ecosysteem beter in staat te stellen de 
gevolgen van verstoringen het hoofd te 
bieden, te absorberen, zich eraan aan te 
passen of ervan te herstellen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 289
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Waar gepast en voor zover mogelijk 
kunnen de lidstaten rekening houden met 
het beginsel van de terugvordering van de 
kosten voor herstelmaatregelen, met 
inbegrip van kosten voor het milieu en 
hulpbronnen, in overeenstemming met het 
beginsel dat de vervuiler betaalt.

Or. en
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Motivering

Wanneer een verantwoordelijke entiteit kan worden aangewezen, dienen de lidstaten ervoor 
te zorgen dat die entiteit de herstelmaatregelen financieel ondersteunt op basis van het 
beginsel dat de vervuiler betaalt.

Amendement 290
Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis

Aansprakelijkheid

1. Om aan het ecosysteem berokkende 
schade als gevolg van invasieve uitheemse 
soorten te voorkomen en te herstellen, 
nemen de lidstaten op basis van het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
exploitant (een particuliere of openbare 
natuurlijke persoon of rechtspersoon) die 
de introductie of verspreiding van een 
voor de Unie van belang zijnde invasieve 
uitheemse soort opzettelijk of door 
nalatigheid heeft veroorzaakt, 
aansprakelijk wordt gesteld en bijdraagt 
in de kosten van het herstel.

2. De exploitant blijft aansprakelijk voor 
de opzettelijke of door nalatigheid 
veroorzaakte introductie of verspreiding 
van de invasieve uitheemse soort totdat de 
soort doeltreffend is verwijderd en het 
ecosysteem is hersteld.

Or. en

Motivering

Het beginsel dat de vervuiler betaalt moet in de verordening worden verankerd. Degenen die 
er opzettelijk of door nalatigheid voor zorgen dat bekende problematische soorten (soorten 
opgenomen in de lijst van voor de Unie van belang zijnde soorten) zich in de Unie vestigen of 
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de Unie binnendringen, moeten bijdragen aan de herstelmaatregelen. 
Handhavingsmaatregelen en de terugvordering van de daarmee verbonden kosten moeten een 
sterke component van de IUS-verordening vormen en evenredig zijn aan de veroorzaakte 
schade.

Amendement 291
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis

Financiering

De lidstaten kunnen gebruik maken van 
evenredige EU-steun voor de naleving van 
de verplichtingen uit hoofde van 
onderhavige verordening, hetgeen door de 
Commissie wordt gewaarborgd middels 
versoepeling van de beschikbare EU-
financieringsmiddelen, en, in voorkomend 
geval, van de aanvraagprocedures, alsook 
middels beschikbaarstelling van nieuwe 
middelen. Zonder toereikende EU-steun 
hoeven de lidstaten de bepalingen van 
onderhavige verordening niet na te leven.

Or. hu

Motivering

De middelen ter bescherming van de natuur en het milieu met betrekking tot de volgende 
financiële planningscyclus zijn nu al overbelast. Hier kan een taak van dusdanig grote 
omvang nauwelijks van worden gefinancierd. Naast de grote behoefte aan middelen zijn de 
toepassingsmogelijkheden ervan ook beperkt, aangezien deze middelen slechts ten dele 
kunnen worden besteed aan de aanzienlijke kosten die tijdens de tenuitvoerlegging van 
onderhavige verordening zullen worden gemaakt. Voor sommige activiteiten zou het mogelijk 
moeten zijn om binnen een kort tijdsbestek van middelen gebruik te kunnen maken. Dit kan 
echter door geen enkele van de huidige mogelijkheden worden gewaarborgd.
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Amendement 292
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis

Nationale maatregelen betreffende voor 
de Unie zorgwekkende invasieve 

uitheemse soorten

De lidstaten mogen strengere maatregelen 
hanteren ter preventie van de introductie, 
vestiging en verspreiding van voor de 
Unie zorgwekkende invasieve uitheemse 
soorten, voor zover deze niet in 
tegenspraak zijn met het 
Gemeenschapsrecht en de bestaande 
internationale akkoorden.

Or. fr

Amendement 293
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk [drie jaar na inwerkingtreding 
van deze verordening - datum nader in te 
voegen] en daarna elke vier jaar zenden de 
lidstaten de Commissie actuele informatie 
over het volgende:

1. Uiterlijk op 1 juni 2019 en daarna elke 
zes jaar zenden de lidstaten de Commissie 
actuele informatie over het volgende:

Or. es

Motivering

De verslagen moeten worden aangepast aan de verslagen in het kader van de habitat- en de 
vogelrichtlijn; bijgevolg wordt 2019 voorgesteld voor het eerste verslag en vervolgens 
intervallen van zes jaar tussen de daaropvolgende verslagen.
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Amendement 294
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verspreiding van voor de Unie 
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten 
op hun grondgebied;

b) verspreiding van voor de Unie 
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten 
op hun grondgebied en in hun mariene 
wateren, met informatie over migratie- of 
voortplantingspatronen;

Or. en

Motivering

Met die informatie leren andere lidstaten meer over het risico dat bepaalde mariene invasieve 
uitheemse soorten kunnen opleveren.

Amendement 295
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de kosten van het implementeren 
van de verordening.

Or. lt

Amendement 296
Erik Bánki

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk 5 jaar na [datum van 
goedkeuring] beoordeelt de Commissie de 
doeltreffendheid van deze verordening, met 
inbegrip van de in artikel 4, lid 1, vermelde 
lijst, de in artikel 11, lid 3, vermelde 
actieplannen, het toezichtssysteem, de 
grenscontroles, de uitroeiingsverplichting 
en de beheersverplichtingen – en zendt zij 
een verslag naar het Europees Parlement en 
de Raad, dat vergezeld kan gaan van 
voorstellen voor wijzigingen, met inbegrip 
van wijzigingen van de in artikel 4, lid 1, 
vermelde lijst.

3. Uiterlijk 5 jaar na [datum van 
goedkeuring] beoordeelt de Commissie de 
doeltreffendheid van deze verordening, met 
inbegrip van de in artikel 4, lid 1, vermelde 
lijst, de in artikel 11, lid 3, vermelde 
actieplannen, het toezichtssysteem, de
grenscontroles, de uitroeiingsverplichting 
en de beheersverplichtingen, alsook de 
conformiteit van de financiering van de 
tenuitvoerlegging – en zendt zij een 
verslag naar het Europees Parlement en de 
Raad, dat vergezeld kan gaan van 
voorstellen voor wijzigingen, met inbegrip 
van wijzigingen van de in artikel 4, lid 1, 
vermelde lijst, en stelt op grond van het 
onderzoek naar de financiële basis een 
advies op over de EU-steunmiddelen met 
betrekking tot de volgende financiële 
cyclus.

Or. hu

Motivering

Er zijn geen financieringsmiddelen beschikbaar die naleving van de bepalingen van 
onderhavige verordening bevorderen en specifiek hiertoe zijn opgesteld, ondanks dat volgens 
tot nu toe bekendgemaakte schattingen de jaarlijkse kosten op EU-niveau voor de 
bescherming tegen invasieve soorten op 12 miljard euro worden geraamd. Het is dan ook met 
name van belang dat bij de vijfjaarlijkse herziening ook de financiële aspecten worden 
betrokken, en in het naar het Parlement en de Raad te zenden verslag ook adviezen worden 
opgenomen over de ontwikkeling van de financiering, om deze tijdens de voorbereiding van 
en beraadslagingen over de volgende financiële cyclus beter te kunnen uitvoeren.

Amendement 297
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk 5 jaar na [datum van 
goedkeuring] beoordeelt de Commissie de 

3. Uiterlijk 5 jaar na [datum van 
goedkeuring] beoordeelt de Commissie de 
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doeltreffendheid van deze verordening, met 
inbegrip van de in artikel 4, lid 1, vermelde 
lijst, de in artikel 11, lid 3, vermelde 
actieplannen, het toezichtssysteem, de 
grenscontroles, de uitroeiingsverplichting 
en de beheersverplichtingen - en zendt zij 
een verslag naar het Europees Parlement en 
de Raad, dat vergezeld kan gaan van 
voorstellen voor wijzigingen, met inbegrip 
van wijzigingen van de in artikel 4, lid 1, 
vermelde lijst.

doeltreffendheid van deze verordening, met 
inbegrip van de in artikel 4, lid 1, vermelde 
lijst, de in artikel 11, lid 3, vermelde 
actieplannen, het toezichtssysteem, de 
grenscontroles, de uitroeiingsverplichting 
en de beheersverplichtingen, alsmede de
uitgaven van de lidstaten voor de 
tenuitvoerlegging van de Richtlijn, en 
zendt zij een verslag naar het Europees 
Parlement en de Raad, dat vergezeld kan 
gaan van voorstellen voor wijzigingen, met 
inbegrip van wijzigingen van de in artikel 
4, lid 1, vermelde lijst.

Or. lt

Amendement 298
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In een derde fase wordt het in lid 2 
vermelde 
gegevensondersteuningsmechanisme een 
mechanisme voor de uitwisseling van 
inlichtingen over andere aspecten van de 
toepassing van deze verordening.

4. In een derde fase wordt het in lid 2 
vermelde 
gegevensondersteuningsmechanisme een 
mechanisme voor de uitwisseling van 
inlichtingen over andere aspecten van de 
toepassing van deze verordening, inclusief 
de voor de lidstaat zorgwekkende 
invasieve uitheemse soorten.

Or. es

Motivering

Er moet worden verwezen naar de lijsten van de voor de lidstaten zorgwekkende soorten 
teneinde de coördinatie tussen naburige lidstaten en de uitwisseling van informatie te 
bevorderen, zodat de lidstaten weten welke soorten problemen veroorzaken in andere landen.

Amendement 299
Renate Sommer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Publieke deelname Deelname van relevante belanghebbenden

Or. en

Amendement 300
Andrea Zanoni

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Publieke deelname Publieke deelname en inspraak van de 
belanghebbenden en uitwisseling van 
informatie

Or. en

Amendement 301
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer actieplannen uit hoofde van 
artikel 11 en maatregelen uit hoofde van 
artikel 17, worden vastgesteld, zorgen de 
lidstaten ervoor dat het publiek tijdig en 
doeltreffend kan deelnemen aan de 
voorbereiding, wijziging of herziening 
ervan, waarbij kan worden gebruikgemaakt 
van de regelingen die reeds door de 
lidstaten zijn vastgesteld in 
overeenstemming met de tweede alinea van 
artikel 2, lid 3, van Richtlijn 2003/35/EG.

1. Wanneer actieplannen uit hoofde van 
artikel 11 en maatregelen uit hoofde van 
artikel 17, worden vastgesteld, zorgen de 
lidstaten ervoor dat relevante 
belanghebbenden de mogelijkheid wordt 
geboden om deel te nemen aan de 
voorbereiding, wijziging of herziening 
ervan, waarbij kan worden gebruikgemaakt 
van de regelingen die reeds door de 
lidstaten zijn vastgesteld in 
overeenstemming met de tweede alinea van 
artikel 2, lid 3, van Richtlijn 2003/35/EG.
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Or. en

Amendement 302
Andrea Zanoni

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Ter bevordering van een 
doeltreffende en transparante uitwisseling 
van informatie over de uitvoering van 
verschillende punten van de verordening 
zal de Commissie een forum over 
invasieve uitheemse soorten, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, de 
betrokken bedrijfstakken en sectoren en 
niet-gouvernementele organisaties die 
zich inzetten voor milieubescherming en 
dierenwelzijn, oprichten en op gezette 
tijden bijeenroepen.

De Commissie houdt met name rekening 
met aanbevelingen van het forum inzake 
het opstellen en bijwerken van de in 
artikel 4, lid 1, vermelde lijst en 
overeenkomstig artikel 9, lid 4, vast te 
stellen noodmaatregelen voor de Unie 
voor invasieve uitheemse soorten die niet 
zijn opgenomen op de in artikel 4, lid 1, 
vermelde lijst. Ze gebruikt het forum ook 
om de uitwisseling van informatie inzake 
opties voor de spreiding en het beheer van 
de soorten, met inbegrip van humane 
bestrijdingsmethoden, te bevorderen.

Or. en

Motivering

Relevante belanghebbenden moeten kunnen meewerken aan de opstelling van de lijst van 
voor Europa zorgwekkende soorten en maatregelen om preventie te ondersteunen en humane 
bestrijdingsmethoden aan te nemen. Om een doeltreffende en actieve uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten, de betrokken bedrijfstakken en sectoren, relevante niet-
gouvernementele organisaties en de Commissie te verzekeren, is een forum nodig dat op een 
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transparante manier functioneert.

Amendement 303
Andrea Zanoni

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis

Wetenschappelijke groep inzake invasieve 
uitheemse soorten

1. Hierbij wordt een wetenschappelijke 
groep inzake invasieve uitheemse soorten 
opgericht. De wetenschappelijke groep is 
belast met de opstelling van het door de 
Commissie en het comité van artikel 22 in 
aanmerking te nemen advies over de 
volgende punten:

a) het opstellen en bijwerken van de lijst 
van voor de Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten, waarbij zij onder meer 
risicobeoordelingen als bedoeld in artikel 
5, lid 1, uitvoert;

b) verzoeken van de lidstaten voor de 
opname van invasieve uitheemse soorten 
op de in artikel 4, lid 1, vermelde lijst 
overeenkomstig artikel 4, lid 3;

c) wetenschappelijke en technische 
vraagstukken betreffende de methode 
voor de beoordeling van de in artikel 5, lid 
1, onder a) tot en met h), genoemde 
elementen overeenkomstig artikel 5, lid 2;

d) overeenkomstig artikel 9, lid 4, vast te 
stellen noodmaatregelen voor de Unie met 
betrekking tot invasieve uitheemse soorten 
die niet zijn opgenomen op de in artikel 4, 
lid 1, vermelde lijst;

e) op verzoek van de Commissie of de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 
alle andere wetenschappelijke of 
technische vraagstukken die voortvloeien 
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uit de werking van deze verordening.

2. De leden van de wetenschappelijke 
groep inzake invasieve uitheemse soorten 
worden door de Commissie benoemd op 
basis van hun relevante ervaring en 
deskundigheid bij de uitvoering van de in 
lid 1 genoemde taken, rekening houdende 
met een geografische spreiding die de 
diversiteit van de wetenschappelijke 
problemen en benaderingen binnen de 
Unie weerspiegelt. De Commissie stelt het 
aantal leden vast afhankelijk van de 
behoeften.

3. De lidstaten en de wetenschappelijke 
groep inzake invasieve uitheemse soorten 
wisselen informatie uit over de 
verspreiding en de ecologie van soorten, 
beheersopties en geleerde lessen.

Or. en

Motivering

Er dient een uit onafhankelijke wetenschappelijke en technische deskundigen samengestelde 
groep te worden opgericht om voor een deugdelijke toepassing van deze verordening te 
zorgen die voldoet aan de behoeften wat betreft de bestrijding van uiteenlopende gevolgen 
van de invasie van uitheemse soorten. Er zijn wetenschappelijke en technische adviezen nodig 
om te voorspellen welke organismen mogelijk worden geïntroduceerd of problemen kunnen 
veroorzaken of om de beschikbare beheersopties op een rijtje te zetten. Een centrale taak van 
deze groep is ook de uitvoering van risicobeoordelingen, aangezien de op de lidstaten 
rustende bewijsplichten hierdoor kunnen worden verminderd.

Amendement 304
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
Comité. Dit comité is een comité in de zin 
van Verordening (EU) nr. 182/201123.-{}-

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
Comité. Dit comité is een comité in de zin 
van Verordening (EU) nr. 182/201123. Het 
comité zal een wetenschappelijke basis 
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hebben en zal worden gevormd door 
deskundigen met specialistische kennis op 
het gebied van invasieve uitheemse 
soorten. 

__________________ __________________
23 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13. 23 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Or. pl

Amendement 305
Julie Girling, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis

Wetenschappelijk subcomité

Het comité kan een wetenschappelijk 
subcomité in het leven roepen dat het 
comité ondersteunt bij de beoordeling van 
wetenschappelijke vraagstukken die van 
belang zijn voor de toepassing van deze 
verordening, onder meer wat betreft maar 
niet beperkt tot de vaststelling van lijsten 
van soorten die onder deze verordening 
vallen en van maatregelen die krachtens 
deze verordening ten aanzien van die 
soorten worden genomen.

Or. en

Motivering

Met het oog op de nodige duidelijkheid en samenhang dient de toepassing van deze 
verordening wetenschappelijk te worden ondersteund door een subcomité, aangezien 
hierdoor bestaande middelen worden gebruikt en geen nieuwe administratieve lasten worden 
gecreëerd.

Amendement 306
Julie Girling, Chris Davies
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 5, lid 2, vermelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde
tijd met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

2. De in artikel 5, lid 2, vermelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn 
van vijf jaar met ingang van [datum van 
inwerkingtreding van deze 
verordening].De Commissie stelt uiterlijk 
negen maanden voor het einde van de 
termijn van vijf jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
voor termijnen van dezelfde duur 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad uiterlijk drie maanden voor 
het verstrijken van elke termijn bezwaar 
maakt tegen een verlenging.

Or. en

Amendement 307
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 5, lid 2, vermelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

2. De in artikel 5, lid 2, vermelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn 
van vijf jaar met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 308
Kartika Tamara Liotard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de regels vast 
betreffende administratieve maatregelen en 
sancties die van toepassing zijn op 
schendingen van deze verordening. De 
lidstaten nemen alle vereiste 
handhavingsmaatregelen. De getroffen 
maatregelen en sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en ontradend.

1. De lidstaten stellen de regels vast 
betreffende administratieve maatregelen en 
sancties die van toepassing zijn op 
schendingen van deze verordening. De 
lidstaten nemen alle vereiste 
handhavingsmaatregelen. De getroffen 
maatregelen en sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en ontradend. De lidstaten 
dienen waar gepast het beginsel toe te 
passen dat de vervuiler betaalt.

Or. en

Motivering

Het beginsel dat de vervuiler betaalt is op andere gebieden van milieuvervuiling algemeen 
aanvaard. Dit beginsel moet ook gelden voor het herstel van het milieu in het geval van door 
invasieve uitheemse soorten berokkende schade.

Amendement 309
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – leden 1 bis (nieuw), 1 ter (nieuw) en 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Die administratieve maatregelen en 
sancties kunnen het volgende inhouden:

a) een bevel waarin wordt geëist dat de 
voor de inbreuk verantwoordelijke 
natuurlijke of rechtspersoon een eind aan 
de inbreuk maakt en ervoor zorgt dat de 
inbreuk zich niet meer zal voordoen;

b) een bevel tot confiscatie van de 
betreffende voor de Unie zorgwekkende 
invasieve uitheemse soort;

c) een tijdelijk verbod op een bepaalde 
activiteit;
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d) de permanente intrekking van de 
toelating voor een bepaalde activiteit;

e) administratieve geldboeten;

f) een bevel waarin wordt geëist dat de 
natuurlijke of rechtspersoon 
herstelmaatregelen neemt.

1 ter. Bij het vaststellen van het soort 
administratieve maatregelen en sancties 
houden de bevoegde autoriteiten rekening 
met alle relevante omstandigheden, met 
name:

a) de ernst en de duur van de inbreuk;

b) de mate van betrokkenheid van de 
persoon die verantwoordelijk is voor de 
invasie;

c) de winst die de inbreuk de natuurlijke 
of rechtspersoon oplevert;

d) de economische, sociale en 
milieuschade als gevolg van de inbreuk;

e) de mate waarin de verantwoordelijke 
persoon met de bevoegde autoriteit 
meewerkt;

f) eerdere inbreuken door de 
verantwoordelijke persoon.

1 quater. De lidstaten zorgen ervoor dat 
tegen beslissingen van de bevoegde 
autoriteiten uit hoofde van dit artikel 
beroep mogelijk is.

Or. en

Motivering

De artikelen 24 en 25 worden met elkaar gecombineerd – de handhaving en de vaststelling 
van sancties zijn een zaak van de lidstaten en dienen niet in deze verordening te worden 
bepaald. 

Amendement 310
Julie Girling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 Schrappen

Sanctiebevoegdheden

1. De bevoegde autoriteiten kunnen om 
administratieve maatregelen en sancties 
opleggen aan natuurlijke of 
rechtspersonen die deze verordening niet 
naleven.

2. Onverminderd hun toezichthoudende 
bevoegdheden, kunnen de bevoegde 
autoriteiten ten minste de volgende 
administratieve maatregelen en sancties 
opleggen:

a) een bevel waarin wordt geëist dat de 
voor de inbreuk verantwoordelijke 
natuurlijke of rechtspersoon een eind aan 
de inbreuk maakt en ervoor zorgt dat de 
inbreuk zich niet meer zal voordoen;

b) een bevel tot confiscatie van de 
betreffende voor de Unie zorgwekkende 
invasieve uitheemse soort;

c) een tijdelijk verbod op een bepaalde 
activiteit;

d) de permanente intrekking van de 
toelating voor een bepaalde activiteit;

e) administratieve geldboeten;

f) een bevel waarin wordt geëist dat de 
natuurlijke of rechtspersoon 
herstelmaatregelen neemt.

3. Bij het vaststellen van het soort 
administratieve maatregelen en sancties 
houden de bevoegde autoriteiten rekening 
met alle relevante omstandigheden, met 
name:

a) de ernst en de duur van de inbreuk;

b) de mate van betrokkenheid van de 
persoon die verantwoordelijk is voor de 
invasie;
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c) de winst die de inbreuk de natuurlijke 
of rechtspersoon oplevert;

d) de economische, sociale en 
milieuschade als gevolg van de inbreuk;

e) de mate waarin de verantwoordelijke 
persoon met de bevoegde autoriteit 
meewerkt;

f) eerdere inbreuken door de 
verantwoordelijke persoon.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat tegen 
beslissingen van de bevoegde autoriteiten 
uit hoofde van dit artikel beroep mogelijk 
is.

Or. en

Motivering

De artikelen 25 en 24 worden met elkaar gecombineerd – de handhaving en de vaststelling 
van sancties zijn een zaak van de lidstaten en dienen niet in deze verordening te worden 
bepaald. 

Amendement 311
Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een bevel waarin wordt geëist dat de 
natuurlijke of rechtspersoon 
herstelmaatregelen neemt.

f) een bevel waarin wordt geëist dat de 
natuurlijke of rechtspersoon 
herstelmaatregelen neemt en/of bijdraagt 
in de kosten van de herstelmaatregelen.

Or. en

Motivering

Het beginsel dat de vervuiler betaalt is vastgelegd in artikel 191, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie en is een fundamenteel beginsel van het 
milieurecht. Door de verwijzing naar dit beginsel in dit artikel kunnen de autoriteiten er 
rekening mee houden bij de vaststelling van geldboeten in gevallen waarin de schade kan 
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worden becijferd en de veroorzaker bekend is.

Amendement 312
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een bevel waarin wordt geëist dat de 
natuurlijke of rechtspersoon 
herstelmaatregelen neemt.

f) een bevel waarin wordt geëist dat de 
natuurlijke of rechtspersoon 
herstelmaatregelen neemt in 
overeenstemming met het beginsel dat de 
vervuiler betaalt.

Or. en

Motivering

Het beginsel dat de vervuiler betaalt is op andere gebieden van milieuvervuiling algemeen 
aanvaard. Dit beginsel moet ook gelden voor het herstel van het milieu in het geval van door 
invasieve uitheemse soorten berokkende schade. Richtlijn 2004/35/EG betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade 
schept een precedent voor wat betreft de wettelijke toepassing van het beginsel dat de 
vervuiler betaalt, met name in verband met de bescherming van soorten en natuurlijke 
habitats. 

Amendement 313
Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de economische gevolgen van de 
veroorzaakte schade en het beginsel dat 
de vervuiler betaalt.

Or. en
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Motivering

Het beginsel dat de vervuiler betaalt is vastgelegd in artikel 191, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie en is een fundamenteel beginsel van het 
milieurecht. Door de verwijzing naar dit beginsel in dit artikel kunnen de autoriteiten er 
rekening mee houden bij de vaststelling van geldboeten in gevallen waarin de schade kan 
worden becijferd en de veroorzaker bekend is.

Amendement 314
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) het beginsel dat de vervuiler betaalt.

Or. en

Motivering

Het beginsel dat de vervuiler betaalt is op andere gebieden van milieuvervuiling algemeen 
aanvaard. Dit beginsel moet ook gelden voor het herstel van het milieu in het geval van door 
invasieve uitheemse soorten berokkende schade. Richtlijn 2004/35/EG betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade 
schept een precedent voor wat betreft de wettelijke toepassing van het beginsel dat de 
vervuiler betaalt, met name in verband met de bescherming van soorten en natuurlijke 
habitats. 

Amendement 315
Andrea Zanoni

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) het aantal exemplaren van de 
invasieve uitheemse soort waar de inbreuk 
betrekking op heeft.

Or. it
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Amendement 316
Julie Girling, Chris Davies, Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 7, lid 1, onder c) 
en f), mogen eigenaren van 
gezelschapsdieren die niet worden 
gehouden voor commerciële doeleinden en 
die behoren tot de soorten die zijn 
opgenomen op de in artikel 4, lid 1, 
vermelde lijst, deze dieren houden tot ze 
een natuurlijke dood sterven, mits aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 317
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 7, lid 1, onder c) 
en f), mogen eigenaren van 
gezelschapsdieren die niet worden 
gehouden voor commerciële doeleinden en 
die behoren tot de soorten die zijn 
opgenomen op de in artikel 4, lid 1, 
vermelde lijst, deze dieren houden tot ze 
een natuurlijke dood sterven, mits aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Amendement 318
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het bezit van de desbetreffende 
gezelschapsdieren wordt gemeld bij de 
bevoegde autoriteiten;

Or. de

Amendement 319
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – onder b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de exemplaren zijn gemarkeerd 
overeenkomstig artikel 8, lid 2, letter d);

Or. pl

Amendement 320
Julie Girling, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten bieden niet-commerciële
eigenaren die niet aan de voorwaarden van
lid 1 kunnen voldoen de mogelijkheid hun 
exemplaren af te staan en zij waarborgen 
dat de dieren met de nodige aandacht voor 
het dierenwelzijn worden behandeld.

3. In het geval van eigenaren die niet aan 
de in lid 1 genoemde vereisten kunnen 
voldoen, worden de dieren door de 
lidstaten verwijderd, waarbij de dieren 
vermijdbare pijn, stress of lijden wordt 
bespaard.

Or. en
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Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om te voorkomen dat eigenaren hun gezelschapsdieren 
kunnen behouden als zij niet kunnen voldoen aan de in lid 1 genoemde vereisten dat deze 
dieren zich niet kunnen voortplanten en niet kunnen ontsnappen.

Amendement 321
Véronique Mathieu Houillon

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten bieden niet-commerciële 
eigenaren die niet aan de voorwaarden van 
lid 1 kunnen voldoen de mogelijkheid hun 
exemplaren af te staan en zij waarborgen 
dat de dieren met de nodige aandacht voor 
het dierenwelzijn worden behandeld.

3. De lidstaten bieden niet-commerciële 
eigenaren die niet aan de voorwaarden van 
lid 1 kunnen voldoen de mogelijkheid hun 
exemplaren af te staan en zij doen 
inspanningen om te waarborgen dat de 
dieren met de nodige aandacht voor het 
dierenwelzijn worden behandeld.

Or. fr

Motivering

In de Verdragen is bepaald dat de Unie bij het uitvoeren van het in artikel 13 van het VWEU 
vermelde beleid ten volle rekening houdt met het welzijn van dieren. Artikel 13, de enige 
bepaling in het Verdrag over dierenwelzijn, vermeldt echter niet het milieubeleid. Bijgevolg is 
de Europese Unie niet bevoegd om bij het formuleren en uitvoeren van het milieubeleid op te 
treden in het kader van het dierenwelzijn. Dit valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de 
lidstaten. 

Amendement 322
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten bieden niet-commerciële 
eigenaren die niet aan de voorwaarden van 
lid 1 kunnen voldoen de mogelijkheid hun 
exemplaren af te staan en zij waarborgen 

3. De lidstaten bieden niet-commerciële 
eigenaren die niet aan de voorwaarden van 
lid 1 kunnen voldoen de mogelijkheid hun 
exemplaren af te staan indien geschikte 
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dat de dieren met de nodige aandacht voor 
het dierenwelzijn worden behandeld.

faciliteiten beschikbaar zijn die een 
specialistische verzorging bieden. Indien 
de lidstaten exemplaren van niet-
commerciële eigenaren overnemen, 
zorgen zij ervoor dat de nodige aandacht 
wordt besteed aan het dierenwelzijn en dat 
op gepaste wijze in de behoeften van de 
dieren wordt voorzien. De dieren moeten 
met de nodige aandacht voor het 
dierenwelzijn worden behandeld.

Or. en

Motivering

In werkelijkheid bestaan er slechts weinig faciliteiten voor de noodopvang van exotische 
gezelschapsdieren, en het is onrealistisch om aan te nemen dat de lidstaten toegang tot 
dergelijke faciliteiten hebben. Wanneer dergelijke faciliteiten voorhanden zijn, moeten zij 
over de nodige specialistische kennis beschikken om de dieren correct te behandelen en in 
hun behoeften te voorzien.

Amendement 323
Andrea Zanoni

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten bieden niet-commerciële 
eigenaren die niet aan de voorwaarden van
lid 1 kunnen voldoen de mogelijkheid hun 
exemplaren af te staan en zij waarborgen 
dat de dieren met de nodige aandacht voor 
het dierenwelzijn worden behandeld.

3. De lidstaten bieden niet-commerciële 
eigenaren die niet aan de voorwaarden van 
lid 1 kunnen voldoen de mogelijkheid hun 
exemplaren af te staan en zij waarborgen 
dat de dieren met de nodige aandacht voor 
het dierenwelzijn worden behandeld, 
waarbij zij worden overgebracht naar 
voorzieningen voor bewaring ex situ als 
bedoeld in artikel 8.

Or. it

Amendement 324
Jolanta Emilia Hibner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De exemplaren als vermeld in lid 3 
kunnen worden gehouden in instellingen 
als vermeld in artikel 8 of in faciliteiten 
die speciaal met dat doel zijn opgezet.

Or. pl

Amendement 325
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Houders van een commerciële voorraad 
exemplaren van invasieve uitheemse 
soorten die zijn verworven voor zij werden 
opgenomen op de in artikel 4, lid 1, 
vermelde lijst, mogen die exemplaren tot 
maximaal twee jaar na de opname van de 
soort op die lijst houden en vervoeren voor 
verkoop of overdracht van levende 
exemplaren of reproduceerbare delen van 
deze soorten naar de in artikel 8 vermelde 
instellingen voor onderzoek of bewaring 
ex situ, mits alle exemplaren worden 
gehouden en vervoerd in een onder 
controle staande locatie en alle passende 
maatregelen zijn genomen om 
voortplanting of ontsnapping te 
voorkomen, of slachten ter uitputting van 
de voorraad.

1. Houders van een commerciële voorraad 
exemplaren van invasieve uitheemse 
soorten die zijn verworven voor zij werden 
opgenomen op de in artikel 4, lid 1, 
vermelde lijst, mogen die exemplaren tot 
maximaal twee jaar na de opname van de 
soort op die lijst houden en vervoeren voor 
verkoop of overdracht van levende 
exemplaren of reproduceerbare delen van 
deze soorten naar de in artikel 8 vermelde 
instellingen voor onderzoek, dierentuinen 
of botanische tuinen, mits alle exemplaren 
worden gemarkeerd als bedoeld in artikel 
8, lid 2, letter d) en gehouden en vervoerd 
in een onder controle staande locatie en 
alle passende maatregelen zijn genomen 
om voortplanting of ontsnapping te 
voorkomen, of slachten ter uitputting van 
de voorraad.

Exemplaren van dieren als vermeld in 
deze paragraaf kunnen ook worden 
overgedragen aan faciliteiten die speciaal 
voor dat doel zijn opgezet.  
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Or. pl

Amendement 326
Julie Girling, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Houders van een commerciële voorraad 
exemplaren van invasieve uitheemse 
soorten die zijn verworven voor zij werden 
opgenomen op de in artikel 4, lid 1, 
vermelde lijst, mogen die exemplaren tot 
maximaal twee jaar na de opname van de 
soort op die lijst houden en vervoeren voor 
verkoop of overdracht van levende 
exemplaren of reproduceerbare delen van 
deze soorten naar de in artikel 8 vermelde 
instellingen voor onderzoek of bewaring 
ex situ, mits alle exemplaren worden 
gehouden en vervoerd in een onder 
controle staande locatie en alle passende 
maatregelen zijn genomen om 
voortplanting of ontsnapping te 
voorkomen, of slachten ter uitputting van 
de voorraad.

1. Houders van een commerciële voorraad 
exemplaren van invasieve uitheemse 
soorten die zijn verworven voor zij werden 
opgenomen op de in artikel 4, lid 1, 
vermelde lijst, mogen die exemplaren tot 
maximaal 12 maanden na de opname van 
de soort op die lijst houden en vervoeren 
voor verkoop of overdracht van levende 
exemplaren of reproduceerbare delen, mits 
alle exemplaren worden gehouden en 
vervoerd in een onder controle staande 
locatie en alle passende maatregelen zijn 
genomen om voortplanting of ontsnapping 
te voorkomen, of op humane wijze ruimen
ter uitputting van de voorraad.

Or. en

Motivering

Wanneer de verkoop van de voorraad exemplaren van invasieve uitheemse soorten die zijn 
verworven voor zij werden opgenomen in de lijst, wordt beperkt tot instellingen voor 
bewaring ex situ, kunnen de handelaren verliezen lijden. Bij wijze van compromis wordt deze 
beperking opgeheven, maar de termijn waarbinnen de verkoop moet plaatsvinden, beperkt tot 
12 maanden. Voorts is de term "slachten" in dit verband niet gepast omdat het veelal wordt 
gebruik voor het doden van dieren met het oog op consumptie of gebruik van de vacht. De 
term moet worden vervangen door "op humane wijze ruimen".

Amendement 327

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Houders van een commerciële voorraad 
exemplaren van invasieve uitheemse 
soorten die zijn verworven voor zij werden 
opgenomen op de in artikel 4, lid 1, 
vermelde lijst, mogen die exemplaren tot 
maximaal twee jaar na de opname van de 
soort op die lijst houden en vervoeren voor 
verkoop of overdracht van levende 
exemplaren of reproduceerbare delen van 
deze soorten naar de in artikel 8 vermelde 
instellingen voor onderzoek of bewaring ex 
situ, mits alle exemplaren worden 
gehouden en vervoerd in een onder 
controle staande locatie en alle passende 
maatregelen zijn genomen om 
voortplanting of ontsnapping te 
voorkomen, of slachten ter uitputting van 
de voorraad.

1. Houders van een commerciële voorraad 
exemplaren van invasieve uitheemse 
soorten die zijn verworven voor zij werden 
opgenomen in de lijst van invasieve 
uitheemse soorten die als zorgwekkend 
voor de Unie worden beschouwd, mogen 
die exemplaren tot maximaal twee jaar na 
de opname van de soort op die lijst houden 
en vervoeren voor verkoop of overdracht 
van levende exemplaren of 
reproduceerbare delen van deze soorten 
naar de in artikel 8 vermelde instellingen 
voor onderzoek of bewaring ex situ, mits 
alle exemplaren worden gehouden en 
vervoerd in een onder controle staande 
locatie en alle passende maatregelen zijn 
genomen om voortplanting of ontsnapping 
te voorkomen, of slachten ter uitputting 
van de voorraad.

Or. lt

Amendement 328
Andrea Zanoni

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Houders van een commerciële voorraad 
exemplaren van invasieve uitheemse 
soorten die zijn verworven voor zij werden 
opgenomen op de in artikel 4, lid 1, 
vermelde lijst, mogen die exemplaren tot 
maximaal twee jaar na de opname van de 
soort op die lijst houden en vervoeren voor 
verkoop of overdracht van levende 
exemplaren of reproduceerbare delen van 
deze soorten naar de in artikel 8 vermelde 
instellingen voor onderzoek of bewaring ex 
situ, mits alle exemplaren worden 

1. Houders van een commerciële voorraad 
exemplaren van invasieve uitheemse 
soorten die zijn verworven voor zij werden 
opgenomen op de in artikel 4, lid 1, 
vermelde lijst, mogen die exemplaren tot 
maximaal twee jaar na de opname van de 
soort op die lijst houden en vervoeren voor 
verkoop of overdracht van levende 
exemplaren of reproduceerbare delen van 
deze soorten naar de in artikel 8 vermelde 
instellingen voor onderzoek of bewaring ex 
situ, mits alle exemplaren worden 
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gehouden en vervoerd in een onder 
controle staande locatie en alle passende 
maatregelen zijn genomen om 
voortplanting of ontsnapping te 
voorkomen, of slachten ter uitputting van 
de voorraad.

gehouden en vervoerd in een onder 
controle staande locatie en alle passende 
maatregelen zijn genomen om 
voortplanting of ontsnapping te 
voorkomen.

Or. it

Amendement 329
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Houders van een commerciële voorraad 
exemplaren van invasieve uitheemse 
soorten die zijn verworven voor zij werden 
opgenomen op de in artikel 4, lid 1, 
vermelde lijst, mogen die exemplaren tot 
maximaal twee jaar na de opname van de 
soort op die lijst houden en vervoeren voor 
verkoop of overdracht van levende 
exemplaren of reproduceerbare delen van 
deze soorten naar de in artikel 8 vermelde 
instellingen voor onderzoek of bewaring ex 
situ, mits alle exemplaren worden 
gehouden en vervoerd in een onder 
controle staande locatie en alle passende 
maatregelen zijn genomen om 
voortplanting of ontsnapping te 
voorkomen, of slachten ter uitputting van 
de voorraad.

1. Houders van een commerciële voorraad 
exemplaren van invasieve uitheemse 
soorten die zijn verworven voor zij werden 
opgenomen op de in artikel 4, lid 1, 
vermelde lijst, mogen die exemplaren tot 
maximaal twee jaar na de opname van de 
soort op die lijst houden en vervoeren voor 
verkoop of overdracht van levende 
exemplaren of reproduceerbare delen van 
deze soorten naar de in artikel 8 vermelde 
landbouwinstellingen of instellingen voor 
onderzoek of bewaring ex situ, mits alle 
exemplaren worden gehouden en vervoerd 
in een onder controle staande locatie en 
alle passende maatregelen zijn genomen 
om voortplanting of ontsnapping te 
voorkomen, of slachten ter uitputting van 
de voorraad.

Or. en


