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BEKNOPTE MOTIVERING

Een duurzame en concurrerende land-, tuin- en bosbouw staat of valt met een goede 
plantgezondheid. Ook bij de bescherming van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten speelt 
plantgezondheid een belangrijke rol. 

Europa's landbouw, bossen en natuurlijke erfgoed staan onder sterke druk door nieuwe en 
gevaarlijke plaagorganismen bij planten. In de laatste tien jaar zijn de fytosanitaire problemen 
sterk toegenomen, vooral als gevolg van de mondialisering van de handel en de 
klimaatveranderingen. 

De rapporteur is daarom ingenomen met het voorstel voor een verordening betreffende 
beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (COM(2013)267) waarmee 
wordt beoogd de preventie, surveillance en het snelle ingrijpen bij uitbraken van 
plaagorganismen bij planten in de EU te intensiveren. 

Het Commissievoorstel vervangt de huidige Europese fytosanitaire regeling (Richtlijn 
2000/29/EG van de Raad) en is bedoeld om de toegenomen risico's aan te pakken. Het huidige 
"open systeem" - in het kader waarvan planten en plantproducten onder bepaalde 
voorwaarden de EU in mogen en daarbinnen worden vervoerd - wordt weliswaar 
gehandhaafd, maar er komt meer aandacht voor partijen met verhoogd risico uit derde landen 
alsook voor de traceerbaarheid van plantgoed op de interne markt. Het voorstel voorziet 
tevens in beter toezicht, uitroeiing in een vroeg stadium van uitbraken van nieuwe 
plaagorganismen alsook in financiële steun voor ondernemingen en fytosanitaire autoriteiten 
in de lidstaten. 

De rapporteur staat achter het leeuwendeel van genoemde elementen, maar stelt voor een 
aantal aspecten van het voorstel te verfijnen. 

• Lijst plaagorganismen en maatregelen

De Commissie oppert in haar voorstel een groot aantal uitvoeringshandelingen vast te stellen. 
Een aantal daarvan heeft betrekking op de vaststelling (en toekomstige wijziging) van een lijst 
van EU-quarantaineorganismen (artikel 5), prioritaire quarantaineorganismen (artikel 6), 
maatregelen ter bestrijding van specifieke EU-quarantaineorganismen (artikel 27), 
beschermde gebieden en BG-quarantaineorganismen (artikel 32) alsook kwaliteitsorganismen 
(artikel 37). 

Gezien het belang van deze bepalingen is de rapporteur van mening dat er gedereguleerde 
handelingen nodig zijn. Op deze manier krijgt het Europees Parlement de nodige 
bevoegdheden om handelingen tot vaststelling, wijziging of aanvulling van deze lijsten aan 
een kritisch onderzoek te onderwerpen en waar nodig af te keuren. Eerst dienen deze lijsten te 
worden opgesteld aan de hand van de lijsten in de bestaande wetgeving om daarna waar nodig 
te worden gewijzigd of aangevuld.

• Beperkt aantal prioritaire quarantaineorganismen
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De Commissie stelt voor het aantal prioritaire quarantaineorganismen te beperken tot een 
maximum van 10% van het aantal vastgelegde EU-quarantaineorganismen. Prioritaire 
quarantaineorganismen zijn van bijzonder belang omdat deze zeer ernstige economische, 
sociale en milieuschade kunnen aanrichten op het grondgebied van de Unie en onderworpen 
zijn aan strengere paraatheids- en bestrijdingsverplichtingen en verhoogde EU-
medefinanciering. De rapporteur is daarom van mening dat het aantal prioritaire 
quarantaineorganismen niet mag worden beperkt voor zover plaagorganismen aan genoemde 
voorwaarden voldoen (artikel 6, lid 2). 

• Informatie voor het publiek 

De kennis van het algemeen publiek over de economische, sociale en milieugevolgen van 
plaagorganismen bij planten schiet ernstig tekort. Consumenten zijn zich bij de aankoop van 
planten meestal niet bewust van de fytosanitaire risico's. De rapporteur stelt derhalve voor om 
de nodige informatiecampagnes in de lidstaten te lanceren teneinde het algemeen publiek te 
informeren over de risico's die verbonden zijn aan met name de invoer van planten uit derde 
landen. Daarnaast zou de Commissie een openbaar toegankelijke lijst moeten opstellen en 
bijhouden van opkomende plaagorganismen bij planten in derde landen die een risico kunnen 
vormen voor de plantgezond in de EU (artikel 43 bis nieuw).

• Handel via internet 

Uit recent onderzoek komt naar voren dat de handel in planten via internet grote fytosanitaire 
risico's met zich mee kan brengen wanneer de verhandelde planten besmet zijn met niet-
inheemse plaagorganismen, quarantaineorganismen inbegrepen. Vooral partijen uit derde 
landen ingevoerde planten die zijn aangekocht op het internet voldoen vaak niet aan de 
fytosanitaire invoervoorschriften van de EU. Het is van cruciaal belang dat consumenten en 
plantenhandelaren in Europa bewust worden gemaakt van deze risico's. Afgezien van 
voornoemde informatiecampagnes stelt de rapporteur voor om het Commissievoorstel aan te 
scherpen door vast te leggen dat internethandelaren op geen enkele wijze mogen worden 
uitgezonderd van hun registratieplicht (artikel 61, lid 3). 

• Betrokkenheid van belanghebbenden bij het uitwerken van noodplannen en 
simulatieoefeningen 

De betrokkenheid van belanghebbenden bij het uitwerken van noodplannen en 
simulatieoefeningen verschilt momenteel van lidstaat tot lidstaat. De rapporteur stelt dan ook 
voor een gemeenschappelijk kader tot stand te brengen voor betrokkenheid in een vroeg 
stadium van professionele exploitanten bij dit soort activiteiten (artikel 24 en 25). 

• Financiële aspecten 

De rapporteur stelt twee verregaande wijzigingen voor aan artikel 102: 

Allereerst wordt het voorstel voor een Verordening betreffende het beheer van uitgaven 
(COM(2013)327) afgestemd op het voorstel voor een verordening betreffende preventie en 
beheer van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten en voorziet het in 
medefinanciering, door de EU, van kosten die lidstaten maken als ze exploitanten 
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compenseren voor de waarde van planten die vernietigd zijn in het kader van maatregelen 
voor snelle uitroeiing in een vroeg stadium krachtens artikel 15 van de Verordening 
betreffende invasieve uitheemse soorten. 

Ten tweede dienen op landbouwbedrijven uitgevoerde verscherpte bioveiligheidsmaatregelen 
eveneens voor compensatie in aanmerking te komen, aangezien dergelijke vroege acties 
cruciaal zijn voor de preventie, detectie en bestrijding van prioritaire quarantaineorganismen.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling, de ter zake bevoegde commissie, onderstaande 
amendementen over te nemen in haar verslag:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De noodzaak van dergelijke 
maatregelen wordt reeds lang onderkend. 
Zij vormen het voorwerp van internationale 
overeenkomsten en verdragen, waaronder 
het Internationaal Verdrag voor de 
bescherming van planten (IPCC), dat op 
6 december 1951 is gesloten in het kader 
van de Voedsel- en Landbouworganisatie 
van de Verenigde Naties (FAO), en de 
nieuwe herziene tekst ervan die door de 
FAO-conferentie op haar 29e zitting in 
november 1997 is goedgekeurd. De 
Europese Unie is partij bij het IPPC.

(5) De noodzaak van dergelijke 
maatregelen wordt reeds lang onderkend. 
Zij vormen het voorwerp van internationale 
overeenkomsten en verdragen, waaronder 
het Internationaal Verdrag voor de 
bescherming van planten (IPCC), dat op 
6 december 1951 is gesloten in het kader 
van de Voedsel- en Landbouworganisatie 
van de Verenigde Naties (FAO), en de 
nieuwe herziene tekst ervan die door de 
FAO-conferentie op haar 29e zitting in 
november 1997 is goedgekeurd, alsook het 
Internationale verdrag inzake 
biodiversiteit (CBD) van 29 december 
1993. De Europese Unie is partij bij zowel
het IPPC als de CBD.

Or. en

Motivering

Gezien het grote belang van plantgezondheid voor natuurlijke ecosystemen, 
ecosysteemdiensten en de biodiversiteit, dient ook het Internationale verdrag inzake 
biodiversiteit te worden genoemd. Vooral invasieve uitheemse soorten - die ook onder deze 
overeenkomst vallen - kunnen aanzienlijke ecologische en economische schade aanrichten.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om ervoor te zorgen dat de 
inspanningen voor de bestrijding van EU-
quarantaineorganismen worden gericht op 
de plaagorganismen waarvan de 
economische, sociale of milieugevolgen 
voor het grondgebied van de Unie als 
geheel buitengewoon ernstig zijn, dient een 
beperkte lijst van dergelijke 
plaagorganismen, hierna "prioritaire 
quarantaineorganismen" genoemd, te 
worden opgesteld.

(9) Om ervoor te zorgen dat de 
inspanningen voor de bestrijding van EU-
quarantaineorganismen worden gericht op 
de plaagorganismen waarvan de 
economische, sociale of milieugevolgen 
voor het grondgebied van de Unie als 
geheel buitengewoon ernstig zijn, dient een 
lijst van dergelijke plaagorganismen, 
hierna "prioritaire quarantaineorganismen" 
genoemd, te worden opgesteld.

Or. en

Motivering

Het aantal prioritaire quarantaineorganismen mag niet worden beperkt. Telkens als EU-
quarantaineorganismen ernstige economische, sociale of milieuschade dreigen aan te richten 
op het grondgebied van de Unie, dienen er aanvullende inspanningen te worden geleverd ter 
preventie, uitroeiing en beheersing van deze plaagorganismen (zie tevens het amendement op 
artikel 6 waarmee het maximum aantal prioritaire quarantaineorganismen wordt geschrapt). 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De Commissie dient met het oog 
op een eerlijke compensatie van financiële 
verliezen en zonder de stelsels van de 
lidstaten te harmoniseren, toe te zien op 
een coherente en horizontale aanpak van 
collectieve vergoeding in 
grensoverschrijdende gevallen, ingeval 
grote groepen landbouwers of 
consumenten dergelijke grote verliezen 
lijden als gevolg van 
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uitroeiingsmaatregelen in buurlanden en 
zij een groot potentieel risico lopen schade 
te ondervinden van soortgelijke 
plaagorganismen bij planten en invasies.

Or. en

Motivering

Hoewel de bevoegdheid voor de instelling van stelsels voor collectieve vergoeding in handen 
van de lidstaten moet blijven, dient er te worden gezorgd voor een coherente aanpak in 
grensoverschrijdende gevallen waarbij grote groepen landbouwers of consumenten 
soortgelijke risico's lopen en financiële verliezen lijden in verband met soortgelijke 
uitroeiingsmaatregelen in naburige landen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) De handel in planten via internet 
kan grote fytosanitaire risico's met zich 
meebrengen wanneer de verhandelde 
planten besmet zijn met niet-inheemse 
plaagorganismen, 
quarantaineorganismen inbegrepen. 
Vooral partijen uit derde landen 
ingevoerde planten die zijn aangekocht op 
het internet voldoen vaak niet aan de 
fytosanitaire invoervoorschriften van de 
EU. Het is daarom van cruciaal belang 
dat consumenten en plantenhandelaren in 
Europa bewust worden gemaakt van deze 
risico's en dat ervoor wordt gezorgd dat 
zowel binnen de EU als in derde landen 
gevestigde internethandelaren traceerbaar 
zijn.

Or. en

Motivering

Houdt verband met de amendementen inzake bewustmakingscampagnes (Overweging 33 ter, 
artikel 43 bis en artikel 61 (registratieplicht voor internethandelaren)).
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 ter) De lidstaten dienen ter verhoging 
van de geïnformeerdheid van het 
algemeen publiek 
bewustmakingscampagnes op touw te 
zetten over de potentiële economische, 
sociale en milieugevolgen van 
plaagorganismen bij planten en de 
belangrijkste preventiebeginselen, 
alsmede daarnaast de samenleving als 
geheel verantwoordelijkheid te laten 
nemen voor de plantgezondheid in de EU. 
Bovendien dient de Commissie een 
openbaar toegankelijke lijst bij te houden 
van opkomende plaagorganismen bij 
planten in derde landen die een risico 
zouden kunnen vormen voor de 
plantgezondheid in de EU. 

Or. en

Motivering

Houdt verband met het amendement over bewustmakingscampagnes (artikel 43 bis).

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53 bis) Teneinde rekening te kunnen 
houden met de technische vooruitgang, de 
voortschrijdende stand der wetenschap en 
met nieuwe fytosanitaire ontwikkelingen, 
moet de Commissie de bevoegdheid 
worden verleend om handelingen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 290 VWEU 
op het gebied van regels tot vaststelling, 
wijziging of aanvulling van de lijsten van 
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EU-quarantaineorganismen en prioritaire 
quarantaineorganismen alsook tot 
vaststelling van maatregelen tegen 
specifieke EU-quarantaineorganismen, 
beschermde gebieden en de 
respectievelijke betroffen BG-
quarantaineorganismen, EU-
quarantaineorganismen en voor opplant 
bestemde planten 
De Commissie moet ingeval van ernstige 
fytosanitaire risico's de bevoegdheid 
worden verleend om handelingen in te 
stellen overeenkomstig de noodprocedure, 
dit teneinde EU-quarantaineorganismen 
als prioritaire quarantaineorganismen te 
kunnen aanmerken en specifieke 
maatregelen te kunnen treffen ter 
bestrijding van EU-
quarantaineorganismen.[0]

Or. en

Motivering

Amendement houdt verband met de amendementen op artikel 5, 6, 27, 32 en 37.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) Om eenvormige voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden verleend 
met betrekking tot de vaststelling van een 
lijst van de EU-quarantaineorganismen, 
de vaststelling van een lijst van de 
prioritaire quarantaineorganismen, de 
vaststelling van maatregelen tegen 
specifieke EU-quarantaineorganismen, de 
vaststelling van tijdelijke maatregelen in
verband met de fytosanitaire risico's van 
plaagorganismen die voorlopig worden 
aangemerkt als EU-

(71) Om eenvormige voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden verleend 
met betrekking tot de vaststelling van 
tijdelijke maatregelen in verband met de 
fytosanitaire risico's van plaagorganismen 
die voorlopig worden aangemerkt als EU-
quarantaineorganismen, de opstelling van 
een lijst van de planten, plantaardige 
producten en andere materialen waarvan 
het binnenbrengen op en verplaatsen 
binnen het grondgebied van de Unie moet 
worden verboden, alsmede van de 
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quarantaineorganismen, de erkenning van 
de beschermde gebieden die zijn erkend in 
overeenstemming met artikel 2, lid 1, 
onder h), eerste alinea, van Richtlijn
2000/29/EG en de vaststelling van een lijst 
van de respectieve BG-
quarantaineorganismen, de wijziging of 
intrekking van beschermde gebieden, de 
wijziging van de lijst van die beschermde 
gebieden, de opstelling van een lijst van 
de EU-kwaliteitsorganismen en de 
betrokken voor opplant bestemde planten,
de opstelling van een lijst van de planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen waarvan het binnenbrengen op 
en verplaatsen binnen het grondgebied van 
de Unie moet worden verboden, alsmede 
van de betrokken derde landen, de 
opstelling van een lijst van de planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen en de eisen voor het 
binnenbrengen daarvan op en het 
verplaatsen daarvan binnen het 
grondgebied van de Unie, de vaststelling 
van door derde landen gestelde eisen die 
gelijkwaardig zijn aan de eisen voor het 
verplaatsen van planten, plantaardige 
producten of andere materialen binnen het 
grondgebied van de Unie, de vaststelling 
van specifieke voorwaarden of maatregelen 
betreffende het binnenbrengen van 
bepaalde planten, plantaardige producten 
en andere materialen in grensgebieden van 
de lidstaten, de vaststelling van tijdelijke 
maatregelen met betrekking tot het 
binnenbrengen op en het verplaatsen 
binnen het grondgebied van de Unie van 
voor opplant bestemde planten uit derde 
landen, de vaststelling van een lijst van de 
planten, plantaardige producten en andere 
materialen waarvan het binnenbrengen en 
verplaatsen in bepaalde beschermde 
gebieden moet worden verboden, de 
opstelling van een lijst van de eisen voor 
het binnenbrengen en verplaatsen van 
planten, plantaardige producten en andere 
materialen in bepaalde beschermde 
gebieden, de opstelling van een lijst van de 

betrokken derde landen, de opstelling van 
een lijst van de planten, plantaardige 
producten en andere materialen en de eisen 
voor het binnenbrengen daarvan op en het 
verplaatsen daarvan binnen het 
grondgebied van de Unie, de vaststelling 
van door derde landen gestelde eisen die 
gelijkwaardig zijn aan de eisen voor het 
verplaatsen van planten, plantaardige 
producten of andere materialen binnen het 
grondgebied van de Unie, de vaststelling 
van specifieke voorwaarden of maatregelen 
betreffende het binnenbrengen van 
bepaalde planten, plantaardige producten 
en andere materialen in grensgebieden van 
de lidstaten, de vaststelling van tijdelijke 
maatregelen met betrekking tot het 
binnenbrengen op en het verplaatsen 
binnen het grondgebied van de Unie van 
voor opplant bestemde planten uit derde 
landen, de vaststelling van een lijst van de 
planten, plantaardige producten en andere 
materialen waarvan het binnenbrengen en 
verplaatsen in bepaalde beschermde 
gebieden moet worden verboden, de 
opstelling van een lijst van de eisen voor 
het binnenbrengen en verplaatsen van 
planten, plantaardige producten en andere 
materialen in bepaalde beschermde 
gebieden, de opstelling van een lijst van de 
planten, plantaardige producten en andere 
materialen, en de respectieve derde landen 
van oorsprong of verzending, waarvoor een 
fytosanitair certificaat is vereist voor het 
binnenbrengen op het grondgebied van de 
Unie, de opstelling van een lijst van de 
planten, plantaardige producten en andere 
materialen, en de respectieve derde landen 
van oorsprong of verzending, waarvoor een 
fytosanitair certificaat is vereist voor het 
binnenbrengen in bepaalde beschermde 
gebieden vanuit die derde landen, de 
opstelling van een lijst van de planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen waarvoor een plantenpaspoort is 
vereist voor het verplaatsen binnen het 
grondgebied van de Unie, de vaststelling 
van een lijst van de planten, plantaardige 
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planten, plantaardige producten en andere 
materialen, en de respectieve derde landen 
van oorsprong of verzending, waarvoor een 
fytosanitair certificaat is vereist voor het 
binnenbrengen op het grondgebied van de 
Unie, de opstelling van een lijst van de 
planten, plantaardige producten en andere 
materialen, en de respectieve derde landen 
van oorsprong of verzending, waarvoor een 
fytosanitair certificaat is vereist voor het 
binnenbrengen in bepaalde beschermde 
gebieden vanuit die derde landen, de 
opstelling van een lijst van de planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen waarvoor een plantenpaspoort is 
vereist voor het verplaatsen binnen het 
grondgebied van de Unie, de vaststelling 
van een lijst van de planten, plantaardige 
producten en andere materialen waarvoor 
een plantenpaspoort is vereist voor het 
binnenbrengen in bepaalde beschermde 
gebieden, en de vaststelling van de vorm 
van het plantenpaspoort. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. Die bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

producten en andere materialen waarvoor 
een plantenpaspoort is vereist voor het 
binnenbrengen in bepaalde beschermde 
gebieden, en de vaststelling van de vorm 
van het plantenpaspoort. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. Die bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. en

Motivering

Amendement houdt verband met de amendementen op artikel 5, 6, 27, 32 en 37.



PE521.552v01-00 12/49 PA\1006056NL.doc

NL

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72) De raadplegingsprocedure moet 
worden toegepast voor de vaststelling van 
de oorspronkelijke lijst van de EU-
quarantaineorganismen, aangezien die 
oorspronkelijke lijst uitsluitend de in 
bijlage I, deel A, bij Richtlijn 2000/29/EG 
en in bijlage II, deel A, rubriek I, bij die 
richtlijn opgenomen plaagorganismen 
moet bevatten, zonder dat daarin enige 
wijzigingen worden aangebracht, voor de 
wijziging van de wetenschappelijke naam 
van een plaagorganisme, wanneer een 
dergelijke wijziging gerechtvaardigd is op 
basis van de ontwikkeling van de 
wetenschappelijke kennis, voor de 
vaststelling van de oorspronkelijke lijst 
van de beschermde gebieden en de 
respectieve BG-quarantaineorganismen, 
aangezien die oorspronkelijke lijst 
uitsluitend de in overeenstemming met 
artikel 2, lid 1, onder h), eerste alinea, van 
Richtlijn 2000/29/EG erkende beschermde 
gebieden en de in bijlage I, deel B, en in 
bijlage II, deel B, bij Richtlijn 
2000/29/EG opgenomen BG-
quarantaineorganismen moet bevatten, 
zonder dat daarin enige wijzigingen 
worden aangebracht, voor de wijziging en 
intrekking van de beschermde gebieden, 
voor de vaststelling van de 
oorspronkelijke lijst van de EU-
kwaliteitsorganismen, aangezien die 
oorspronkelijke lijst uitsluitend de 
plaagorganismen moet bevatten die zijn 
opgenomen in bepaalde richtlijnen inzake 
de productie en het in de handel brengen 
van zaad en teeltmateriaal, zonder dat 
daarin enige wijzigingen worden 
aangebracht, voor de vaststelling van de 
oorspronkelijke lijst van de planten, 
plantaardige producten en andere 

(72) De raadplegingsprocedure moet 
worden toegepast voor de wijziging van de 
wetenschappelijke naam van een 
plaagorganisme, wanneer een dergelijke 
wijziging gerechtvaardigd is op basis van 
de ontwikkeling van de wetenschappelijke 
kennis, zonder dat daarin enige wijzigingen 
worden aangebracht, voor de vaststelling 
van de oorspronkelijke lijst van de planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen waarvan het binnenbrengen op 
en het verplaatsen binnen het grondgebied 
van de Unie zijn verboden, aangezien die 
oorspronkelijke lijst uitsluitend de planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen, en de betrokken 
verbodsbepalingen en derde landen, zoals 
vermeld in bijlage III, deel A, bij Richtlijn 
2000/29/EG, met de bijbehorende codes 
van de gecombineerde nomenclatuur (GN), 
moet bevatten, zonder dat daarin enige 
wijzigingen worden aangebracht, voor de 
vaststelling van de oorspronkelijke lijst van 
de planten, plantaardige producten en 
andere materialen waarvan aan het 
binnenbrengen op en het verplaatsen 
binnen het grondgebied van de Unie 
bijzondere eisen moeten worden gesteld, 
aangezien die oorspronkelijke lijst 
uitsluitend de planten, plantaardige 
producten en andere materialen, en de 
betrokken eisen en derde landen, zoals 
vermeld in bijlage IV, deel A, bij Richtlijn 
2000/29/EG, met de bijbehorende codes 
van de gecombineerde nomenclatuur (GN), 
moet bevatten, zonder dat daarin enige 
wijzigingen worden aangebracht, voor de 
vaststelling van de oorspronkelijke lijst van 
de planten, plantaardige producten en 
andere materialen waarvan het 
binnenbrengen in bepaalde beschermde 
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materialen waarvan het binnenbrengen op 
en het verplaatsen binnen het grondgebied 
van de Unie zijn verboden, aangezien die 
oorspronkelijke lijst uitsluitend de planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen, en de betrokken 
verbodsbepalingen en derde landen, zoals 
vermeld in bijlage III, deel A, bij Richtlijn 
2000/29/EG, met de bijbehorende codes 
van de gecombineerde nomenclatuur (GN), 
moet bevatten, zonder dat daarin enige 
wijzigingen worden aangebracht, voor de 
vaststelling van de oorspronkelijke lijst van 
de planten, plantaardige producten en 
andere materialen waarvan aan het 
binnenbrengen op en het verplaatsen 
binnen het grondgebied van de Unie 
bijzondere eisen moeten worden gesteld, 
aangezien die oorspronkelijke lijst 
uitsluitend de planten, plantaardige 
producten en andere materialen, en de 
betrokken eisen en derde landen, zoals 
vermeld in bijlage IV, deel A, bij Richtlijn 
2000/29/EG, met de bijbehorende codes 
van de gecombineerde nomenclatuur (GN), 
moet bevatten, zonder dat daarin enige 
wijzigingen worden aangebracht, voor de 
vaststelling van de oorspronkelijke lijst van 
de planten, plantaardige producten en 
andere materialen waarvan het 
binnenbrengen in bepaalde beschermde 
gebieden moet worden verboden, 
aangezien die oorspronkelijke lijst 
uitsluitend de planten, plantaardige 
producten en andere materialen, en de 
betrokken verbodsbepalingen en derde 
landen, zoals vermeld in bijlage III, deel B, 
bij Richtlijn 2000/29/EG, met de 
bijbehorende codes van de gecombineerde 
nomenclatuur (GN), moet bevatten, zonder 
dat daarin enige wijzigingen worden 
aangebracht, voor de vaststelling van de 
oorspronkelijke lijst van de planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen waarvan aan het binnenbrengen 
en verplaatsen in bepaalde beschermde 
gebieden bijzondere eisen worden gesteld, 
aangezien die oorspronkelijke lijst 

gebieden moet worden verboden, 
aangezien die oorspronkelijke lijst 
uitsluitend de planten, plantaardige 
producten en andere materialen, en de 
betrokken verbodsbepalingen en derde 
landen, zoals vermeld in bijlage III, deel B, 
bij Richtlijn 2000/29/EG, met de 
bijbehorende codes van de gecombineerde 
nomenclatuur (GN), moet bevatten, zonder 
dat daarin enige wijzigingen worden 
aangebracht, voor de vaststelling van de 
oorspronkelijke lijst van de planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen waarvan aan het binnenbrengen 
en verplaatsen in bepaalde beschermde 
gebieden bijzondere eisen worden gesteld, 
aangezien die oorspronkelijke lijst 
uitsluitend de planten, plantaardige 
producten en andere materialen, en de 
eisen, zoals vermeld in bijlage IV, deel B, 
bij Richtlijn 2000/29/EG, met de 
bijbehorende codes van de gecombineerde 
nomenclatuur (GN), moet bevatten, zonder 
dat daarin enige wijzigingen worden 
aangebracht, voor de vaststelling van de 
oorspronkelijke lijst van de planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen, en de respectieve derde landen 
van oorsprong of verzending, waarvoor een 
fytosanitair certificaat is vereist voor het 
binnenbrengen op het grondgebied van de 
Unie, aangezien die oorspronkelijke lijst 
uitsluitend de in bijlage V, deel B, punt I, 
bij Richtlijn 2000/29/EG opgenomen 
planten, plantaardige producten en andere 
materialen moet bevatten, zonder dat 
daarin enige wijzigingen worden 
aangebracht, voor de vaststelling van de 
oorspronkelijke lijst van de planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen, en de respectieve derde landen 
van oorsprong of verzending, waarvoor een 
fytosanitair certificaat is vereist voor het 
binnenbrengen in bepaalde beschermde 
gebieden, aangezien die oorspronkelijke 
lijst uitsluitend de in bijlage V, deel B, 
punt II, bij Richtlijn 2000/29/EG 
opgenomen planten, plantaardige 
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uitsluitend de planten, plantaardige 
producten en andere materialen, en de 
eisen, zoals vermeld in bijlage IV, deel B, 
bij Richtlijn 2000/29/EG, met de 
bijbehorende codes van de gecombineerde 
nomenclatuur (GN), moet bevatten, zonder 
dat daarin enige wijzigingen worden 
aangebracht, voor de vaststelling van de 
oorspronkelijke lijst van de planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen, en de respectieve derde landen 
van oorsprong of verzending, waarvoor een 
fytosanitair certificaat is vereist voor het 
binnenbrengen op het grondgebied van de 
Unie, aangezien die oorspronkelijke lijst 
uitsluitend de in bijlage V, deel B, punt I, 
bij Richtlijn 2000/29/EG opgenomen 
planten, plantaardige producten en andere 
materialen moet bevatten, zonder dat 
daarin enige wijzigingen worden 
aangebracht, voor de vaststelling van de 
oorspronkelijke lijst van de planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen, en de respectieve derde landen 
van oorsprong of verzending, waarvoor een 
fytosanitair certificaat is vereist voor het 
binnenbrengen in bepaalde beschermde 
gebieden, aangezien die oorspronkelijke 
lijst uitsluitend de in bijlageV, deelB, 
puntII, bij Richtlijn2000/29/EG 
opgenomen planten, plantaardige 
producten en andere materialen moet 
bevatten, zonder dat daarin enige 
wijzigingen worden aangebracht, voor de 
vaststelling van de oorspronkelijke lijst van 
de planten, plantaardige producten en 
andere materialen waarvoor een 
plantenpaspoort is vereist voor het 
verplaatsen binnen het grondgebied van de 
Unie, aangezien die oorspronkelijke lijst 
uitsluitend de in bijlage V, deel A, punt I, 
bij Richtlijn2000/29/EG opgenomen 
planten, plantaardige producten en andere 
materialen moet bevatten, zonder dat 
daarin enige wijzigingen worden 
aangebracht, en voor de vaststelling van de 
oorspronkelijke lijst van de planten, 
plantaardige producten en andere 

producten en andere materialen moet 
bevatten, zonder dat daarin enige 
wijzigingen worden aangebracht, voor de 
vaststelling van de oorspronkelijke lijst van 
de planten, plantaardige producten en 
andere materialen waarvoor een 
plantenpaspoort is vereist voor het 
verplaatsen binnen het grondgebied van de 
Unie, aangezien die oorspronkelijke lijst 
uitsluitend de in bijlage V, deel A, punt I, 
bij Richtlijn 2000/29/EG opgenomen 
planten, plantaardige producten en andere 
materialen moet bevatten, zonder dat 
daarin enige wijzigingen worden 
aangebracht, en voor de vaststelling van de 
oorspronkelijke lijst van de planten,
plantaardige producten en andere 
materialen waarvoor een plantenpaspoort is 
vereist voor het binnenbrengen in bepaalde 
beschermde gebieden, aangezien die 
oorspronkelijke lijst uitsluitend de in 
bijlage V, deel A, punt II, bij Richtlijn 
2000/29/EG opgenomen planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen moet bevatten, zonder dat 
daarin enige wijzigingen worden 
aangebracht.
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materialen waarvoor een plantenpaspoort is 
vereist voor het binnenbrengen in bepaalde 
beschermde gebieden, aangezien die 
oorspronkelijke lijst uitsluitend de in 
bijlage V, deel A, punt II, bij Richtlijn 
2000/29/EG opgenomen planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen moet bevatten, zonder dat 
daarin enige wijzigingen worden 
aangebracht.

Or. en

Motivering

Amendement houdt verband met de amendementen op artikel 5, 6, 27, 32 en 37.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) Verordening (EU) nr. …/2013 
betreffende … [Office of Publications, 
please insert number and title of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material and, in the 
footnote, the reference to the Official 
Journal] bepaalt dat subsidies voor 
maatregelen tegen plaagorganismen 
kunnen worden verleend wanneer die 
maatregelen betrekking hebben op 
bepaalde plaagorganismen die zijn 
opgenomen in de bijlagen bij 
Richtlijn 2000/29/EG of op bepaalde 
plaagorganismen die weliswaar niet in die 
bijlagen zijn opgenomen, maar waarvoor 
tijdelijke maatregelen van de Unie zijn 
vastgesteld. Bij de onderhavige 
verordening wordt de categorie van de 
prioritaire quarantaineorganismen 
ingevoerd. Het is passend dat sommige 

(75) Verordening (EU) nr. …/2013 
betreffende … [Office of Publications, 
please insert number and title of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material and, in the 
footnote, the reference to the Official 
Journal] bepaalt dat subsidies voor 
maatregelen tegen plaagorganismen 
kunnen worden verleend wanneer die 
maatregelen betrekking hebben op 
bepaalde plaagorganismen die zijn 
opgenomen in de bijlagen bij 
Richtlijn 2000/29/EG of op bepaalde 
plaagorganismen die weliswaar niet in die 
bijlagen zijn opgenomen, maar waarvoor 
tijdelijke maatregelen van de Unie zijn 
vastgesteld. Bij de onderhavige 
verordening wordt de categorie van de 
prioritaire quarantaineorganismen 
ingevoerd. Het is passend dat sommige 
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maatregelen van de lidstaten op het gebied 
van prioritaire quarantaineorganismen in 
aanmerking kunnen komen voor subsidies 
van de Unie, onder meer compensatie van 
professionele exploitanten voor de waarde 
van planten, plantaardige producten en 
andere materialen die worden vernietigd in 
het kader van de in de onderhavige 
verordening vastgestelde 
uitroeiingsmaatregelen. Verordening (EU) 
nr. XXX/2013 moet daarom worden 
gewijzigd.

maatregelen van de lidstaten op met name 
het gebied van prioritaire 
quarantaineorganismen in aanmerking 
kunnen komen voor subsidies van de Unie, 
onder meer compensatie van professionele 
exploitanten voor de waarde van planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen die worden vernietigd in het 
kader van de in de onderhavige 
verordening vastgestelde 
uitroeiingsmaatregelen, almede voor de 
tenuitvoerlegging van verscherpte 
bioveiligheidsmaatregelen die cruciaal 
zijn voor de preventie, opsporing en 
bestrijding van prioritaire 
quarantaineorganismen op 
landbouwbedrijven. Bovendien moeten 
door de lidstaten overeenkomstig artikel 
15 van Verordening (EU) nr. …/2013 
betreffende …..  [Office of Publications, 
please insert number and title of 
Regulation laying down provisions on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species] getroffen maatregelen ten 
behoeve van vroege uitroeiing van 
invasieve uitheemse soorten in een vroeg 
stadium, eveneens in aanmerking komen 
voor subsidie van de Unie. Dit dient 
tevens betrekking te hebben op 
compensatie van professionele 
exploitanten voor de waarde van planten, 
plantaardige producten en andere 
materialen die worden vernietigd 
krachtens artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. …/2013 betreffende ….. [Office 
of Publications, please insert number and 
title of Regulation laying down provisions 
on the prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species]. Verordening (EU) nr. XXX/2013 
moet daarom worden gewijzigd. 

Or. en

Motivering

Exploitanten moeten een vergoeding krijgen voor de uitvoering van verscherpte 
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bioveiligheidsmaatregelen die cruciaal zijn voor een vroege bestrijding van prioritaire 
quarantaineorganismen.

Bovendien moeten door de lidstaten getroffen maatregelen ter snelle uitroeiing van invasies 
van uitheemse soorten in een vroeg stadium overeenkomstig artikel 15 van voornoemd 
voorstel in aanmerking komen voor medefinanciering door de EU, dit om de verordening 
betreffende het beheer van de uitgaven in overeenstemming te brengen met het op 9 
september 2013 gepubliceerde voorstel over invasieve uitheemse soorten. Dit dient tevens 
compensatie van exploitanten te omvatten voor de waarde van hun in het kader van dergelijke 
uitroeiingsmaatregelen vernietigde planten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt door middel van een 
uitvoeringshandeling een lijst op van de 
plaagorganismen die met betrekking tot het 
grondgebied van de Unie voldoen aan de 
voorwaarden zoals bedoeld in artikel 3, 
onder b), c) en d), hierna "lijst van de EU-
quarantaineorganismen" genoemd.

2. De Commissie is bevoegd om, 
overeenkomstig artikel 98, handelingen 
vast te stellen betreffende de opstelling en 
wijziging van een lijst van de 
plaagorganismen die met betrekking tot het 
grondgebied van de Unie voldoen aan de 
voorwaarden zoals bedoeld in artikel 3, 
onder b), c) en d), hierna "lijst van de EU-
quarantaineorganismen" genoemd.

Or. en

Motivering

Artikel 5, lid 2 en lid 3 voorzien in de opstelling van een later te wijzigen of aan te vullen lijst 
van plaagorganismen die als EU-quarantaineorganismen worden aangemerkt. Het begrip 
"EU-quarantaineorganismen" is - net zoals het in artikel 32 gereguleerde begrip "BG-
quarantaineorganisme" - de spil van de hele verordening, aangezien een groot deel van de in 
de richtlijn neergelegde maatregelen deze plaagorganismen betreft.  Dat betekent dat de lijst 
van quarantaineorganismen moet worden vastgesteld en gewijzigd door middel van 
gedelegeerde handelingen. Eenvoudige wijzigingen van de wetenschappelijke naam van 
plaagorganismen dienen echter bij uitvoeringshandeling te kunnen geschieden. 



PE521.552v01-00 18/49 PA\1006056NL.doc

NL

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringshandeling wordt 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 99, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoeringshandelingen tot wijziging 
van de in lid 2 bedoelde 
uitvoeringshandeling worden vastgesteld
overeenkomstig de in artikel 99, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure. Deze 
procedure is ook van toepassing op de 
intrekking of vervanging van de in lid 2 
bedoelde uitvoeringshandeling.

Schrappen

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie wijzigt de in lid 2 
bedoelde uitvoeringshandeling door de 
wetenschappelijke naam van een 
plaagorganisme te wijzigen, wanneer een 
dergelijke wijziging wordt 
gerechtvaardigd door de ontwikkeling van 

4. De Commissie stelt indien 
gerechtvaardigd door de ontwikkeling van 
de wetenschappelijke kennis, 
uitvoeringshandelingen vast tot wijziging 
van de wetenschappelijke naam van een 
plaagorganisme dat op de in lid 2 bedoelde 
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de wetenschappelijke kennis. lijst voorkomt.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt door middel van een 
uitvoeringshandeling een lijst van de 
prioritaire quarantaineorganismen en 
eventuele wijzigingen daarvan op, hierna 
"lijst van de prioritaire 
quarantaineorganismen" genoemd.

2. De Commissie is bevoegd om, 
overeenkomstig artikel 98, handelingen 
vast te stellen voor de opstelling en 
wijziging van een lijst van prioritaire 
quarantaineorganismen, hierna "lijst van de 
prioritaire quarantaineorganismen" 
genoemd. 

Or. en

Motivering

Artikel 6, lid 2, voorziet in de opstelling van een lijst van plaagorganismen met potentieel zeer 
grote economische, sociale en milieugevolgen voor het grondgebied van de Unie. De lijst van 
prioritaire quarantaineorganismen dient te worden vastgesteld door middel van gedelegeerde 
handelingen. 

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer uit een evaluatie blijkt dat een 
EU-quarantaineorganisme aan de 
voorwaarden zoals bedoeld in lid 1 voldoet 
of een plaagorganisme niet langer aan één 
of meer van deze voorwaarden voldoet, 
wijzigt de Commissie de in de eerste alinea 
bedoelde uitvoeringshandeling door het 
betrokken plaagorganisme toe te voegen 
aan of te schrappen uit die lijst. 

Wanneer uit op gezette tijden uitgevoerde 
risicobeoordelingen blijkt dat een EU-
quarantaineorganisme aan de voorwaarden 
zoals bedoeld in lid 1 voldoet of een 
plaagorganisme niet langer aan één of meer 
van deze voorwaarden voldoet, wijzigt de 
Commissie de in de eerste alinea bedoelde 
lijst door het betrokken plaagorganisme toe 
te voegen aan of te schrappen uit die lijst. 
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Or. en

Motivering

Er dienen op gezette tijden risicobeoordelingen te worden uitgevoerd teneinde waar nodig de 
lijst van prioritaire quarantaineorganismen te actualiseren.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aantal prioritaire 
quarantaineorganismen mag niet meer 
bedragen dan 10 % van het aantal 
overeenkomstig artikel 5, leden 2 en 3, in 
de lijst opgenomen EU-
quarantaineorganismen. Wanneer het 
aantal prioritaire quarantaineorganismen 
meer bedraagt dan 10 % van het aantal 
overeenkomstig artikel 5, leden 2 en 3, in 
de lijst opgenomen EU-
quarantaineorganismen, wijzigt de 
Commissie de in de eerste alinea bedoelde 
uitvoeringshandeling door het aantal 
plaagorganismen op die lijst op grond van 
hun potentiële economische, sociale of 
milieugevolgen zoals beschreven in 
bijlage II, deel 2, dienovereenkomstig aan 
te passen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er mag geen maximum aan het aantal prioritaire quarantaineorganismen worden verbonden. 
Alle EU-quarantaineorganismen die potentieel zeer ernstige economische, sociale of 
milieugevolgen hebben voor het grondgebied van de Unie dienen als prioritaire 
quarantaineorganismen te worden aangemerkt. 
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 99, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure. 

Schrappen

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om naar behoren gemotiveerde 
dwingende redenen van urgentie die 
verband houden met een ernstig 
fytosanitair risico, stelt de Commissie 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 99, lid 4, onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandelingen vast waarbij EU-
quarantaineorganismen in de lijst van de 
prioritaire quarantaineorganismen 
worden opgenomen. 

Ingeval dit in verband met een ernstig 
fytosanitair risico urgent vereist is, worden 
EU-quarantaineorganismen 
overeenkomstig de procedure krachtens 
artikel 98 bis als prioritaire 
quarantaineorganismen aangemerkt.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ingeval van onmiddellijk gevaar 
zoals bedoeld in lid 1 en 2, nemen de 
lidstaten en professionele exploitanten 
alle nodige, gezien het risico in kwestie 
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passende maatregelen om de intrede van 
dergelijke plaagorganismen op het 
grondgebied van de Unie te voorkomen. 

Or. en

Motivering

Ingeval van een onmiddellijk gevaar dat een EU-quarantaineorganisme binnenkomt op het 
grondgebied van de EU, dienen de lidstaten en professionele exploitanten onmiddellijk alle 
nodige, gezien het risico in kwestie passende maatregelen te treffen om te voorkomen dat het 
daadwerkelijk zover komt, en daarnaast tevens de Commissie, de overige lidstaten en de 
bevoegde instantie te informeren.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 98 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen tot wijziging van bijlage IV, deel 1, 
betreffende maatregelen voor het beheer 
van de risico's van quarantaineorganismen, 
wat betreft maatregelen voor de preventie 
en eliminatie van de besmetting van 
gekweekte en in het wild levende planten, 
op zendingen planten, plantaardige 
producten en andere materialen gerichte 
maatregelen, maatregelen met betrekking 
tot andere verplaatsingroutes van 
quarantaineorganismen, en tot wijziging 
van deel 2 van die bijlage inzake 
beginselen voor het beheer van de risico's 
van plaagorganismen, wat betreft 
beginselen voor het beheer van de risico's 
van plaagorganismen, rekening houdend 
met de ontwikkeling van de technische en 
wetenschappelijke kennis.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 98 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen tot wijziging van bijlage IV, deel 1, 
betreffende maatregelen voor het beheer 
van de risico's van quarantaineorganismen, 
wat betreft maatregelen voor de preventie 
en eliminatie van de besmetting van 
gekweekte en in het wild levende planten, 
op zendingen planten, plantaardige 
producten en andere materialen gerichte 
maatregelen, maatregelen met betrekking 
tot andere verplaatsingroutes van 
quarantaineorganismen, en tot wijziging 
van deel 2 van die bijlage inzake 
beginselen voor het beheer van de risico's 
van plaagorganismen, wat betreft 
beginselen voor het beheer van de risico's 
van plaagorganismen, rekening houdend 
met de ontwikkeling van de technische en 
wetenschappelijke kennis, alsook met de 
internationale normen voor fytosanitaire 
maatregelen (ISPM's), zoals neergelegd 
bij het Internationaal Verdrag voor de 
bescherming van planten (IPCC). 

Or. en
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Motivering

De EU dient als partij bij het IPCC onder meer de bij dit verdrag neergelegde internationale 
normen na te leven.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 98 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging of 
aanvulling van de in lid 1 bedoelde 
onderdelen die moeten worden bestreken 
door de meerjarige onderzoekprogramma's.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 98 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, krachtens 
dewelke de lidstaten de in lid 1 bedoelde 
onderdelen die moeten worden bestreken 
door de meerjarige onderzoekprogramma's 
moeten wijzigen of aanvullen.

Or. en

Motivering

Aangezien het de taak is van de lidstaten om de meerjarige onderzoeksprogramma's op te 
zetten, kan de Commissie deze programma's niet zelf wijzigen of aanvullen. 

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt voor ieder prioritair 
quarantaineorganisme dat in staat is zijn 
grondgebied of een deel daarvan binnen te 
dringen en zich aldaar te vestigen, een 
afzonderlijk plan op, dat hij regelmatig 
bijwerkt, met informatie over de 
besluitvormingsprocessen, procedures en 
protocollen die moeten worden toegepast 
en de middelen die beschikbaar moeten 
worden gesteld, wanneer wordt vermoed of 
bevestigd dat het betrokken 
plaagorganisme voorkomt (hierna 

1. Elke lidstaat stelt, na raadpleging van 
de betrokken professionele exploitanten,
voor ieder prioritair quarantaineorganisme 
dat in staat is zijn grondgebied of een deel 
daarvan binnen te dringen en zich aldaar te 
vestigen, een afzonderlijk plan op, dat hij 
regelmatig bijwerkt, met informatie over 
de besluitvormingsprocessen, procedures 
en protocollen die moeten worden 
toegepast en de middelen die beschikbaar 
moeten worden gesteld, wanneer wordt 
vermoed of bevestigd dat het betrokken 
plaagorganisme voorkomt (hierna 
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"noodplan" genoemd). "noodplan" genoemd).

Or. en

Motivering

De betrokkenheid van belanghebbenden bij de voorbereiding van noodplannen en 
simulatieoefeningen verschilt momenteel van lidstaat tot lidstaat. Het is dan ook van belang 
dat er een gemeenschappelijk kader tot stand wordt gebracht voor betrokkenheid in een vroeg 
stadium van professionele exploitanten bij dit soort activiteiten

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten doen hun noodplannen op 
verzoek aan de Commissie en de overige 
lidstaten toekomen.

4. De lidstaten doen hun noodplannen op 
verzoek aan de Commissie, de overige 
lidstaten en de professionele exploitanten 
toekomen.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze oefeningen vinden voor alle 
betrokken prioritaire 
quarantaineorganismen plaats binnen een 
redelijke termijn.

Deze oefeningen vinden voor alle 
betrokken prioritaire 
quarantaineorganismen plaats binnen een 
redelijke termijn en met deelname van de 
desbetreffende professionele exploitanten.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat noodplannen ter bestrijding en uitroeiing van plaagorganismen bij 
planten succesvol worden uitgevoerd, dienen alle professionele exploitanten bij de 
simulatieoefeningen te worden betrokken. 
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen maatregelen 
vaststellen ter bestrijding van specifieke 
EU-quarantaineorganismen. Bij deze
maatregelen wordt specifiek voor het 
betrokken plaagorganisme c.q. elk van de 
betrokken plaagorganismen uitvoering 
gegeven aan een of meer van de volgende 
bepalingen:

1. De Commissie krijgt de bevoegdheid om
overeenkomstig artikel 98 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot afkondiging 
van maatregelen ter bestrijding van 
specifieke EU-quarantaineorganismen. 
Deze maatregelen bepalen specifiek voor 
het betrokken plaagorganisme c.q. elk van 
de betrokken plaagorganismen welke van 
de volgende bepalingen moet(en) worden 
toegepast:

Or. en

Motivering

Artikel 27,lid 1, voorziet in de vaststelling van EU-maatregelen voor specifieke EU-
quarantaineorganismen en vormt daardoor duidelijk een inhoudelijke aanvulling van dit 
artikel. Dat betekent dat maatregelen ter bestrijding van specifieke EU-
quarantaineorganismen moeten worden vastgesteld door middel van gedelegeerde 
handelingen. Ingeval er naar aanleiding van een ernstig fytosanitair risico EU-maatregelen 
moeten worden getroffen in verband met specifieke EU-quarantaineorganismen, is de 
noodprocedure krachtens artikel 98 van toepassing.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 99, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie op basis van de 
in artikel 18 bedoelde onderzoeken of van 
andere gegevens met betrekking tot een 
beperkingsgebied tot de conclusie komt dat 
uitroeiing van het betrokken EU-
quarantaineorganisme niet mogelijk is, kan
zij in lid 1 bedoelde 
uitvoeringshandelingen vaststellen, 
waarbij maatregelen worden vastgelegd die 
enkel ten doel hebben de verspreiding van 
die plaagorganismen buiten de betrokken 
gebieden te voorkomen. Het voorkomen 
van die verspreiding wordt aangeduid als 
"inperking".

2. Wanneer de Commissie op basis van de 
in artikel 18 bedoelde onderzoeken of van 
andere gegevens met betrekking tot een 
beperkingsgebied tot de conclusie komt dat 
uitroeiing van het betrokken EU-
quarantaineorganisme niet mogelijk is, 
wordt zij gemachtigd de in lid 1 bedoelde 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
waarbij maatregelen worden vastgelegd die 
enkel ten doel hebben de verspreiding van 
die plaagorganismen buiten de betrokken 
gebieden te voorkomen. Het voorkomen 
van die verspreiding wordt aangeduid als 
"inperking".

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de Commissie tot de conclusie 
komt dat voor de bescherming van het 
gedeelte van het grondgebied van de Unie 
waar het betrokken EU-
quarantaineorganisme niet voorkomt, 
preventiemaatregelen op plaatsen buiten 
beperkingsgebieden noodzakelijk zijn, kan
zij in lid 1 bedoelde 
uitvoeringshandelingen vaststellen
waarbij dergelijke maatregelen worden 
vastgelegd.

3. Wanneer de Commissie tot de conclusie 
komt dat voor de bescherming van het 
gedeelte van het grondgebied van de Unie 
waar het betrokken EU-
quarantaineorganisme niet voorkomt, 
preventiemaatregelen op plaatsen buiten 
beperkingsgebieden noodzakelijk zijn, 
wordt zij gemachtigd de in lid 1 bedoelde 
gedelegeerde handelingen vast te stellen
waarbij dergelijke maatregelen worden 
vastgelegd.

Or. en
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde
maatregelen worden vastgesteld 
overeenkomstig bijlage IV inzake 
maatregelen en beginselen voor het beheer 
van de risico's van plaagorganismen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
specifieke risico's van de betrokken EU-
quarantaineorganismen en de noodzaak 
van geharmoniseerde uitvoering van de 
noodzakelijke risicobeperkende 
maatregelen op het niveau van de Unie.

4. De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde
gedelegeerde handelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig bijlage IV 
inzake maatregelen en beginselen voor het 
beheer van de risico's van 
plaagorganismen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke risico's van de 
betrokken EU-quarantaineorganismen en 
de noodzaak van geharmoniseerde
behandeling van de noodzakelijke 
risicobeperkende maatregelen op het 
niveau van de Unie.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de in lid 1 bedoelde
uitvoeringshandelingen kan worden 
bepaald dat de door de lidstaten genomen 
maatregelen zoals bedoeld in lid 1, 
onder a) tot en met j), moeten worden 
ingetrokken of gewijzigd. Zolang de 
Commissie geen maatregel heeft 
vastgesteld, kan de lidstaat de door hem 
genomen maatregelen handhaven.

5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen bepalen dat de 
door de lidstaten genomen maatregelen 
zoals bedoeld in lid 1, onder a) tot en met 
j), moeten worden ingetrokken of 
gewijzigd indien deze niet langer 
verenigbaar zijn met maatregelen 
krachtens gedelegeerde handelingen die 
zijn goedgekeurd overeenkomstig lid 1 t/m 
3 van dit artikel. Zolang de Commissie 
geen maatregel heeft vastgesteld, kan de 
lidstaat de door hem genomen maatregelen 
handhaven.

Or. en
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 99, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om naar behoren gemotiveerde 
dwingende redenen van urgentie stelt de 
Commissie overeenkomstig de procedure 
van artikel 99, lid 4, voor de aanpak van 
een ernstig fytosanitair risico onmiddellijk 
toepasselijke uitvoeringshandelingen vast.

6. Indien dit wegens een ernstig 
fytosanitair risico om dwingende redenen 
van urgentie vereist is, is de in artikel 98 
neergelegde procedure van toepassing op 
overeenkomstig dit artikel vastgestelde 
gedelegeerde handelingen.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt door middel van een 
uitvoeringshandeling een lijst van de 
beschermde gebieden en de betrokken BG-
quarantaineorganismen op. Die lijst omvat 
de beschermde gebieden die zijn erkend in 
overeenstemming met artikel 2, lid 1, 
onder h), eerste alinea, van 
Richtlijn 2000/29/EG en de respectieve 

3. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 98 handelingen 
vast te stellen voor de opstelling en 
wijziging van een lijst van de beschermde 
gebieden en de betrokken BG-
quarantaineorganismen.  Die lijst omvat de 
beschermde gebieden die zijn erkend in 
overeenstemming met artikel 2, lid 1, 
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plaagorganismen die zijn opgenomen in 
bijlage I, deel B, en bijlage II, deel B, bij 
die richtlijn. Deze uitvoeringshandeling 
wordt vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 99, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure.

onder h), eerste alinea, van 
Richtlijn 2000/29/EG en de respectieve 
plaagorganismen die zijn opgenomen in 
bijlage I, deel B, en bijlage II, deel B, bij 
die richtlijn. 

Or. en

Motivering

De lijst van beschermde gebieden en de respectievelijke BG-quarantaineorganismen dienen 
in lijn met artikel 5 (EU-quarantaineorganismen), artikel 6 (prioritaire 
quarantaineorganismen) en artikel 37 (kwaliteitsorganismen) te worden vastgesteld (en waar 
nodig later te worden gewijzigd) door middel van gedelegeerde handelingen.  Het begrip 
"BG-quarantaineorganisme" is - net zoals het middels artikel 5 gereguleerde begrip "EU-
quarantaineorganismen" - de spil van de hele verordening, aangezien een groot deel van de 
in de richtlijn neergelegde maatregelen deze plaagorganismen betreffen.  

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer is voldaan aan de in lid 1 
vermelde voorwaarden, kan de Commissie 
door wijziging van de in de eerste alinea 
bedoelde uitvoeringshandeling andere 
beschermde gebieden erkennen. Een 
dergelijke wijziging wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 99, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure. Deze 
procedure is ook van toepassing op de 
intrekking of vervanging van de in de 
eerste alinea bedoelde 
uitvoeringshandeling.

Wanneer is voldaan aan de in lid 1 
vermelde voorwaarden, kan de Commissie 
door wijziging van de in de eerste alinea of 
in artikel 35 bedoelde lijst andere 
beschermde gebieden erkennen en 
beschermde zones wijzigen of herroepen. 

Or. en
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer artikel 35 van toepassing is, 
wordt een uitvoeringshandeling 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 99, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure. 

Schrappen

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt door middel van een 
uitvoeringshandeling een lijst op van de 
EU-kwaliteitsorganismen en de specifieke 
voor opplant bestemde planten zoals 
bedoeld in artikel 36, onder d), in 
voorkomend geval met vermelding van de 
in lid 4 bedoelde categorieën en de in lid 5 
bedoelde drempels.

2. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 98 handelingen 
vast te stellen betreffende de opstelling en 
wijziging van een lijst van de EU-
kwaliteitsorganismen en de specifieke voor 
opplant bestemde planten zoals bedoeld in 
artikel 36, onder d), in voorkomend geval 
met vermelding van de in lid 4 bedoelde 
categorieën en de in lid 5 bedoelde 
drempels.

Or. en

Motivering

De lijst van kwaliteitsorganismen - een nieuwe categorie ziekten in de regeling voor 
plantgezondheid voor planten voor opplant - dient in lijn met artikel 5 (EU-
quarantaineorganismen), artikel 6 (prioritaire quarantaineorganismen) en artikel 32 (BG-
quarantaineorganismen) te worden vastgesteld (en waar nodig later te worden 
gewijzigd)door middel van gedelegeerde handelingen.  Eenvoudige wijzigingen van de 
wetenschappelijke naam van plaagorganismen dienen echter bij uitvoeringshandeling te 
kunnen geschieden.
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringshandeling wordt 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 99, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wijzigt de in lid 2 
bedoelde uitvoeringshandeling, wanneer 
uit een evaluatie blijkt dat een niet in deze 
handeling opgenomen plaagorganisme 
voldoet aan de voorwaarden van artikel 36, 
een in deze handeling opgenomen 
plaagorganisme niet langer voldoet aan één 
of meer van die voorwaarden, of die lijst 
wat betreft de in lid 4 bedoelde categorieën 
of de in lid 5 bedoelde drempels moet 
worden gewijzigd.

3. De Commissie wijzigt de in lid 2 
bedoelde lijst, wanneer uit een evaluatie 
blijkt dat een niet in deze handeling 
opgenomen plaagorganisme voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 36, een in deze 
handeling opgenomen plaagorganisme niet 
langer voldoet aan één of meer van die 
voorwaarden, of die lijst wat betreft de in 
lid 4 bedoelde categorieën of de in lid 5 
bedoelde drempels moet worden gewijzigd.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Voor wijzigingen van de in lid 2 
bedoelde uitvoeringshandeling die nodig 
zijn met het oog op aanpassing aan de 

6. De Commissie stelt, indien 
gerechtvaardigd door de ontwikkeling van 
de wetenschappelijke kennis, 
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wijziging van de wetenschappelijke naam 
van een plaagorganisme, geldt de in 
artikel 99, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure.

uitvoeringshandelingen vast tot wijziging 
van de wetenschappelijke naam van een 
plaagorganisme dat op de in lid 2 
bedoelde lijst voorkomt. 

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 99, lid 2 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle andere wijzigingen van de in lid 2 
bedoelde uitvoeringshandeling worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 99, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure. Deze procedure is 
ook van toepassing op de intrekking of 
vervanging van de in lid 2 bedoelde 
uitvoeringshandeling.

Schrappen

Or. en
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 43 bis
Bewustmakingscampagnes

1. De lidstaten organiseren op gezette 
tijden en ten minste eens in de twee jaar 
bewustmakingcampagnes om het 
algemeen publiek te informeren over 
plaagorganismen bij planten en de 
daaraan verbonden potentiële 
economische, sociale en milieugevolgen 
en de belangrijkste preventiebeginselen, 
alsmede om de samenleving als geheel 
verantwoordelijkheid te laten nemen voor 
de plantgezondheid in de EU. Er wordt in 
het bijzonder gedetailleerde informatie 
verstrekt over het aan geïmporteerde 
planten, plantproducten en andere 
materialen verbonden ziekterisico, alsook 
over de geografische oorsprong ervan en 
mogelijke chemische behandelingen die 
deze hebben ondergaan. 
De lidstaten dienen elke vier jaar een 
verslag in bij de Commissie over de 
gevoerde bewustmakingcampagnes.
2. De Commissie stelt een doorlopend te 
actualiseren openbaar toegankelijke lijst 
op van opkomende plaagorganismen bij 
planten in derde landen die een risico 
kunnen vormen voor de plantgezond in de 
EU. 

Or. en

Motivering

De kennis van het algemeen publiek over de economische, sociale en milieugevolgen van 
plaagorganismen bij planten schiet ernstig tekort. Consumenten zijn zich bij de aankoop van 
planten, plantaardige producten of andere materialen vaak niet bewust van de fytosanitaire 
risico's. Het is voor een doeltreffende preventie van plantziekten daarom van cruciaal belang 
dat het algemeen publiek bewust wordt gemaakt van de risico's die verbonden zijn aan met 
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name de invoer van planten uit derde landen. Teneinde de binnenkomst van opkomende 
plaagorganismen uit derde landen in de EU in een vroeg stadium te voorkomen, dient de 
Commissie een openbaar toegankelijke en doorlopend te actualiseren lijst van dergelijke 
plaagorganismen op te stellen. 

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 98 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen tot wijziging van bijlage III inzake 
de gegevens om vast te kunnen stellen 
welke voor opplant bestemde planten 
fytosanitaire risico's voor het grondgebied 
van de Unie opleveren, wat betreft de 
eigenschappen en de oorsprong van die 
voor opplant bestemde planten, met het 
oog op aanpassing aan de ontwikkeling van 
de technische en wetenschappelijke kennis.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 98 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen tot wijziging van bijlage III inzake 
de gegevens om vast te kunnen stellen 
welke voor opplant bestemde planten 
fytosanitaire risico's voor het grondgebied 
van de Unie opleveren, wat betreft de 
eigenschappen en de oorsprong van die 
voor opplant bestemde planten, met het 
oog op aanpassing aan de ontwikkeling van 
de technische en wetenschappelijke kennis 
alsook nieuwe of gewijzigde 
internationale normen voor fytosanitaire 
maatregelen (ISPM's), zoals neergelegd 
bij het Internationaal Verdrag voor de 
bescherming van planten (IPCC).

Or. en

Motivering

De EU dient als partij bij het IPCC onder meer de bij dit verdrag neergelegde internationale 
normen na te leven.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) andere categorieën professionele 
exploitanten die moeten worden vrijgesteld 
van de toepassing van lid 1, wanneer die 
registratie onevenredig veel 

a) andere categorieën professionele 
exploitanten die moeten worden vrijgesteld 
van de toepassing van lid 1, wanneer die 
registratie onevenredig veel 
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administratieve lasten voor hen zou
meebrengen in vergelijking met het aan 
hun professionele werkzaamheden 
verbonden fytosanitaire risico, en/of

administratieve lasten voor hen zou 
meebrengen in vergelijking met het aan 
hun professionele werkzaamheden 
verbonden fytosanitaire risico. 
Exploitanten die producten verkopen door 
middel van op afstand gesloten 
overeenkomsten worden op geen enkele 
wijze vrijgesteld van de toepassing van 
lid 1, en/of

Or. en

Motivering

Uit recent onderzoek komt naar voren dat de handel in planten via internet grote fytosanitaire 
risico's met zich mee kan brengen wanneer de verhandelde planten besmet zijn met niet-
inheemse plaagorganismen, quarantaineorganismen incluis. Vooral partijen uit derde landen 
ingevoerde planten die zijn aangekocht op het internet voldoen vaak niet aan de fytosanitaire 
invoervoorschriften van de EU. Het is dan ook van cruciaal belang dat zowel binnen de EU 
als in derde landen gevestigde internethandelaren traceerbaar zijn.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die vrijstelling is niet van toepassing op 
voor opplant bestemde planten, met 
uitzondering van zaden.

Die vrijstelling is niet van toepassing op 
voor opplant bestemde planten, zaden 
inbegrepen.

Or. en

Motivering

Voor opplant bestemde planten, waaronder zaden, waarvan wordt beoogd ze uit derde landen 
binnen te brengen op het grondgebied van de Unie, mogen niet worden uitgezonderd van de 
eis van een fytosanitair certificaat omdat ze zelfs in kleine hoeveelheden een fytosanitair 
risico inhouden. 



PE521.552v01-00 36/49 PA\1006056NL.doc

NL

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een plant, plantaardig product 
of ander materiaal vanuit een derde land op 
het grondgebied van de Unie wordt 
binnengebracht en voor het verplaatsen 
daarvan binnen het grondgebied van de 
Unie een plantenpaspoort vereist is 
krachtens de uitvoeringshandelingen zoals 
bedoeld in artikel 74, lid 1, en artikel 75, 
lid 1, kan in afwijking van artikel 82 een 
dergelijk paspoort worden afgegeven 
indien de controles krachtens artikel 47, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. …/…. 
[Office of Publications, please insert 
number of Regulation on Official Controls] 
betreffende het binnenbrengen van de 
betrokken planten, plantaardige producten 
of andere materialen naar behoren zijn 
uitgevoerd.

1. Wanneer een plant, plantaardig product 
of ander materiaal vanuit een derde land op 
het grondgebied van de Unie wordt 
binnengebracht en voor het verplaatsen 
daarvan binnen het grondgebied van de 
Unie een plantenpaspoort vereist is 
krachtens de uitvoeringshandelingen zoals 
bedoeld in artikel 74, lid 1, en artikel 75, 
lid 1, kan in afwijking van artikel 82 een 
dergelijk paspoort worden afgegeven 
indien de controles krachtens artikel 47, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. …/…. 
[Office of Publications, please insert 
number of Regulation on Official Controls] 
betreffende het binnenbrengen van de 
betrokken planten, plantaardige producten 
of andere materialen naar behoren zijn 
uitgevoerd en indien ze hebben 
aangetoond dat de desbetreffende planten, 
plantproducten of andere materialen 
voldoen aan de essentiële eisen voor een 
plantenpaspoort overeenkomstig artikel 
80 en in voorkomende gevallen artikel 81.

Or. en

Motivering

Teneinde mazen te voorkomen in de regelgeving bij de invoer van planten, plantproducten of 
andere materialen uit derde landen en verder vervoer binnen de EU, mogen fytosanitaire 
certificaten uitsluitend door plantenpaspoorten worden vervangen indien de grenscontroles 
bevredigend waren en hebben aangetoond dat de goederen in kwestie voldoen aan de 
vereisten voor uitgifte van een plantenpaspoort (bijv. dat ze vrij zijn van 
quarantaineorganismen of aan de specifieke invoervereisten voldoen). 
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie voert een elektronische 
systeem in voor het indienen van 
kennisgevingen door de lidstaten.

1. De Commissie voert een elektronische 
systeem in voor het indienen van 
kennisgevingen door de lidstaten en voor 
communicatie met en raadpleging van 
professionele exploitanten. 

Or. en

Motivering

De betrokkenheid van exploitanten bij het elektronische kennisgevingssysteem is van cruciaal 
belang voor vroegtijdige bestrijding en preventie van plaagorganismen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 98 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 1, lid 2, artikel 7, leden 1 en 
2, artikel 8, lid 6, artikel 11, lid 3, 
artikel 20, artikel 22, lid 3, artikel 25, lid 4, 
artikel 30, artikel 32, lid 4, artikel 34, lid 1, 
artikel 38, artikel 44, lid 2, artikel 45, lid 3, 
artikel 46, lid 6, artikel 48, artikel 61, lid 3, 
artikel 67, lid 4, artikel 71, lid 4, artikel 76, 
artikel 78, lid 4, artikel 82, lid 4, artikel 84, 
lid 2, artikel 86, lid 3, artikel 91, lid 2, 
artikel 92, leden 1 en 3, artikel 93, lid 1, 
artikel 94, lid 4, artikel 95, lid 5, en 
artikel 96, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

2. De in artikel 1, lid 2, artikel 5, lid 2, 
artikel 6, lid 2, artikel 7, leden 1 en 2, 
artikel 8, lid 6, artikel 11, lid 3, artikel 20, 
artikel 22, lid 3, artikel 25, lid 4, artikel 27, 
artikel 30, artikel 32, lid 4, artikel 34, lid 1, 
artikel 37, lid 2, artikel 38, artikel 44, lid 2, 
artikel 45, lid 3, artikel 46, lid 6, artikel 48, 
artikel 61, lid 3, artikel 67, lid 4, artikel 71, 
lid 4, artikel 76, artikel 78, lid 4, artikel 82, 
lid 4, artikel 84, lid 2, artikel 86, lid 3, 
artikel 91, lid 2, artikel 92, leden 1 en 3, 
artikel 93, lid 1, artikel 94, lid 4, artikel 95, 
lid 5, en artikel 96, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een periode 
van vijf jaar met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening. 
Behoudens bezwaren van het Europees 
Parlement en de Raad wordt deze termijn 
na verstrijking met nog eens vijf jaar 
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verlengd.

Or. en

Motivering

Amendement houdt verband met de amendementen op artikel 5, 6, 27, 32 en 37.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 98 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 1, lid 2, artikel 7, leden 1 en 2, 
artikel 8, lid 6, artikel 11, lid 3, artikel 20, 
artikel 22, lid 3, artikel 25, lid 4, artikel 30, 
artikel 32, lid 4, artikel 34, lid 1, artikel 38, 
artikel 44, lid 2, artikel 45, lid 3, artikel 46, 
lid 6, artikel 48, artikel 61, lid 3, artikel 67, 
lid 4, artikel 71, lid 4, artikel 76, artikel 78, 
lid 4, artikel 82, lid 4, artikel 84, lid 2, 
artikel 86, lid 3, artikel 91, lid 2, artikel 92, 
leden 1 en 3, artikel 93, lid 1, artikel 94, 
lid 4, artikel 95, lid 5, en artikel 96, lid 5, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 1, lid 2, artikel 5, lid 2, artikel 
6, lid 2, artikel 7, leden 1 en 2, artikel 8, 
lid 6, artikel 11, lid 3, artikel 20, artikel 22, 
lid 3, artikel 25, lid 4, artikel 27, artikel 30, 
artikel 32, lid 4, artikel 34, lid 1, artikel 37, 
lid 2, artikel 38, artikel 44, lid 2, artikel 45, 
lid 3, artikel 46, lid 6, artikel 48, artikel 61, 
lid 3, artikel 67, lid 4, artikel 71, lid 4, 
artikel 76, artikel 78, lid 4, artikel 82, lid 4, 
artikel 84, lid 2, artikel 86, lid 3, artikel 91, 
lid 2, artikel 92, leden 1 en 3, artikel 93, 
lid 1, artikel 94, lid 4, artikel 95, lid 5, en 
artikel 96, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Motivering

Amendement houdt verband met de amendementen op artikel 5, 6, 27, 32 en 37.
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Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 98 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 1, lid 2, 
artikel 7, leden 1 en 2, artikel 8, lid 6, 
artikel 11, lid 3, artikel 20, artikel 22, lid 3, 
artikel 25, lid 4, artikel 30, artikel 32, lid 4, 
artikel 34, lid 1, artikel 38, artikel 44, lid 2, 
artikel 45, lid 3, artikel 46, lid 6, artikel 48, 
artikel 61, lid 3, artikel 67, lid 4, artikel 71, 
lid 4, artikel 76, artikel 78, lid 4, artikel 82, 
lid 4, artikel 84, lid 2, artikel 86, lid 3, 
artikel 91, lid 2, artikel 92, leden 1 en 3, 
artikel 93, lid 1, artikel 94, lid 4, artikel 95, 
lid 5, en artikel 96, lid 5, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie heeft medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. 
Deze termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 1, lid 2, 
artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 2, artikel 7, 
leden 1 en 2, artikel 8, lid 6, artikel 11, 
lid 3, artikel 20, artikel 22, lid 3, artikel 25, 
lid 4, artikel 27, artikel 30, artikel 32, lid 4, 
artikel 34, lid 1, artikel 37, lid 2, artikel 38, 
artikel 44, lid 2, artikel 45, lid 3, artikel 46, 
lid 6, artikel 48, artikel 61, lid 3, artikel 67, 
lid 4, artikel 71, lid 4, artikel 76, artikel 78, 
lid 4, artikel 82, lid 4, artikel 84, lid 2, 
artikel 86, lid 3, artikel 91, lid 2, artikel 92, 
leden 1 en 3, artikel 93, lid 1, artikel 94, 
lid 4, artikel 95, lid 5, en artikel 96, lid 5, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
heeft medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. en

Motivering

Amendement houdt verband met de amendementen op artikel 5, 6, 27, 32 en 37.
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 98 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Vier jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening overlegt de 
Commissie het Europees Parlement en de 
Raad een verslag over het gebruik van de 
bevoegdheidsdelegatie overeenkomstig 
lid 2.

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 98 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 98 bis
Spoedprocedure

Overeenkomstig dit artikel vastgestelde 
gedelegeerde handelingen treden 
onverwijld in werking en zijn van 
toepassing zolang geen bezwaar wordt 
gemaakt overeenkomstig lid 2. 
De kennisgeving van een gedelegeerde 
handeling bevat de redenen voor 
aanwending van de spoedprocedure.
Het Europees Parlement of de Raad kan 
overeenkomstig de in artikel 98, lid 5, 
bedoelde procedure bezwaar maken tegen 
een gedelegeerde handeling. In dat geval 
trekt de Commissie na kennisgeving van 
het besluit waarbij het Europees 
Parlement of de Raad bezwaar maakt, de 
handeling onverwijld in.

Or. en
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Motivering

Gedelegeerde handelingen treden ingeval van spoed met onmiddellijk ingang na vaststelling 
in werking. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als er een ernstig fytosanitair risico bestaat en een 
specifiek EU-quarantaineorganisme moet worden aangemerkt als prioritair 
quarantaineorganisme (artikel 6, lid 2).

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – punt 2
Verordening (EU) nr. …/2013
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"a) maatregelen om een plaagorganisme 
in een besmet gebied uit te roeien, 
genomen door de bevoegde autoriteiten 
krachtens artikel 16, lid 1, artikel 27, 
lid 1, of artikel 29, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/[…] van het 
Europees Parlement en de Raad 
[betreffende beschermende maatregelen 
tegen plaagorganismen bij planten]*;

"a) maatregelen om een plaagorganisme 
in een besmet gebied uit te roeien, 
genomen door de bevoegde autoriteiten 
krachtens artikel 16, lid 1, artikel 27, 
lid 1, of artikel 29, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/[…] *;

__________________________ ____________________________

* PB L … van …., blz. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

* PB L … van …., blz. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Motivering

De verwijzing naar het voorstel voor het beheer van de uitgaven is niet correct. In plaats 
daarvan moet er worden verwezen naar de verordening betreffende beschermende 
maatregelen tegen plaagorganismen bij planten die de in artikel 5, 6, 16, 27 en 29 bedoelde 
uitroeiings-, inperkings- en preventiemaatregelen reguleert. Zie de motivering bij het 
amendement op artikel 102, lid 2, letter a.
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Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – punt 2
Verordening (EU) nr. …/2013
Artikel 17 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) maatregelen ter snelle uitroeiing 
van invasies van uitheemse soorten in een 
vroeg stadium overeenkomstig artikel 15 
van Verordening (EU) nr. […]/[…]**,
_______________
**PB L … van …., blz. … [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species].

Or. en

Motivering

Door de lidstaten getroffen maatregelen ter snelle uitroeiing van invasies van uitheemse 
soorten in een vroeg stadium moeten overeenkomstig artikel 15 van voor het voorstel in 
aanmerking komen voor medefinanciering door de EU, dit om de Verordening betreffende het 
beheer van de uitgaven in overeenstemming te brengen met het op 9 september 2013 
gepubliceerde voorstel over invasieve uitheemse soorten. Zie de motivering bij het 
amendement op artikel 102, lid 2, letter a.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – punt 3 – letter a
Verordening (EU) nr. …/2013
Artikel 18 – lid 1 – letter a – voetnoot 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

* PB L … van …., blz. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 

* PB L … van …., blz. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
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expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

protective measures against plant pests].

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 102, lid 2, letter a.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – punt 3 – letter a
Verordening (EU) nr. …/2013
Artikel 18 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) deze betreffen levende exemplaren 
van soorten, geslachten of lagere taxa van 
planten, schimmels of micro-organismen 
die bij binnenbrenging op het 
grondgebied van de Unie negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor de 
plantgezondheid en die onderworpen zijn 
aan uitroeiingsmaatregelen in een vroeg 
stadium overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) No […]/[…]** 
______________
** PB L … van …., blz. … [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species].

Or. en

Motivering

De verordening inzake het beheer van de uitgaven dient in overeenstemming te worden 
gebracht met het voorstel inzake invasieve uitheemse soorten. Door de lidstaten getroffen 
maatregelen ter uitroeiing van invasies van uitheemse soorten in een vroeg stadium dienen 



PE521.552v01-00 44/49 PA\1006056NL.doc

NL

onder bepaalde voorwaarden in aanmerking te komen voor medefinanciering door de EU. De 
voor medefinanciering in aanmerking komende kosten dienen tevens vergoedingen te 
omvatten aan exploitanten ter compensatie van de waarde van planten die in het kader van de 
uitroeiingsmaatregelen in een vroeg stadium van invasies zijn vernietigd.  

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – punt 3 – letter b
Verordening (EU) nr. …/2013
Artikel 18 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De tweede alinea wordt vervangen door: b) De tweede alinea wordt vervangen door:

"Als de maatregelen aan de voorwaarde 
van punt c) van de eerste alinea voldoen, 
mag de subsidie niet betrekking hebben 
op kosten die zijn gemaakt na het 
verstrijken van de maatregel die de 
Commissie krachtens artikel 29, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. […]/[…]* 
heeft vastgesteld.

"Als de maatregelen aan de voorwaarde 
van punt c) van de eerste alinea voldoen, 
mag de subsidie niet betrekking hebben 
op kosten die zijn gemaakt na het 
verstrijken van de maatregel die de 
Commissie krachtens artikel 29, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. […]/[…]* 
heeft vastgesteld.

______________________ _________________
* PB L … van …., blz. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

* PB L … van …., blz. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Motivering

De verwijzing behoeft correctie (zie andere amendementen).
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – punt 4 – letter a
Verordening (EU) nr. …/2013
Artikel 19 – lid 1 – letter c bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

" c bis) door de lidstaten gemaakte 
kosten voor de compensatie van de 
exploitanten zoals bedoeld in artikel 2, 
lid 7, onder a), b) en c), van Verordening 
(EU) nr. […]/[…]* voor de waarde van 
de vernietigde planten, plantaardige 
producten of andere materialen die 
vallen onder de in artikel 16 van die 
verordening bedoelde maatregelen, wat 
betreft prioritaire 
quarantaineorganismen die krachtens 
artikel 6, lid 2, van die verordening in 
een lijst zijn opgenomen;

" c bis) door de lidstaten gemaakte 
kosten voor de compensatie van de 
exploitanten zoals bedoeld in artikel 2, 
lid 7, onder a), b) en c), van Verordening 
(EU) nr. […]/[…]* voor de waarde van 
de vernietigde planten, plantaardige 
producten of andere materialen alsmede 
andere verliezen die vallen onder de in 
artikel 16 van die verordening bedoelde 
maatregelen, wat betreft prioritaire 
quarantaineorganismen die krachtens 
artikel 6, lid 2, van die verordening in 
een lijst zijn opgenomen;

___________________ ________________
* PB L … van …., blz. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

* PB L … van …., blz. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Motivering

De verwijzing behoeft correctie (zie andere amendementen).

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – punt 4 – letter a
Verordening (EU) nr. …/2013
Artikel 19 – lid 1 – letter c ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) de in Artikel 2, lid 7, letter a, letter b 
en letter c van Verordening (EU) nr. 
[…]/[…]* bedoelde door de lidstaten 
gemaakte kosten ter compensatie voor de 
waarde van de planten, plantaardige 
producten en andere materialen die 
vernietigd zijn in het kader van 
maatregelen voor snelle uitroeiing in een 
vroeg stadium van een invasie krachtens 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
[…]/[…]**.
_____________________________
*PB L … van …., blz. … [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests]. 
** PB L … van …., blz. … [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species].

Or. en

Motivering

De verwijzing behoeft correctie (zie andere amendementen).

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – punt 4 – letter a 
Verordening (EU) nr. …/2013
Artikel 19 – lid 1 – letter c quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) de in Artikel 2, lid 7, letter a, 
letter b en letter c van Verordening (EU) 
nr. […]/[…]* bedoelde kosten van 
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compensatie van exploitanten voor de 
uitvoering van verscherpte 
bioveiligheidsmaatregelen die essentieel 
zijn voor de bescherming van het 
grondgebied van de Unie tegen prioritaire 
quarantaineorganismen.
_____________________________
*PB L … van …., blz. … [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests]. 

Or. en

Motivering

Exploitanten moeten een vergoeding krijgen voor de uitvoering van verscherpte 
bioveiligheidsmaatregelen, omdat die cruciaal zijn voor een vroege bestrijding van 
prioritaire quarantaineorganismen.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – punt 4 – letter c
Verordening (EU) nr. …/2013
Artikel 19 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) De volgende tweede alinea wordt 
toegevoegd:

c) De volgende tweede alinea wordt 
toegevoegd:

"Voor de toepassing van punt c bis van 
de eerste alinea bedraagt de compensatie 
niet meer dan de marktwaarde van de 
planten, plantaardige producten of 
andere materialen onmiddellijk voordat 
zij werden vernietigd en wordt de 
eventuele restwaarde van de 
compensatie afgetrokken."

"Voor de toepassing van punt c bis, c ter 
en c quater van de eerste alinea bedraagt 
de compensatie niet meer dan de 
marktwaarde van de planten, 
plantaardige producten of andere 
materialen onmiddellijk voordat zij 
werden vernietigd en wordt de eventuele 
restwaarde van de compensatie 
afgetrokken."

Or. en
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Motivering

Exploitanten moeten een vergoeding krijgen voor de uitvoering van verscherpte 
bioveiligheidsmaatregelen, omdat die cruciaal zijn voor een vroege bestrijding van 
prioritaire quarantaineorganismen.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 –punt 5 – letter a
Verordening (EU) nr. …/2013
Artikel 19 – lid 1 – letter c – voetnoot 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

* PB L … van …., blz. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

*PB L … van …., blz. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].

Or. en

Motivering

De verwijzing behoeft correctie (zie andere amendementen).

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – punt 5 – letter b
Verordening (EU) nr. …/2013
Artikel 19 – lid 1 – letter c – voetnoot 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

* PB L … van …., blz. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 

*PB L … van …., blz. …" [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against plant pests].
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relating to plant health and plant 
reproductive material]

Or. en

Motivering

De verwijzing behoeft correctie (zie andere amendementen).

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – lid 4 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) effecten op de voedselzekerheid; q) effecten op de voedselzekerheid of 
voedselveiligheid;

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 1 – lid 12 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) een achteruitgang in de 
gewassendiversiteit op het grondgebied 
van de Unie; 

Or. en

Motivering

EU-quarantaineorganismen dienen als prioritaire quarantaineorganismen te worden 
aangemerkt indien binnenbrenging, vestiging of verspreiding tot een achteruitgang in de 
gewassendiversiteit in de EU leidt.


