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Amendement 161
Gerben-Jan Gerbrandy
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 4 bis
Nationale vrijstellingen voor voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten
1. Voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten die in een lidstaat
inheems zijn, vallen niet onder de
beperkingen als bedoeld in artikel 7, lid 1,
onder b) t/m g) en in de artikelen 8, 11 t/m
15 en 19 op het grondgebied van de
lidstaat waar zij inheems zijn.
2. Lidstaten mogen bij de Commissie een
aanvraag indienen voor een vrijstelling
van iedere of alle beperkingen als bedoeld
in artikel 7, lid 1, onder b) t/m g) en in de
artikelen 8, 11 t/m 15 en 19 voor een voor
de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soort.
3. Een aanvraag voor een vrijstelling mag
alleen worden ingediend als aan een van
de volgende voorwaarden is voldaan:
a) op basis van degelijk wetenschappelijk
bewijs wordt aangetoond dat die soort niet
invasief is op het grondgebied van die
lidstaat en geen aanzienlijke schade
toebrengt in naburige lidstaten;
b) uit een kosten-batenanalyse op basis
van de beschikbare gegevens blijkt met
redelijke zekerheid dat de kosten
uitzonderlijk hoog zullen zijn en niet in
verhouding staan tot de voordelen,
rekening houdend met de
sociaaleconomische situatie van die
lidstaat.
4. Een aanvraag voor een vrijstelling
wordt naar behoren gemotiveerd en gaat
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vergezeld van het in lid 3, onder a) of b)
bedoelde bewijs.
5. De Commissie besluit door middel van
uitvoeringshandelingen of de aanvraag
wordt goedgekeurd of afgewezen. Die
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 22, lid 2 bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.
6. De lidstaten nemen
indammingsmaatregelen om de verdere
verspreiding van de soort te voorkomen,
totdat het in lid 5 bedoelde besluit is
goedgekeurd.
Or. en
Motivering
Het door de rapporteur toegevoegde nieuwe artikel geeft lidstaten meer flexibiliteit en maakt
het mogelijk om soorten op te nemen op de lijst van voor de Unie zorgwekkende IUS die
inheems zijn in één regio en invasief in een andere. We moeten echter rekening houden met de
vraag of deze soorten aanzienlijke schade toebrengen in naburige lidstaten.

Amendement 162
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie respectievelijk de
lidstaten voeren een risicobeoordeling uit,
zoals bedoeld in art. 4 lid 2 letter c en art. 4
lid 3 letter b, rekening houdend met
volgende elementen:

1. De Commissie voert een
risicobeoordeling uit, zoals bedoeld in art.
4 lid 2 letter c en art. 4 lid 3 letter b, op
basis van het standpunt van een Comité
bestaande uit vertegenwoordigers van de
lidstaten, rekening houdend met volgende
elementen:
Or. pl
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Amendement 163
Romana Jordan
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie of de lidstaten voeren de
in artikel 4, lid 2, onder c, en lid 3, onder b,
vermelde risicobeoordeling uit met
inachtneming van de volgende elementen:

1. De Commissie is als eerste
verantwoordelijk voor het uitvoeren van
de in artikel 4, lid 2, onder c en lid 3, onder
b vermelde risicobeoordeling, met het oog
op gemeenschappelijke normen en
reactieve maatregelen, met inachtneming
van de volgende elementen:
Or. en

Amendement 164
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) een beschrijving van de voortplantingsen verspreidingspatronen, met inbegrip van
een beoordeling van de vraag of de voor
voortplanting en verspreiding
noodzakelijke milieuomstandigheden
aanwezig zijn;

b) een beschrijving van de voortplantingsen verspreidingspatronen en -dynamiek,
met inbegrip van een beoordeling van de
vraag of de voor voortplanting en
verspreiding noodzakelijke
milieuomstandigheden aanwezig zijn;
Or. en

Amendement 165
Andrés Perelló Rodríguez
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) een beschrijving van de mogelijke
trajecten van zowel opzettelijke als
onopzettelijke binnenkomst en
verspreiding eventueel met inbegrip van de
producten waarmee de soort over het
algemeen wordt geassocieerd;

c) een beschrijving van de mogelijke
trajecten van het binnenbrengen en de
verspreiding, zowel opzettelijk als
onopzettelijk, eventueel met inbegrip van
de producten waarmee de soort over het
algemeen wordt geassocieerd;
Or. es

Amendement 166
Andrés Perelló Rodríguez
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) een grondige beoordeling van het risico
van binnenkomst, vestiging en
verspreiding in relevante biogeografische
regio's onder de huidige omstandigheden
en als gevolg van te verwachten
klimaatveranderingen;

d) een grondige beoordeling van het risico
van binnenbrengen, vestiging en
verspreiding in relevante biogeografische
regio's onder de huidige omstandigheden
en als gevolg van te verwachten
klimaatveranderingen;
Or. es

Amendement 167
Julie Girling, Chris Davies, Pavel Poc
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) een beschrijving van het huidige
verspreidingsgebied van de soort, met
inbegrip van de vraag of de soort al
aanwezig is in de Unie of in buurlanden;

PE526.298v01-00

NL

e) een beschrijving van het huidige
verspreidingsgebied van de soort, met
inbegrip van de vraag of de soort al als een
inheemse of uitheemse soort aanwezig is
in de Unie of in buurlanden, en een
voorspelling van het toekomstige
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verspreidingsgebied;
Or. en

Amendement 168
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) een beschrijving van de negatieve
gevolgen voor de biodiversiteit en de
ecosysteemdiensten - met inbegrip van de
negatieve gevolgen voor inheemse soorten,
beschermde sites, bedreigde habitats, de
menselijke gezondheid en de economie en een beoordeling van de omvang van de
toekomstige gevolgen;

f) een beschrijving van de negatieve
gevolgen voor de biodiversiteit en de
ecosysteemdiensten, met inbegrip van de
negatieve gevolgen voor inheemse soorten,
beschermde sites, bedreigde habitats, de
menselijke gezondheid en de economie;

Or. en

Amendement 169
Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc, Chris Davies
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) een beschrijving van de negatieve
gevolgen voor de biodiversiteit en de
ecosysteemdiensten - met inbegrip van de
negatieve gevolgen voor inheemse soorten,
beschermde sites, bedreigde habitats, de
menselijke gezondheid en de economie en een beoordeling van de omvang van de
toekomstige gevolgen;

f) een beschrijving van de negatieve
gevolgen voor de biodiversiteit en de
ecosysteemdiensten – met inbegrip van de
negatieve gevolgen voor inheemse soorten,
beschermde sites, bedreigde habitats, de
economie, volksgezondheid en veiligheid –
en een beoordeling van de omvang van de
toekomstige gevolgen;
Or. en
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Amendement 170
Esther de Lange
Voorstel voor een verordening
Artikel 5– lid 1 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) een beschrijving van de negatieve
gevolgen voor de biodiversiteit en de
ecosysteemdiensten - met inbegrip van de
negatieve gevolgen voor inheemse soorten,
beschermde sites, bedreigde habitats, de
menselijke gezondheid en de economie en een beoordeling van de omvang van de
toekomstige gevolgen;

f) een beschrijving van de negatieve
gevolgen voor de biodiversiteit en de
ecosysteemdiensten - met inbegrip van de
negatieve gevolgen voor inheemse soorten,
beschermde sites, bedreigde habitats, de
veiligheid, de menselijke gezondheid en de
economie - en een beoordeling van de
omvang van de toekomstige gevolgen;
Or. nl

Amendement 171
Julie Girling, Chris Davies, Pavel Poc
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) een beschrijving van de negatieve
gevolgen voor de biodiversiteit en de
ecosysteemdiensten - met inbegrip van de
negatieve gevolgen voor inheemse soorten,
beschermde sites, bedreigde habitats, de
menselijke gezondheid en de economie en een beoordeling van de omvang van de
toekomstige gevolgen;

f) een beschrijving¸ of een raming op basis
van de beste beschikbare
wetenschappelijke kennis, van de
negatieve gevolgen voor de biodiversiteit
en de ecosysteemdiensten – met inbegrip
van de negatieve gevolgen voor inheemse
soorten, beschermde sites, bedreigde
habitats, de menselijke gezondheid en de
economie – en een beoordeling van de
omvang van de toekomstige gevolgen;
Or. en

Amendement 172
Oreste Rossi

PE526.298v01-00

NL

8/54

AM\1015046NL.doc

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter f bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
f bis) een beschrijving van de negatieve
gevolgen voor plantgezondheid in de zin
van artikel 2 van Verordening (EU)
[Verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende
beschermende maatregelen tegen
plaagorganismen bij planten] en voor
landbouw in zijn geheel, en een
beoordeling van de omvang van de
toekomstige gevolgen;
Or. en
Motivering

Het voorstel van de Commissie bevat geen duidelijke verwijzing naar de gevolgen van IUS
voor landbouw en meer in het bijzonder voor plantgezondheid vanuit een ecologisch, sociaal
en economisch standpunt.

Amendement 173
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter g
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) een gekwantificeerde raming van de
schadekosten op Unie-niveau, om het
belang voor de Unie aan te tonen en
verdere maatregelen rechtvaardigen
wanneer de totale schade de kosten om de
schade te beperken overstijgen;

Schrappen

Or. es
Motivering
Reden waarom dit voorstel tot schrapping wordt ingediend is dat het niet altijd mogelijk is
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een gekwantificeerde raming van de kosten op te nemen, die volgens deze verordening
bovendien een preventief karakter zou moeten hebben. Bij een aantal soorten die nog niet de
Unie zijn binnengebracht zal het niet mogelijk zijn een gekwantificeerde raming op te stellen.

Amendement 174
Chris Davies
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter g
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) een gekwantificeerde raming van de
schadekosten op Unie-niveau, om het
belang voor de Unie aan te tonen en
verdere maatregelen rechtvaardigen
wanneer de totale schade de kosten om de
schade te beperken overstijgen;

g) een beoordeling van de potentiële
kosten op Unieniveau

Or. en
Motivering
Potentiële risico's en kosten van de aanwezigheid van invasieve soorten zijn moeilijk te
kwantificeren.

Amendement 175
Julie Girling, Pavel Poc
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter g
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) een gekwantificeerde raming van de
schadekosten op Unie-niveau, om het
belang voor de Unie aan te tonen en
verdere maatregelen rechtvaardigen
wanneer de totale schade de kosten om de
schade te beperken overstijgen;

g) een gekwantificeerde beoordeling van
de potentiële schadekosten op Unieniveau,
om het belang voor de Unie aan te tonen;

Or. en
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Amendement 176
Oreste Rossi
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter g
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) een gekwantificeerde raming van de
schadekosten op Unie-niveau, om het
belang voor de Unie aan te tonen en
verdere maatregelen rechtvaardigen
wanneer de totale schade de kosten om de
schade te beperken overstijgen;

g) een gekwantificeerde raming van de
schadekosten op Unieniveau, om het
belang voor de Unie aan te tonen en
verdere maatregelen te rechtvaardigen
wanneer de kosten die voortvloeien uit de
door de soorten veroorzaakte schade de
kosten om de schade te beperken
overstijgen
Or. en

Motivering
Het voorstel van de Commissie om de verschillende redenen voor door de IUS veroorzaakte
schade samen te bekijken in een beoordeling van de totale schade gaat voorbij aan de
complexiteit van de negatieve gevolgen voor de economie en het verlies aan biodiversiteit.
Daarom zorgt deze herformulering er in combinatie met het amendement in artikel 5, lid 2
voor dat de nodige aandacht wordt besteed aan de economische kosten die voortvloeien uit de
verspreiding van IUS.

Amendement 177
Véronique Mathieu Houillon
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter g
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) een gekwantificeerde raming van de
schadekosten op Unie-niveau, om het
belang voor de Unie aan te tonen en
verdere maatregelen rechtvaardigen
wanneer de totale schade de kosten om de
schade te beperken overstijgen;
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g) een gekwantificeerde raming van de
schadekosten op Unie-niveau, om het
belang voor de Unie aan te tonen en
verdere maatregelen rechtvaardigen
wanneer de globale kosten die
voortvloeien uit de door de soorten
veroorzaakte schade de kosten om de
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schade te beperken overstijgen;
Or. fr

Amendement 178
Andrés Perelló Rodríguez
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter g
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) een gekwantificeerde raming van de
schadekosten op Unie-niveau, om het
belang voor de Unie aan te tonen en
verdere maatregelen rechtvaardigen
wanneer de totale schade de kosten om de
schade te beperken overstijgen;

g) een gekwantificeerde benaderende
raming van de schadekosten op Unieniveau, om het belang voor de Unie aan te
tonen en verdere maatregelen te
rechtvaardigen wanneer de totale schade de
kosten om de schade te beperken
overstijgen;
Or. es

Amendement 179
Véronique Mathieu Houillon
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter h bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
h bis) een beschrijving van de negatieve
gevolgen voor de plantgezondheid en de
gezondheid van de landbouw als geheel,
samen met een beoordeling van de
omvang van de toekomstige gevolgen;
Or. fr

Amendement 180
Daciana Octavia Sârbu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Het Europees Milieuagentschap verstrekt
lidstaten op hun verzoek informatie over
de bovenstaande elementen.
Or. en
Motivering

Het EEA moet lidstaten op hun verzoek bijstaan met informatie over de risicobeoordeling.
Het agentschap is bij uitstek geschikt om de informatie-uitwisseling over een aantal
elementen, zoals de geschiedenis van soorten, voortplantings- en verspreidingspatronen, en
een raming van de kosten op Unieniveau, te coördineren om onnodige herhaling door
afzonderlijke nationale autoriteiten te vermijden.

Amendement 181
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. De risicobeoordeling wordt
uitgevoerd rekening houdend met de
biogeografische regionalisering.
Or. pl

Amendement 182
Oreste Rossi
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie krijgt de bevoegdheid om
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde

2. De Commissie krijgt de bevoegdheid om
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde
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handelingen vast te stellen ter nadere
specificatie van het type toelaatbaar
wetenschappelijk bewijsmateriaal, zoals
bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b), en voor
het opstellen van een gedetailleerde
beschrijving van de toepassing van de in
lid 1, onder a) tot en met h) van dit artikel,
genoemde elementen – met inbegrip van de
voor de beoordeling van die elementen toe
te passen methode –, rekening houdend
met relevante nationale en internationale
normen en de noodzaak prioriteit te
verlenen aan maatregelen tegen soorten die
geassocieerd worden met aanzienlijke
economische schade of die potentieel
aanzienlijke economische schade kunnen
aanrichten, met inbegrip van schade als
gevolg van verlies aan biodiversiteit.

handelingen vast te stellen ter nadere
specificatie van het type toelaatbaar
wetenschappelijk bewijsmateriaal, zoals
bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b), en voor
het opstellen van een gedetailleerde
beschrijving van de toepassing van de in
lid 1, onder a) tot en met h) van dit artikel
genoemde elementen – met inbegrip van de
voor de beoordeling van die elementen toe
te passen methode –, rekening houdend
met relevante nationale en internationale
normen en de noodzaak prioriteit te
verlenen aan maatregelen tegen soorten die
geassocieerd worden met aanzienlijke
kosten voor de economie of die
aanzienlijke kosten voor de economie
kunnen veroorzaken en die schade kunnen
veroorzaken als gevolg van verlies aan
biodiversiteit.
Or. en

Motivering
Deze herformulering zorgt er in combinatie met het amendement in artikel 5, lid 1, onder g)
voor dat er in de risicobeoordeling terdege rekening wordt gehouden met de economische
aspecten en de schade als gevolg van het verlies van biodiversiteit.

Amendement 183
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie krijgt de bevoegdheid om
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter nadere
specificatie van het type toelaatbaar
wetenschappelijk bewijsmateriaal, zoals
bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b), en voor
het opstellen van een gedetailleerde
beschrijving van de toepassing van de in
lid 1, onder a) tot en met h) van dit artikel,

2. De Commissie krijgt de bevoegdheid om
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter nadere
specificatie van het type toelaatbaar
wetenschappelijk bewijsmateriaal, zoals
bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b), en voor
het opstellen van een gedetailleerde
beschrijving van de toepassing van de in
lid 1, onder a) tot en met h) van dit artikel,
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genoemde elementen – met inbegrip van de
voor de beoordeling van die elementen toe
te passen methode –, rekening houdend
met relevante nationale en internationale
normen en de noodzaak prioriteit te
verlenen aan maatregelen tegen soorten die
geassocieerd worden met aanzienlijke
economische schade of die potentieel
aanzienlijke economische schade kunnen
aanrichten, met inbegrip van schade als
gevolg van verlies aan biodiversiteit.

genoemde elementen – met inbegrip van de
voor de beoordeling van die elementen toe
te passen methode –, rekening houdend
met relevante nationale en internationale
normen en de noodzaak prioriteit te
verlenen aan maatregelen tegen soorten die
geassocieerd worden met aanzienlijke
schade voor de gezondheid en de
economie of die potentieel aanzienlijke
schade voor de gezondheid en de
economie kunnen aanrichten, met inbegrip
van schade als gevolg van verlies aan
biodiversiteit.
Or. en

Amendement 184
Andrés Perelló Rodríguez
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 6 bis
Nationale lijsten van voor de lidstaten
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten
1. Iedere lidstaat kan nieuwe nationale
lijsten opstellen of de reeds bestaande
lijsten bijhouden teneinde het
binnenbrengen, de vestiging en de
verspreiding van voor de betreffende
lidstaat zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten te voorkomen, en
daarbij een of alle van de in artikel 7, lid
1, vermelde verbodsmaatregelen voor deze
soorten nemen op hun grondgebied.
2. De lidstaten verbieden de opzettelijke
uitzetting in het milieu – dat wil zeggen
het proces waarbij een organisme, voor
om het even welk doel, in het milieu wordt
vrijgelaten – tenzij uit een
risicobeoordeling is gebleken dat dit geen
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risico voor de biodiversiteit vormt en de
bevoegde autoriteit van de lidstaat een
vergunning voor de uitzetting heeft
verleend.
3. De lidstaten stellen de Commissie en de
andere lidstaten in kennis van voor een
lidstaat zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten.
4. De lidstaten kunnen samenwerken met
buurlanden van de Unie ten aanzien van
de maatregelen die genomen zijn ter
beheersing van voor een lidstaat
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten.
Or. es
Motivering
Met dit amendement wordt een nieuw artikel 6 bis ingevoegd waarmee de lidstaten in staat
worden gesteld alle aspecten te regelen die nodig zijn in verband met de beheersing en
bestrijding van invasieve uitheemse soorten, waaronder het instellen van een verbod op de
handel in bepaalde soorten op nationaal niveau.

Amendement 185
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1. De soorten op de in artikel 4, lid 1,
vermelde lijst mogen niet opzettelijk:

1. De soorten op de in artikel 4, lid 1,
vermelde lijst mogen niet opzettelijk dan
wel als gevolg van nalatigheid:

a) op het grondgebied van de Unie worden
binnengebracht of doorheen het
grondgebied van de Unie worden
vervoerd;

a) de Unie worden binnengebracht of
binnen de Unie worden vervoerd;

b) worden toegestaan zich voort te
planten;

b) worden voortgeplant;

c) worden vervoerd, behalve om naar

c) worden vervoerd, behalve om naar

PE526.298v01-00

NL

Amendement

16/54

AM\1015046NL.doc

uitroeiingsfaciliteiten te worden vervoerd;

uitroeiingsfaciliteiten te worden vervoerd;

d) in de handel worden gebracht;

d) in de handel worden gebracht;

e) worden gebruikt of uitgewisseld;

e) worden gebruikt of uitgewisseld;

f) worden gehouden of gekweekt, ook niet
in een onder controle staande locatie;

f) worden gekweekt, ook niet in een onder
controle staande locatie;

g) worden vrijgelaten in het milieu.

g) worden vrijgelaten in het milieu.
Or. es
Motivering

Dit artikel moet beter worden geformuleerd, en met het oog op overeenstemming met de
terminologie die in de Europese wetgeving wordt gehanteerd met betrekking tot dit soort
activiteiten, moeten in het Spaans de correcte termen voor binnenbrengen en vervoeren
worden gebruikt.

Amendement 186
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De soorten op de in artikel 4, lid 1,
vermelde lijst mogen niet opzettelijk:

1. Voor de soorten op de in artikel 4, lid 1
vermelde lijst is het verboden:

a) op het grondgebied van de Unie worden
binnengebracht of doorheen het
grondgebied van de Unie worden vervoerd;

a) ze op het grondgebied van de Unie
binnen te brengen of doorheen het
grondgebied van de Unie te vervoeren;

b) worden toegestaan zich voort te
planten;

b) ze toe te staan zich voort te planten;

c) worden vervoerd, behalve om naar
uitroeiingsfaciliteiten te worden vervoerd;

c) ze te vervoeren, behalve om naar
uitroeiingsfaciliteiten te worden vervoerd;

d) in de handel worden gebracht;

d) ze in de handel te brengen;

e) worden gebruikt of uitgewisseld;

e) ze te gebruiken of uit te wisselen;

f) worden gehouden of gekweekt, ook niet
in een onder controle staande locatie;

f) ze te houden of te kweken, ook niet in
een onder controle staande locatie;

g) worden vrijgelaten in het milieu.

g) ze vrij te laten in het milieu.
Or. it
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Amendement 187
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) reproduceren (het afleveren van
vergunningen is verboden);

b) reproduceren;

Or. pl

Amendement 188
Carl Schlyter
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) worden vervoerd, behalve om naar
uitroeiingsfaciliteiten te worden vervoerd;

c) worden vervoerd, behalve om naar
vernietigingsfaciliteiten of, in het geval
van gewervelde dieren, naar faciliteiten
voor humane euthanasie te worden
vervoerd;
Or. en

Motivering
"Uitroeiing" is de verwijdering van alle exemplaren van de populatie (zie definitie 12). Zodra
ze uit het milieu zijn verwijderd, mogen de invasieve uitheemse soorten naar
vernietigingsfaciliteiten worden vervoerd. De term "vernietiging" is geschikt voor planten en
de meeste ongewervelde dieren; in het geval van gewervelde dieren is de term "humane
euthanasie" echter meer gepast.

Amendement 189
Jolanta Emilia Hibner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) in de handel brengen;

d) in de handel brengen, met inbegrip van
het te koop aanbieden;
Or. pl

Amendement 190
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) worden gehouden of gekweekt, ook niet
in een onder controle staande locatie;

f) in afwijking van artikel 8, worden
gehouden of gekweekt, ook niet in een
onder controle staande locatie;
Or. en

Amendement 191
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. De lidstaten mogen restrictievere
regels uitvaardigen en toepassen dan die
vermeld in lid 1.
Or. pl

Amendement 192
Andrea Zanoni
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. De lidstaten verbieden de invoer,
handel, uitwisseling, uitzetting en het
vervoer van wilde diersoorten, afkomstig
uit wildvang, die in de Europese Unie niet
in het wild voorkomen.
Or. it

Amendement 193
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vergunningen voor onderzoek en
bewaring ex-situ

Afwijkingen van verboden op voor de
Unie zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten
Or. es

Amendement 194
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vergunningen voor wetenschappelijk
onderzoek en bewaring ex situ

Vergunningen voor dieren- en
plantentuinen en voor wetenschappelijk
onderzoek
Or. pl
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Amendement 195
Christel Schaldemose, Anna Rosbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In afwijking van de verboden in artikel
7, lid 1, onder a), b), c), e) en f) stellen de
lidstaten een vergunningsysteem vast op
basis waarvan bepaalde instellingen voor
de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten mogen onderzoeken of
ex situ bewaren.

1. In afwijking van de beperkingen in
artikel 7, lid 1, onder a), b), c), e), f) en g)
stellen de lidstaten een vergunningsysteem
vast voor activiteiten met betrekking tot
voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten. Activiteiten met
betrekking tot het houden van diersoorten
zijn ook toegestaan op voorwaarde dat ze
vallen onder Richtlijn 1998/58/EG en
onverminderd artikel 22, onder b) van
Richtlijn 92/43/EEG en artikel 11 van
Richtlijn 2009/147/EG. In het
uitzonderlijke geval dat voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten een onmiskenbare bijdrage
leveren aan de gezondheid van de mens
en er geen alternatief voorhanden is,
mogen lidstaten het gebruik ervan voor
medische doeleinden toestaan.
Or. en

Amendement 196
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In afwijking van de verboden in artikel
7, lid 1, onder a), b), c), e) en f) stellen de
lidstaten een vergunningsysteem vast op
basis waarvan bepaalde instellingen voor
de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten mogen onderzoeken of
ex situ bewaren.
AM\1015046NL.doc

1. In afwijking van de beperkingen in
artikel 7, lid 1, onder a), b), c), e), f) en g)
stellen de lidstaten een vergunningsysteem
vast op basis waarvan bepaalde instellingen
voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten mogen onderzoeken of
ex situ bewaren. Activiteiten met
betrekking tot het houden van diersoorten
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zijn ook toegestaan op voorwaarde dat ze
vallen onder Richtlijn 1998/58/EG en
artikel 11 van Richtlijn 2009/147/EG.
Or. en

Amendement 197
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In afwijking van de verboden als
bedoeld in art. 7 lid 1 letters a), b), c), e) en
f) bepalen de lidstaten een
vergunningensysteem dat het de
gemachtigde diensten mogelijk maakt
wetenschappelijk onderzoek of bewaring
ex situ uit te voeren en deze activiteiten te
realiseren betreffende invasieve uitheemse
soorten die potentieel schadelijk kunnen
zijn voor de Unie.

1. In afwijking van de verboden als
bedoeld in art. 7 lid 1 letters a), b), c), e) en
f) bepalen de lidstaten een
vergunningensysteem dat het de
gemachtigde diensten of dieren- en
plantentuinen mogelijk maakt
wetenschappelijk onderzoek uit te voeren
en deze activiteiten te realiseren
betreffende invasieve uitheemse soorten
die potentieel schadelijk kunnen zijn voor
de Unie. Het wetenschappelijk onderzoek
is gericht op afzwakking van de gevolgen
van biologische invasies en mogen
uitgevoerd worden in een instelling
waarvan het statuut dat type activiteit
omvat.
Or. pl

Amendement 198
Christel Schaldemose, Anna Rosbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de activiteit wordt uitsluitend uitgevoerd
door personeel dat beschikt over de door de
bevoegde autoriteiten voorgeschreven

b) de activiteit wordt uitsluitend uitgevoerd
door personeel dat beschikt over de door de
bevoegde autoriteiten voorgeschreven
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wetenschappelijke en technische
kwalificaties;

wetenschappelijke of technische
kwalificaties;
Or. en

Amendement 199
Christel Schaldemose, Anna Rosbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) zijn de invasieve uitheemse soorten
dieren, dan worden ze waar mogelijk
gemarkeerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 200
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) zijn de invasieve uitheemse soorten
dieren, dan worden ze waar mogelijk
gemarkeerd;

d) zijn de invasieve uitheemse soorten
dieren, dan worden ze gemarkeerd
overeenkomstig Verordening van de
Commissie (EG) nr. 865/2006 van 4 mei
2006 tot vaststelling van
toepassingsbepalingen van de Raad (EG)
nr. 338/97 inzake de bescherming van in
het wild levende dier- en plantensoorten
door controle op het desbetreffende
handelsverkeer (PB) U. EU L van
19.6.2006, art. 166, blz. 1), met
uitzondering van taxonen waarbij de
markering onmogelijk is;
Or. pl

AM\1015046NL.doc

23/54

PE526.298v01-00

NL

Amendement 201
Kartika Tamara Liotard
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) zijn de invasieve uitheemse soorten
dieren, dan worden ze waar mogelijk
gemarkeerd;

d) zijn de invasieve uitheemse soorten
dieren, dan worden ze waar mogelijk
gemarkeerd met behulp van methoden die
geen pijn, stress of lijden veroorzaken;
Or. en
Motivering

Dieren mogen enkel worden gemarkeerd met behulp van methoden die geen pijn, stress of
lijden veroorzaken. Zo is het onder de huid inplanten van PIT-tags (Passive Integrated
Transponder) toegelaten, terwijl brandmerken dat niet is.

Amendement 202
Kartika Tamara Liotard
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) er wordt voortdurend toezicht
uitgeoefend en een rampenplan – met
inbegrip van een uitroeiingsplan –
opgesteld voor het geval dat exemplaren
ontsnappen of zich verspreiden.

f) er wordt voortdurend toezicht
uitgeoefend en een rampenplan – met
inbegrip van een uitroeiingsplan –
opgesteld voor het geval dat exemplaren
ontsnappen of zich verspreiden. Zulke
plannen moeten een bepaald proces
doorlopen zodat er in laatste en niet in
eerste instantie een beroep op wordt
gedaan en zodat de voorgestelde
methoden humaan zijn en de doel- en
niet-doeldieren geen pijn, stress of lijden
bezorgen.
Or. en
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Motivering
Uitroeiingsplannen moeten een bepaald proces doorlopen zodat er in laatste en niet in eerste
instantie een beroep op wordt gedaan en zodat de voorgestelde methoden humaan zijn en de
doel- en niet-doeldieren geen pijn, stress of lijden bezorgen.

Amendement 203
Christel Schaldemose, Anna Rosbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) De in lid 1 vermelde vergunning wordt
beperkt tot het aantal soorten en
exemplaren dat nodig is voor het
betreffende onderzoek of de bewaring ex
situ en mag de capaciteit van de afgesloten
faciliteit niet overschrijden. De vergunning
bevat de nodige restricties het risico op
ontsnapping of verspreiding van de
betreffende soort te beperken. De
vergunning vergezelt de betreffende
invasieve uitheemse soort steeds wanneer
de soort binnen de Unie wordt gehouden,
de Unie wordt binnen gebracht of binnen
de Unie wordt vervoerd.

g) De in lid 1 vermelde vergunning wordt
beperkt tot de capaciteit van de afgesloten
faciliteit. De vergunning bevat de nodige
restricties om het risico op ontsnapping of
verspreiding van de betreffende soort te
beperken. De vergunning vergezelt de
betreffende invasieve uitheemse soort
steeds wanneer de soort binnen de Unie
wordt gehouden, de Unie wordt binnen
gebracht of binnen de Unie wordt
vervoerd.

Or. en

Amendement 204
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) de in lid 1 vermelde vergunning wordt
beperkt tot het aantal soorten en
exemplaren dat nodig is voor het
betreffende onderzoek of de bewaring ex
situ en mag de capaciteit van de afgesloten

g) de in lid 1 vermelde vergunning wordt
beperkt tot het aantal soorten en
exemplaren dat nodig is voor het
betreffende onderzoek of voor de noden
van een dieren -of plantentuin en mag de
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faciliteit niet overschrijden. De vergunning
omvat beperkingen nodig voor de
vermindering van het vluchtgevaar of de
verspreiding van een bepaalde soort. De
invasieve uitheemse soort gaat te allen tijde
vergezeld van de vergunning, tijdens het
houden van de soort, de invoer in de Unie
en het transport naar zijn territorium.

capaciteit van de afgesloten faciliteit niet
overschrijden. De vergunning omvat
beperkingen nodig voor de vermindering
van het vluchtgevaar of de verspreiding
van een bepaalde soort. De invasieve
uitheemse soort gaat te allen tijde
vergezeld van de vergunning, tijdens het
houden van de soort, de invoer in de Unie
en het transport naar zijn territorium.
Or. pl

Amendement 205
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) ze zijn fysiek geïsoleerd en ze kunnen
niet ontsnappen, zich verspreiden of door
onbevoegden worden verwijderd uit de
faciliteiten waar ze worden gehouden;
schoonmaak- en onderhoudsprotocollen
verzekeren dat er geen exemplaren of
reproduceerbare onderdelen kunnen
ontsnappen, zich verspreiden of door
onbevoegden worden verwijderd;

a) ze zijn fysiek geïsoleerd en ze kunnen
niet ontsnappen, zich verspreiden of door
onbevoegden worden verwijderd uit de
faciliteiten waar ze worden gehouden;
schoonmaak-, afvalbeheer- en
onderhoudsprotocollen verzekeren dat er
geen exemplaren of reproduceerbare
onderdelen kunnen ontsnappen, zich
verspreiden of door onbevoegden worden
verwijderd;
Or. en

Amendement 206
Christel Schaldemose, Anna Rosbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) ze zijn fysiek geïsoleerd en ze kunnen
niet ontsnappen, zich verspreiden of door
PE526.298v01-00
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a) ze zijn fysiek geïsoleerd en ze kunnen
niet ontsnappen, zich verspreiden of door
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onbevoegden worden verwijderd uit de
faciliteiten waar ze worden gehouden;
schoonmaak- en onderhoudsprotocollen
verzekeren dat er geen exemplaren of
reproduceerbare onderdelen kunnen
ontsnappen, zich verspreiden of door
onbevoegden worden verwijderd;

onbevoegden worden verwijderd uit de
faciliteiten waar ze worden gehouden;
schoonmaak-, afvalbeheer- en
onderhoudsprotocollen verzekeren dat er
geen exemplaren of reproduceerbare
onderdelen kunnen ontsnappen, zich
verspreiden of door onbevoegden worden
verwijderd;
Or. en

Amendement 207
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) exemplaren worden zodanig uit de
faciliteiten verwijderd, opgeruimd of
vernietigd dat propagatie of voortplanting
buiten de faciliteiten onmogelijk is.

b) exemplaren worden zodanig uit de
faciliteiten verwijderd dat propagatie of
voortplanting buiten de faciliteiten
onmogelijk is.
Or. it

Amendement 208
Carl Schlyter
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) exemplaren worden zodanig uit de
faciliteiten verwijderd, opgeruimd of
vernietigd dat propagatie of voortplanting
buiten de faciliteiten onmogelijk is.

b) exemplaren worden zodanig uit de
faciliteiten verwijderd, opgeruimd of
vernietigd of, in het geval van gewervelde
dieren, op humane wijze geëuthanaseerd
dat propagatie of voortplanting buiten de
faciliteiten onmogelijk is.
Or. en
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Motivering
De term "vernietiging" is niet geschikt voor gewervelde dieren en moet worden gewijzigd
zodat hij ook "humane euthanasie" omvat.

Amendement 209
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) de alleen voor plantensoorten,
insecten, schimmels en micro-organismen
toegestane opruiming of vernietiging
gebeurt zodanig dat propagatie of
voortplanting buiten de faciliteiten
onmogelijk is.
Or. it

Amendement 210
Kartika Tamara Liotard
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Bij de vergunningaanvraag verstrekt de
instelling alle noodzakelijke stukken om de
bevoegde autoriteit in staat te stellen te
beoordelen of aan de in genoemde
voorwaarden van leden 2 en 3 is voldaan.

4. Bij de vergunningaanvraag verstrekt de
instelling alle noodzakelijke stukken om de
bevoegde autoriteit in staat te stellen te
beoordelen of aan de in leden 2 en 3
genoemde voorwaarden is voldaan. De
instelling zal regelmatig door de bevoegde
autoriteit van de lidstaat worden
geïnspecteerd.
Or. en
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Motivering
De instellingen moeten regelmatig worden geïnspecteerd om na te gaan of de voorwaarden
van de vergunning worden nageleefd. Hoewel het om "gesloten" instellingen gaat, kunnen ze
een potentiële bron van invasieve uitheemse soorten zijn doordat deze soorten kunnen
ontsnappen of opzettelijk kunnen worden vrijgelaten. Dit is hetzelfde voor pelsdierhouderijen.
Hoewel dit ook "gesloten" instellingen zijn, zijn ze toch verantwoordelijk voor verscheidene
invasieve soorten (bv. nertsen, wasbeerhonden, muskusratten).

Amendement 211
Christel Schaldemose, Anna Rosbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. De lidstaten brengen de Commissie
jaarlijks op de hoogte van het aantal
verleende vergunningen.
Or. en

Amendement 212
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. Een kopie van de in lid 1 bedoelde
vergunningen moet naar het in artikel 22
bedoelde comité worden gestuurd, dat
vervolgens binnen een termijn van twee
maanden een reactie moet sturen; anders
wordt een vergunning automatisch als
geldig beschouwd.
Or. es
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Motivering
Met de opneming van dit lid wordt beoogd de vergunningen die in afwijking van de in
artikel 7 bedoelde verboden zijn verleend door het Comité te laten coördineren.

Amendement 213
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. De lidstaten verzekeren dat de
bevoegde autoriteiten inspecties uitvoeren
om na te gaan of de faciliteit de
voorwaarden van de verleende
vergunning naleeft.
Or. en

Amendement 214
Christel Schaldemose, Anna Rosbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 ter. De lidstaten verzekeren dat de
bevoegde autoriteit inspecties uitvoert om
na te gaan of de faciliteit de voorwaarden
van de verleende vergunning naleeft.
Or. en

Amendement 215
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 ter. Er worden geen uitzonderingen
gemaakt op de in artikel 7 bedoelde
verboden voor voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten ten aanzien
van de verspreiding van bedreigde soorten
overeenkomstig de Richtlijnen
2009/147/EG en 92/43/EEG waarvoor
wetenschappelijk is aangetoond dat de
voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten daar directe gevolgen
voor hebben.
Or. es
Motivering

Met de opneming van dit lid wordt beoogd de vergunningen die in afwijking van de in
artikel 7 bedoelde verboden zijn verleend door het Comité te laten coördineren. Bovendien
moet de bescherming van bedreigde soorten en habitats worden gewaarborgd door de meest
strikte verboden te handhaven in de gebieden waar deze soorten voorkomen.

Amendement 216
Christel Schaldemose, Anna Rosbach
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 quater (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 quater. De lidstaten bezorgen de
Commissie verslagen over de krachtens
lid 4 ter vereiste inspecties.
Or. en

Amendement 217
Véronique Mathieu Houillon
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)
AM\1015046NL.doc
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 8 bis
Vergunning voor de teelt van invasieve
uitheemse soorten
1. In afwijking van de verboden in artikel
7, lid 1, onder a), b), c), d) en e) stellen de
lidstaten een vergunningsysteem vast op
basis waarvan invasieve uitheemse
soorten mogen worden geteeld.
2. De lidstaten verlenen de betreffende
bevoegde autoriteiten de bevoegdheid om
de in lid 1 vermelde vergunningen te
verlenen voor activiteiten in gesloten
faciliteiten die aan alle onderstaande
voorwaarden voldoen
a) de invasieve uitheemse soort worden
gehouden en behandeld in beveiligde
faciliteiten die de garantie bieden dat de
soort niet zal ontsnappen, zich zal
verspreiden of uit de inrichtingen kan
worden vrijgelaten;
b) reinigings- en onderhoudsprotocollen
garanderen dat geen enkel exemplaar uit
de faciliteiten kan ontsnappen;
c) het risico op ontsnapping, verspreiding
of verwijdering wordt op doeltreffende
wijze beheerst, rekening houdend met de
identiteit, de biologie en de
verspreidingsvormen van de soort, de
activiteit en de beoogde gesloten faciliteit,
de interactie met het milieu en andere
relevante factoren met betrekking tot het
risico dat die soort vormt;
d) de activiteit moet jaarlijks door de
bevoegde autoriteiten worden
geïnspecteerd;
e) het vervoer naar en van de gesloten
faciliteit vindt plaats zoals vastgesteld
door de bevoegde autoriteit en op
zodanige wijze dat de ontsnapping van
invasieve uitheemse soorten onmogelijk
wordt gemaakt;
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f) er wordt voortdurend toezicht
uitgeoefend en een rampenplan – met
inbegrip van een uitroeiingsplan –
opgesteld voor het geval dat exemplaren
ontsnappen of zich verspreiden;
g) De in lid 1 vermelde vergunning
vergezelt de betreffende invasieve
uitheemse soort steeds wanneer de soort
binnen de Unie wordt gehouden, de Unie
wordt binnen gebracht of binnen de Unie
wordt vervoerd;
3. Bij de vergunningaanvraag verstrekt de
instelling alle noodzakelijke stukken om
de bevoegde autoriteit in staat te stellen te
beoordelen of aan de in genoemde
voorwaarden van leden 1 en 2 is voldaan.
Or. fr

Amendement 218
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wanneer een lidstaat over bewijs
beschikt dat een invasieve uitheemse soort,
die niet is opgenomen op de in artikel 4, lid
1, vermelde lijst, maar waarvan de
bevoegde autoriteiten op basis van
voorlopig wetenschappelijk bewijs hebben
vastgesteld dat de soort waarschijnlijk
voldoet aan de in artikel 4, lid 2, vermelde
criteria, zich op zijn grondgebied bevindt
of dat er imminent gevaar bestaat dat de
soort op zijn grondgebied zal
binnendringen, kan de lidstaat
onmiddellijk noodmaatregelen nemen,
door een in artikel 7, lid 1, vermeld verbod
in te stellen.

1. Wanneer een lidstaat over bewijs
beschikt dat een invasieve uitheemse soort,
die niet is opgenomen op de in artikel 4, lid
1, vermelde lijst, maar waarvan de
bevoegde autoriteiten op basis van
voorlopig wetenschappelijk bewijs hebben
vastgesteld dat de soort waarschijnlijk
voldoet aan de in artikel 4, lid 2, vermelde
criteria, zich op zijn grondgebied bevindt
of dat er imminent gevaar bestaat dat de
soort op zijn grondgebied zal worden
binnengebracht, kan de lidstaat
onmiddellijk noodmaatregelen nemen,
door een in artikel 7, lid 1, vermeld verbod
in te stellen.
Or. es
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Amendement 219
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De betreffende lidstaat voert onverwijld
- maar in ieder geval uiterlijk 24 maanden
na de datum waarop het besluit is genomen
noodmaatregelen te nemen – en op basis
van de beschikbare technische en
wetenschappelijke informatie
overeenkomstig artikel 5 een
risicobeoordeling uit voor de soort die het
voorwerp vormt van de noodmaatregelen,
met het oog op vermelding van deze soort
op de in artikel 4, lid 1, bedoelde lijst.

3. De betreffende lidstaat voert onverwijld
– maar in ieder geval uiterlijk 12 maanden
na de datum waarop het besluit is genomen
noodmaatregelen te nemen – en op basis
van de beschikbare technische en
wetenschappelijke informatie
overeenkomstig artikel 5 een
risicobeoordeling uit voor de soort die het
voorwerp vormt van de noodmaatregelen,
met het oog op vermelding van deze soort
op de in artikel 4, lid 1 bedoelde lijst.
Or. en

Amendement 220
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De betreffende lidstaat voert onverwijld
- maar in ieder geval uiterlijk 24 maanden
na de datum waarop het besluit is genomen
noodmaatregelen te nemen - en op basis
van de beschikbare technische en
wetenschappelijke informatie
overeenkomstig artikel 5 een
risicobeoordeling uit voor de soort die het
voorwerp vormt van de noodmaatregelen,
met het oog op vermelding van deze soort
op de in artikel 4, lid 1, bedoelde lijst.

3. De Commissie voert onverwijld - maar
in ieder geval uiterlijk 24 maanden na de
datum waarop het besluit is genomen
noodmaatregelen te nemen - en op basis
van de beschikbare technische en
wetenschappelijke informatie
overeenkomstig artikel 5 een
risicobeoordeling uit voor de soort die het
voorwerp vormt van de noodmaatregelen,
met het oog op vermelding van deze soort
op de in artikel 4, lid 1, bedoelde lijst.
Or. pl
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Amendement 221
Mark Demesmaeker
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De betreffende lidstaat voert onverwijld
- maar in ieder geval uiterlijk 24 maanden
na de datum waarop het besluit is genomen
noodmaatregelen te nemen – en op basis
van de beschikbare technische en
wetenschappelijke informatie
overeenkomstig artikel 5 een
risicobeoordeling uit voor de soort die het
voorwerp vormt van de noodmaatregelen,
met het oog op vermelding van deze soort
op de in artikel 4, lid 1, bedoelde lijst.

3. De betreffende lidstaat of waar nodig de
Commissie voert onverwijld – maar in
ieder geval uiterlijk 24 maanden na de
datum waarop het besluit is genomen
noodmaatregelen te nemen – en op basis
van de beschikbare technische en
wetenschappelijke informatie
overeenkomstig artikel 5 een
risicobeoordeling uit voor de soort die het
voorwerp vormt van de noodmaatregelen,
met het oog op vermelding van deze soort
op de in artikel 4, lid 1 bedoelde lijst.
Or. en

Motivering
Ingeval de Commissie al een risicobeoordeling krachtens artikel 5, lid 1 heeft uitgevoerd,
moeten de lidstaten gebruik kunnen maken van deze informatie.

Amendement 222
Renate Sommer
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Wanneer de Commissie de in lid 2
vermelde kennisgeving ontvangt of over
ander bewijsmateriaal beschikt dat een
invasieve uitheemse soort die niet is
opgenomen op de in artikel 4, lid 1,
vermelde lijst, maar wellicht aan de criteria
van artikel 4, lid 2, voldoet, zich op het
AM\1015046NL.doc
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grondgebied van de Unie bevindt of dat er
imminent gevaar bestaat dat de soort op het
grondgebied van de Unie zal
binnendringen, concludeert de Commissie
middels een uitvoeringshandeling en op
basis van het voorlopige wetenschappelijke
bewijs of de soort waarschijnlijk aan deze
criteria zal voldoen, en stelt zij
noodmaatregelen voor de Unie vast door
voor beperkte tijd met betrekking tot de
risico's die de soort vormt een in artikel 7,
lid 1, vermeld verbod in te stellen wanneer
zij concludeert dat aan de criteria van
artikel 4, lid 2, waarschijnlijk zal worden
voldaan. Deze uitvoeringshandelingen
worden vastgesteld overeenkomstig de
onderzoeksprocedure van artikel 22, lid 2.
Or. de
Motivering
Betreft de Duitse versie.
Amendement 223
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Wanneer de Commissie de in lid 2
vermelde kennisgeving ontvangt of over
ander bewijsmateriaal beschikt dat een
invasieve uitheemse soort die niet is
opgenomen op de in artikel 4, lid 1,
vermelde lijst, maar wellicht aan de criteria
van artikel 4, lid 2, voldoet, zich op het
grondgebied van de Unie bevindt of dat er
imminent gevaar bestaat dat de soort op het
grondgebied van de Unie zal
binnendringen, concludeert de Commissie
middels een uitvoeringshandeling en op
basis van het voorlopige wetenschappelijke
bewijs of de soort waarschijnlijk aan deze

4. Wanneer de Commissie de in lid 2
vermelde kennisgeving ontvangt of over
ander bewijsmateriaal beschikt dat een
invasieve uitheemse soort die niet is
opgenomen op de in artikel 4, lid 1,
vermelde lijst, maar wellicht aan de criteria
van artikel 4, lid 2, voldoet, zich op het
grondgebied van de Unie bevindt of dat er
imminent gevaar bestaat dat de soort op het
grondgebied van de Unie zal worden
binnengebracht, concludeert de
Commissie middels een
uitvoeringshandeling en op basis van het
voorlopige wetenschappelijke bewijs of de
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criteria zal voldoen, en stelt zij
noodmaatregelen voor de Unie vast door
voor beperkte tijd met betrekking tot de
risico's die de soort vormt een in artikel 7,
lid 1, vermeld verbod in te stellen wanneer
zij concludeert dat aan de criteria van
artikel 4, lid 2, waarschijnlijk zal worden
voldaan. Deze uitvoeringshandelingen
worden vastgesteld overeenkomstig de
onderzoeksprocedure van artikel 22, lid 2.

soort waarschijnlijk aan deze criteria zal
voldoen, en stelt zij noodmaatregelen voor
de Unie vast door voor beperkte tijd met
betrekking tot de risico's die de soort vormt
een in artikel 7, lid 1, vermeld verbod in te
stellen wanneer zij concludeert dat aan de
criteria van artikel 4, lid 2, waarschijnlijk
zal worden voldaan. Deze
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
overeenkomstig de onderzoeksprocedure
van artikel 22, lid 2.
Or. es

Amendement 224
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Wanneer daarin wordt voorzien in de in
lid 4 vermelde uitvoeringshandelingen,
worden de door de lidstaat in
overeenstemming met lid 1 genomen
maatregelen ingetrokken of gewijzigd.

5. Wanneer daarin wordt voorzien in de in
lid 4 vermelde uitvoeringshandelingen,
kunnen de door de lidstaat in
overeenstemming met lid 1 genomen
maatregelen gewijzigd worden voor
toepassing op het niveau van de rest van
de Unie.
Or. es

Amendement 225
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De lidstaat die noodmaatregelen neemt,
mag die maatregelen behouden tot het
moment waarop de uitvoeringsakte wordt
AM\1015046NL.doc
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aangenomen op basis waarvan
noodmaatregelen worden bepaald op
Europees niveau overeenkomstig lid 4 of
de gegeven soorten worden vermeld op een
lijst vermeld in art. 4 lid 1, op basis van de
risicobeoordeling uitgevoerd door de
geïnteresseerde lidstaat op basis van lid 3.

aangenomen, op basis waarvan
noodmaatregelen worden bepaald op
Europees niveau overeenkomstig lid 4 of
de gegeven soorten worden vermeld op een
lijst vermeld in art. 4 lid 1, op basis van de
risicobeoordeling uitgevoerd door de
Commissie op basis van lid 3.
Or. pl

Amendement 226
Gaston Franco
Voorstel voor een verordening
Artikel 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 10

Schrappen

Restricties op de opzettelijke vrijlating van
voor een lidstaat zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten
1. De lidstaten verbieden de opzettelijke
vrijlating in het milieu – dat wil zeggen
het proces waarbij een organisme, voor
om het even welk doel, in het milieu wordt
vrijgelaten zonder dat de nodige
maatregelen worden genomen om de
ontsnapping en verspreiding ervan te
voorkomen - van andere dan voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten waarvan de lidstaten op basis van
wetenschappelijk bewijs, buiten dat de
negatieve gevolgen van de vrijlating en
verspreiding ervan, zelfs als deze niet
volledig zijn bevestigd, significant zijn op
hun nationale grondgebied ("voor de
lidstaat zorgwekkende invasieve
uitheemse soort").
2. De lidstaten stellen de Commissie en de
andere lidstaten in kennis van de soorten
die worden beschouwd als voor een
lidstaat zorgwekkende invasie uitheemse
soorten.
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3. De bevoegde autoriteiten van de
lidstaten kunnen bepaalde opzettelijke
vrijlatingen van voor een lidstaat
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten toelaten indien met de
onderstaande voorwaarden ten volle
rekening is gehouden:
a) er zijn geen alternatieve niet-invasieve
soorten die kunnen worden gebruikt voor
het behalen van soortgelijke voordelen;
b) de voordelen van de vrijlating zijn
uitzonderlijk hoog in vergelijking met de
risico's op schade door de betreffende
soort;
c) de voordelen van de vrijlating zijn
uitzonderlijk hoog in vergelijking met de
risico's op schade door de betreffende
soort;
d) er is voldoende toezicht en er is een
rampenplan opgesteld om de soort uit te
roeien indien de door de soort
veroorzaakte schade door de bevoegde
autoriteit als onaanvaardbaar wordt
beschouwd.
4. Toelatingen voor de introductie van
uitheemse soorten voor gebruik in de
aquacultuur worden verleend in
overeenstemming met Verordening (EG)
nr. 708/2007.
Or. fr
Motivering
De formulering van dit artikel heeft een restrictieve aard die de lidstaten zou kunnen
ontmoedigen om ambitieuze nationale maatregelen te treffen om de strijd aan te gaan tegen
de verspreiding van soorten die niet op de lijst met voor de Unie van belang zijnde soorten
zijn opgenomen, maar desalniettemin een bedreiging voor hun biodiversiteit vormen. Naast
het subsidiariteitsbeginsel komt ook het beginsel van doeltreffendheid door dit artikel in het
gedrang.

Amendement 227
Andrés Perelló Rodríguez
AM\1015046NL.doc
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 10

Schrappen

Restricties op de opzettelijke vrijlating van
voor een lidstaat zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten
1. De lidstaten verbieden de opzettelijke
vrijlating in het milieu – dat wil zeggen
het proces waarbij een organisme, voor
om het even welk doel, in het milieu wordt
vrijgelaten zonder dat de nodige
maatregelen worden genomen om de
ontsnapping en verspreiding ervan te
voorkomen - van andere dan voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten waarvan de lidstaten op basis van
wetenschappelijk bewijs, buiten dat de
negatieve gevolgen van de vrijlating en
verspreiding ervan, zelfs als deze niet
volledig zijn bevestigd, significant zijn op
hun nationale grondgebied ("voor de
lidstaat zorgwekkende invasieve
uitheemse soort").
2. De lidstaten stellen de Commissie en de
andere lidstaten in kennis van de soorten
die worden beschouwd als voor een
lidstaat zorgwekkende invasie uitheemse
soorten.
3. De bevoegde autoriteiten van de
lidstaten kunnen bepaalde opzettelijke
vrijlatingen van voor een lidstaat
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten toelaten indien met de
onderstaande voorwaarden ten volle
rekening is gehouden:
a) er zijn geen alternatieve niet-invasieve
soorten die kunnen worden gebruikt voor
het behalen van soortgelijke voordelen;
b) de voordelen van de vrijlating zijn
uitzonderlijk hoog in vergelijking met de
risico's op schade door de betreffende
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soort;
c) de vrijlating omvat risicobeperkende
maatregelen zodat de gevolgen voor de
biodiversiteit, de ecosysteemdiensten de
menselijke gezondheid en de economie tot
een minimum worden beperkt;
d) er is voldoende toezicht en er is een
rampenplan opgesteld om de soort uit te
roeien indien de door de soort
veroorzaakte schade door de bevoegde
autoriteit als onaanvaardbaar wordt
beschouwd.
4. Toelatingen voor de introductie van
uitheemse soorten voor gebruik in de
aquacultuur worden verleend in
overeenstemming met Verordening (EG)
nr. 708/2007.
Or. es
Motivering
Het voorstel tot schrapping van dit artikel wordt ingediend in overeenstemming met het
amendement waarmee een nieuw artikel 6 bis wordt ingevoegd over het naast elkaar bestaan
van de Europese lijst en nationale lijsten. Op grond van dit artikel is uitzetting uitsluitend
toegestaan op basis van een gunstige risicobeoordeling.

Amendement 228
Julie Girling, Chris Davies
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten verbieden de opzettelijke
vrijlating in het milieu – dat wil zeggen
het proces waarbij een organisme, voor
om het even welk doel, in het milieu wordt
vrijgelaten zonder dat de nodige
maatregelen worden genomen om de
ontsnapping en verspreiding ervan te
voorkomen - van andere dan voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten

1. De lidstaten kunnen wettelijke of
andere maatregelen bepalen, met inbegrip
van de in artikel 7, lid 1 vastgestelde
verboden, voor andere dan voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
waarvan zij menen dat ze negatieve
gevolgen kunnen hebben voor hun
nationale grondgebied ("voor de lidstaat
zorgwekkende invasieve uitheemse soort"),
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waarvan de lidstaten op basis van
wetenschappelijk bewijs, buiten dat de
negatieve gevolgen van de vrijlating en
verspreiding ervan, zelfs als deze niet
volledig zijn bevestigd, significant zijn op
hun nationale grondgebied ("voor de
lidstaat zorgwekkende invasieve uitheemse
soort").

teneinde de introductie ervan te
voorkomen of de vestiging en
ontwikkeling van populaties te
controleren.

Or. en
Motivering
Deze verordening mag bestaande maatregelen voor soorten in de wetgeving van lidstaten niet
vervangen.

Amendement 229
Franco Bonanini
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten verbieden de opzettelijke
vrijlating in het milieu – dat wil zeggen het
proces waarbij een organisme, voor om het
even welk doel, in het milieu wordt
vrijgelaten zonder dat de nodige
maatregelen worden genomen om de
ontsnapping en verspreiding ervan te
voorkomen - van andere dan voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
waarvan de lidstaten op basis van
wetenschappelijk bewijs, buiten dat de
negatieve gevolgen van de vrijlating en
verspreiding ervan, zelfs als deze niet
volledig zijn bevestigd, significant zijn op
hun nationale grondgebied ("voor de
lidstaat zorgwekkende invasieve uitheemse
soort").

1. De lidstaten verbieden de opzettelijke
vrijlating in het milieu – dat wil zeggen het
proces waarbij een organisme, voor om het
even welk doel, in het milieu wordt
vrijgelaten zonder dat de nodige
maatregelen worden genomen om de
ontsnapping en verspreiding ervan te
voorkomen – van andere dan voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
waarvan de lidstaten, op basis van
wetenschappelijk bewijs, menen dat de
negatieve gevolgen van de vrijlating en
verspreiding ervan, zelfs als deze niet
volledig zijn bevestigd, significant zijn op
hun nationale grondgebied of waarvan zij
menen dat ze deel uitmaken van een
specifiek ecosysteem, onder bijzondere
verwijzing naar de beschermingszones en
gebieden van communautair belang zoals
bedoeld in Richtlijn 92/43/EEG ("voor de
lidstaat zorgwekkende invasieve uitheemse
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soort").
Or. it
Amendement 230
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. Bij het nemen van maatregelen ten
aanzien van voor een lidstaat
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten op hun nationale grondgebied
coördineren de lidstaten hun activiteiten
met betrokken naburige lidstaten indien
er een aanzienlijk risico van verspreiding
van zulke invasieve uitheemse soorten
naar het grondgebied van naburige
lidstaten bestaat of indien een
gezamenlijke actie doeltreffender blijkt,
teneinde gezamenlijke actieplannen voor
zulke soorten op te stellen.
Or. en
Motivering

In het geval van soorten die zich naar alle waarschijnlijkheid naar naburige lidstaten zullen
verspreiden of waarvoor een gezamenlijke actie doeltreffender en in overeenstemming met het
voorzorgbeginsel zou zijn, moeten naburige lidstaten worden verzocht hun activiteiten te
coördineren en naar gezamenlijke actieplannen te streven.

Amendement 231
Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

AM\1015046NL.doc

43/54

PE526.298v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De bevoegde autoriteiten van de
lidstaten kunnen bepaalde opzettelijke
vrijlatingen van voor een lidstaat
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten toelaten indien met de
onderstaande voorwaarden ten volle
rekening is gehouden:

Schrappen

a) er zijn geen alternatieve niet-invasieve
soorten die kunnen worden gebruikt voor
het behalen van soortgelijke voordelen;
b) de voordelen van de vrijlating zijn
uitzonderlijk hoog in vergelijking met de
risico's op schade door de betreffende
soort;
c) de vrijlating omvat risicobeperkende
maatregelen zodat de gevolgen voor de
biodiversiteit, de ecosysteemdiensten de
menselijke gezondheid en de economie tot
een minimum worden beperkt;
d) er is voldoende toezicht en er is een
rampenplan opgesteld om de soort uit te
roeien indien de door de soort
veroorzaakte schade door de bevoegde
autoriteit als onaanvaardbaar wordt
beschouwd.
Or. en
Motivering
Toelatingen vallen onder de bevoegdheid van lidstaten en moeten niet in deze verordening
worden opgenomen.

Amendement 232
Andrea Zanoni
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis. De lidstaten raadplegen betrokken
naburige lidstaten wanneer ze overwegen
om opzettelijke vrijlatingen toe te laten.
Or. en
Motivering

Teneinde de verspreiding van voor een lidstaat zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
naar het grondgebied van naburige lidstaten te voorkomen, moeten betrokken lidstaten elkaar
raadplegen over het toelaten van opzettelijke vrijlatingen.

Amendement 233
Gaston Franco
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 10 bis
Voor de lidstaten van belang zijnde
invasieve uitheemse soorten
Elke lidstaat ziet erop toe dat alle
passende maatregelen worden genomen
om de verspreiding van invasieve
uitheemse soorten die niet zijn
opgenomen op de lijst met voor de Unie
van belang zijnde soorten, maar
desalniettemin een bedreiging van hun
biodiversiteit of die van het grondgebied
van andere lidstaten vormen, te
voorkomen.
Na de identificatie van de voor hen van
belang zijnde invasieve uitheemse soorten
maken de lidstaten de lijst van deze
soorten en de door hen genomen
maatregelen om verspreiding tegen te
gaan aan de Commissie en de andere
lidstaten bekend.
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De lidstaten nemen alle nodige
maatregelen om een inheemse soort die
een bedreiging voor de biodiversiteit of de
ecosysteemdiensten van een andere
lidstaat zou kunnen vormen binnen hun
grondgebied te houden.
Or. fr
Amendement 234
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Actieplannen in verband met de trajecten
van invasieve uitheemse soorten

(Niet van toepassing op de Nederlandse
versie.)
Or. es

Amendement 235
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Uiterlijk op [18 maanden vanaf de
inwerkingtreding van deze verordening –
datum invoegen] voeren de lidstaten een
grondige analyse uit van de wegen van de
ongeplande invoer en de verspreiding van
de invasieve uitheemse soorten op hun
grondgebied en ze duiden die wegen aan
die prioritaire acties vereisen („prioritaire
wegen”) gezien het aantal soorten of de
schade veroorzaakt door de soorten die via
die wegen naar de Unie zijn gekomen.
Hierbij zullen de lidstaten zich in het
bijzonder concentreren op een analyse van
de wegen via welke de invasieve uitheemse
soorten die potentieel schadelijk kunnen

1. Uiterlijk op [24 maanden vanaf de
datum van de inwerkingtreding van de lijst
vermeld in art. 4 lid 1] voeren de lidstaten
een grondige analyse uit van de wegen van
de ongeplande invoer en de verspreiding
van de invasieve uitheemse soorten op hun
grondgebied en ze duiden die wegen aan
die prioritaire acties vereisen („prioritaire
wegen”) gezien het aantal soorten of de
schade veroorzaakt door de soorten die via
die wegen naar de Unie zijn gekomen.
Hierbij zullen de lidstaten zich in het
bijzonder concentreren op een analyse van
de wegen via welke de invasieve uitheemse
soorten die potentieel schadelijk kunnen
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zijn voor de Unie, zijn ingevoerd.

zijn voor de Unie, zijn ingevoerd.
Or. pl

Amendement 236
Sandrine Bélier
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten voeren uiterlijk [18
maanden na de inwerkingtreding van deze
verordening - datum nader in te voegen]
een uitgebreide analyse uit van de trajecten
van onopzettelijke introductie en
verspreiding van invasieve uitheemse
soorten op hun grondgebied en zij gaan na
welke trajecten prioritaire maatregelen
vereisen ("prioritaire trajecten"), vanwege
het volume van de soorten of de
veroorzaakte schade door de soorten die
via die trajecten de Unie binnenkomen. De
lidstaten schenken daarbij vooral
aandacht aan een analyse van die
trajecten waarlangs voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten worden geïntroduceerd.

1. De lidstaten voeren uiterlijk [18
maanden na de inwerkingtreding van deze
verordening - datum nader in te voegen]
een uitgebreide analyse uit van de trajecten
van onopzettelijke introductie en
verspreiding van invasieve uitheemse
soorten op hun grondgebied en zij gaan na
welke trajecten prioritaire maatregelen
vereisen ("prioritaire trajecten"), vanwege
het volume van de soorten of het potentiële
risico in verband met de soorten die via
die trajecten de Unie binnenkomen.

Or. en
Motivering
In het voorstel van de EC verwijst artikel 7 inzake verboden naar opzettelijke introductie en
artikel 11 naar trajecten van onopzettelijke introductie; er is echter geen enkele reden om
opzettelijke introductie niet op te nemen in de regelgeving inzake trajecten. Het voorschrift
dat actieplannen in verband met trajecten zich op de voor de Unie zorgwekkende soorten
moeten toespitsen, is ook een onnodige beperking. "Prioritaire trajecten" moeten worden
bepaald op basis van het risico dat soorten inhouden en niet op basis van de schade die ze
veroorzaken.
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Amendement 237
Julie Girling, Chris Davies
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten voeren uiterlijk [18
maanden na de inwerkingtreding van deze
verordening - datum nader in te voegen]
een uitgebreide analyse uit van de trajecten
van onopzettelijke introductie en
verspreiding van invasieve uitheemse
soorten op hun grondgebied en zij gaan na
welke trajecten prioritaire maatregelen
vereisen ("prioritaire trajecten"), vanwege
het volume van de soorten of de
veroorzaakte schade door de soorten die
via die trajecten de Unie binnenkomen. De
lidstaten schenken daarbij vooral aandacht
aan een analyse van die trajecten waarlangs
voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten worden geïntroduceerd.

1. De lidstaten voeren uiterlijk [18
maanden na de inwerkingtreding van deze
verordening - datum nader in te voegen]
een uitgebreide analyse uit van de trajecten
van onopzettelijke introductie en
verspreiding van invasieve uitheemse
soorten op hun grondgebied en zij gaan na
welke trajecten prioritaire maatregelen
vereisen ("prioritaire trajecten"), vanwege
het volume van de soorten of het potentiële
risico in verband met de soorten die via
die trajecten de Unie binnenkomen. De
lidstaten schenken daarbij vooral aandacht
aan een analyse van die trajecten waarlangs
voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten worden geïntroduceerd.
Or. en

Amendement 238
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten voeren uiterlijk [18
maanden na de inwerkingtreding van deze
verordening - datum nader in te voegen]
een uitgebreide analyse uit van de trajecten
van onopzettelijke introductie en
verspreiding van invasieve uitheemse
soorten op hun grondgebied en zij gaan na
welke trajecten prioritaire maatregelen
vereisen ("prioritaire trajecten"), vanwege
het volume van de soorten of de
veroorzaakte schade door de soorten die
PE526.298v01-00
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versie.)
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via die trajecten de Unie binnenkomen. De
lidstaten schenken daarbij vooral aandacht
aan een analyse van die trajecten waarlangs
voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten worden geïntroduceerd.
Or. es

Amendement 239
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. De Commissie beoordeelt de analyse
van de trajecten die door de lidstaten
overeenkomstig artikel 11, lid 1, is
uitgevoerd en stelt een reeks
gemeenschappelijke prioritaire trajecten
voor ter opneming in het in artikel 11, lid
2, bedoelde actieplan.
Or. es
Motivering

Hoewel beoordeling en uitvoering van de plannen tot de taken van de lidstaten behoren, moet
er een manier gevonden worden om de samenwerking op dit gebied te bevorderen. Om die
reden wordt opneming van dit lid noodzakelijk geacht.
Amendement 240
Jolanta Emilia Hibner
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Uiterlijk op [3 jaar vanaf de
inwerkingtreding van deze verordening –
datum invoegen] bepaalt elke lidstaat een
actieplan betreffende de door haarzelf
AM\1015046NL.doc

2. Uiterlijk op [5 jaar vanaf de datum van
inwerkingtreding van de lijst vermeld in
art. 4 lid 1] bepaalt elke lidstaat een
actieplan betreffende de door haarzelf
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aangeduide prioritaire wegen
overeenkomstig lid 1, en voert dit uit. Dit
plan moet een harmonogram bevatten van
de acties, en de maatregelen omschrijven
die worden genomen op het vlak van de
prioritaire wegen, om een ongeplande
invoer van invasieve uitheemse soorten in
de Unie en hun verspreiding in de Unie en
in de natuur te voorkomen.

aangeduide prioritaire wegen
overeenkomstig lid 1 en voert dit uit. Dit
plan moet een harmonogram bevatten van
de acties, en de maatregelen omschrijven
die worden genomen op het vlak van de
prioritaire wegen, om een ongeplande
invoer van invasieve uitheemse soorten in
de Unie en hun verspreiding in de Unie en
in de natuur te voorkomen.
Or. pl

Amendement 241
Julie Girling, Chris Davies
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Het in lid 2 vermelde actieplan –
waarvan de maatregelen zijn
onderworpen aan een kosten- en
batenanalyse - omvat minstens de
volgende maatregelen:

3. Het in lid 2 vermelde actieplan omvat,
maar is niet beperkt tot maatregelen,
eventueel met inbegrip van regelgevende
of vrijwillige acties en gedragscodes om:

Or. en
Motivering
De maatregelen die in actieplannen in verband met trajecten worden gebruikt, moeten de
meest geschikte maatregelen zijn en mogen niet beperkt zijn tot regelgevende maatregelen.

Amendement 242
Sandrine Bélier
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Het in lid 2 vermelde actieplan –
waarvan de maatregelen zijn
onderworpen aan een kosten- en
PE526.298v01-00
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3. Het in lid 2 vermelde actieplan omvat
minstens de volgende maatregelen:
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batenanalyse - omvat minstens de
volgende maatregelen:
Or. en

Amendement 243
Sandrine Bélier
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) voorlichtingsmaatregelen;

a) informatie voor de bevolking en
voorlichtingsmaatregelen;
Or. en

Amendement 244
Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) voorlichtingsmaatregelen;

a) de bevolking voor te lichten;
Or. en
Motivering

Om vanuit taalkundig oogpunt aan te sluiten op de gewijzigde inleidende formule.

Amendement 245
Sandrine Bélier
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter b

AM\1015046NL.doc
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) regelgevende maatregelen om
contaminatie van goederen, grondstoffen,
voertuigen en materiaal met invasieve
uitheemse soorten tot een minimum te
beperken, met inbegrip van maatregelen
met betrekking tot het vervoer van
invasieve uitheemse soorten uit derde
landen;

b) regelgevende maatregelen om het risico
van introductie van invasieve uitheemse
soorten als ongewenste medereizigers in
het vervoer van goederen en grondstoffen,
en in de verplaatsing van voertuigen en
materiaal uit derde landen tot een
minimum te beperken;

Or. en

Amendement 246
Julie Girling, Chris Davies
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) regelgevende maatregelen om
contaminatie van goederen, grondstoffen,
voertuigen en materiaal met invasieve
uitheemse soorten tot een minimum te
beperken, met inbegrip van maatregelen
met betrekking tot het vervoer van
invasieve uitheemse soorten uit derde
landen;

b) het risico van introductie van invasieve
uitheemse soorten als ongewenste
medereizigers in het vervoer van goederen
en grondstoffen, en in de verplaatsing van
voertuigen en materiaal tot een minimum
te beperken, met inbegrip van maatregelen
met betrekking tot het vervoer van
invasieve uitheemse soorten uit derde
landen;
Or. en

Motivering
De maatregelen die in actieplannen in verband met trajecten worden gebruikt, moeten de
meest geschikte maatregelen zijn en mogen niet beperkt zijn tot bijvoorbeeld regelgevende
maatregelen.

Amendement 247
Julie Girling, Chris Davies
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) regelgevende maatregelen – los van de
officiële controles uit hoofde van artikel 13
– om adequate controles bij de grenzen van
de Unie te verzekeren;

c) om – los van de officiële controles uit
hoofde van artikel 13 – adequate controles
bij de grenzen van de Unie te verzekeren;

Or. en
Motivering
Om vanuit taalkundig oogpunt aan te sluiten op de gewijzigde inleidende formule.

Amendement 248
Sandrine Bélier
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) regelgevende maatregelen – los van de
officiële controles uit hoofde van artikel
13 – om adequate controles bij de grenzen
van de Unie te verzekeren;

c) regelgevende maatregelen om adequate
grenscontroles te verzekeren;

Or. en

Amendement 249
Julie Girling
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) de maatregelen van International
Convention for the Control and
Management of Ships Ballast Water and

AM\1015046NL.doc

Schrappen
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Sediments.
Or. en
Motivering
Het is niet dienstig om de Europese Unie aan een verdrag te binden dat slechts door vier
lidstaten is ondertekend. Bovendien is ballastwater slechts een van de vele trajecten en het is
dan ook niet correct om dit afzonderlijk te bekijken.

Amendement 250
Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc, Chris Davies
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) de maatregelen van International
Convention for the Control and
Management of Ships Ballast Water and
Sediments.

d) de maatregelen van de International
Convention for the Control and
Management of Ships Ballast Water and
Sediments en dienaangaande IMOrichtsnoeren;
Or. en
Motivering

Verscheidene artikelen en bepalingen inzake ballastwater in het Ballastwaterverdrag
verwijzen naar richtsnoeren die nog door de IMO moeten worden uitgewerkt en daarom moet
er ook naar deze richtsnoeren worden verwezen.
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