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BEKNOPTE MOTIVERING
De rapporteur is ingenomen met het langverwachte voorstel van de Commissie voor een
verordening betreffende de preventie en het beheer van de introductie en verspreiding van
invasieve uitheemse soorten, dat moet dienen als principieel rechtskader voor de preventie,
vroegtijdige opsporing, snelle uitroeiing en beheer en controle op lange termijn van deze
soorten. Deze beginselen zijn bedoeld om te waarborgen dat de kostbare biodiversiteit van
Europa nog vele jaren lang in stand kan worden gehouden, en de EU is bij uitstek geschikt als
instantie om het beleid op dit terrein te coördineren. De naar schatting 12.000 dier- en
plantensoorten die niet van nature in de EU voorkomen, zijn hier onbedoeld dan wel
moedwillig geïntroduceerd.
De rapporteur voor advies deelt het standpunt van de Commissie dat een strikt gecoördineerde
aanpak van het beheer en de controle van invasieve uitheemse soorten de beste manier is om
de bescherming van onze kostbare biodiversiteit te waarborgen en de potentieel verwoestende
economische, omgevings- en ecologische schade die kan optreden bij de al dan niet
moedwillige introductie van invasieve uitheemse soorten en die momenteel op 12 miljard
euro per jaar in termen van schade en productieverlies wordt geraamd, tot een minimum te
beperken.
Zij ziet het als positief dat het verordeningsvoorstel zich daarnaast ook richt op de
milieugevolgen, alsook op de aanzienlijke indirecte maatschappelijke en economische
consequenties van de introductie van invasieve exoten die in de EU worden binnengebracht,
maar is van mening dat de beperking van de lijst van actief gecontroleerde soorten tot 50
onnodig restrictief is en ingaat tegen de mondiale doelstelling om het probleem van de
invasieve uitheemse soorten daadwerkelijk aan te pakken. Dit strookt niet met de toegepaste
effectevaluatie. Door het begrip "soort" te verbreden tot dat van "taxonomische groep" kan
worden verhinderd dat de handel overschakelt van de ene, op de probleemlijst van de Unie
voorkomende soort naar een gelijkaardige, maar niet op de lijst voorkomende soort uit
dezelfde taxonomische groep.
De legale handel in huisdieren en huisdierenvoer vertegenwoordigde in 2010 alleen al in het
Verenigd Koninkrijk een waarde van 5,9 miljard pond. Niet alle handel is echter legaal, zodat
de smokkel van en illegale handel in bedreigde en/of exotische dieren onder gebruikmaking
van legale kanalen een lucratieve optie is, maar ook een ernstige bedreiging vormt voor de
natuurlijke flora en fauna. De illegale handel in wilde soorten vertegenwoordigt mondiaal een
waarde van 7,8 à 10 miljard dollar. Deze verordening gaat over de potentiële gevolgen van de
legale handel, maar aangezien de zwarte markt in hout naar schatting goed is voor 7 miljard
dollar en die in vis een waarde van 4,2 à 9,5 miljard dollar vertegenwoordigt, is er duidelijk
behoefte aan begeleidende maatregelen om ervoor te zorgen dat de
grenshandhavingsinstanties in staat zijn om effectieve grenscontroles te waarborgen.

AMENDEMENTEN
De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar
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verslag op te nemen:
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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

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

_______________

_______________
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Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Om te verzekeren dat de
ondercategorie van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
evenredig blijft, moet de lijst geleidelijk en
gefaseerd worden ontwikkeld waarbij
onder meer het aantal voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
aanvankelijk tot 3 % van de ongeveer 1500
invasieve uitheemse soorten in Europa
wordt beperkt en de aandacht wordt
toegespitst op die soorten die aanzienlijke
economische schade veroorzaken of
mogelijk zullen veroorzaken, met inbegrip
van schade als gevolg van verlies aan
biodiversiteit.

(10) Om te verzekeren dat de
ondercategorie van voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
evenredig blijft en voldoet aan de
doelstelling om het accent te leggen op
preventie, is het van essentieel belang dat
de lijst voortdurend wordt herzien en
geactualiseerd. De lijst moet open zijn –
met dien verstande dat er zich naar
schatting momenteel zo'n 1 500 invasieve
uitheemse soorten in de Unie bevinden en
dat hun aantal steeds sneller toeneemt –
en moet alle taxonomische groepen
omvatten, inclusief soortgroepen met
dezelfde ecologische vereisten, om te
voorkomen dat er voor gelijkaardige maar
niet in de lijst voorkomende soorten
afwijkingen worden toegestaan van de
soorten die in de Unie worden verhandeld.
De lijst moet zijn toegespitst op die soorten
die aanzienlijke economische schade
veroorzaken of mogelijk zullen
veroorzaken, met inbegrip van schade als
gevolg van verlies aan biodiversiteit.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) De criteria op basis waarvan invasieve
uitheemse soorten als zorgwekkend voor
de Unie worden beschouwd vormen het
belangrijkste instrument voor de toepassing
van deze nieuwe regels. De Commissie zal
alles in het werk stellen om uiterlijk één
jaar na de inwerkingtreding van deze

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

het comité een voorstel in voor een op die
criteria gebaseerde lijst. De criteria moeten
gebaseerd zijn op de meest recente
wetenschappelijke gegevens en een
risicobeoordeling omvatten
overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen van de desbetreffende
verdragen van de
Wereldhandelsorganisatie betreffende het
beperken van de handel in soorten.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 16
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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

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

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 18
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Het kan gebeuren dat uitheemse
soorten die nog niet erkend zijn als voor de

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

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

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(18 bis) De lidstaten moeten nationale
regels voor het beheer van invasieve
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uitheemse soorten kunnen handhaven of
vaststellen die strenger zijn dan die welke
zijn vastgelegd in deze verordening.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 20
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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

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

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(33 bis) De lidstaten kunnen nationale
voorschriften inzake de omgang met
invasieve uitheemse soorten handhaven of
goedkeuren die strenger zijn dan de
bepalingen in deze verordening inzake
invasieve soorten die voor de Unie
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zorgwekkend zijn, en kunnen tevens de
bepalingen inzake voor de Unie
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten uitbreiden tot voor lidstaten
zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter g bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(g bis) soorten die overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 708/2007 in
gesloten aquacultuurvoorzieningen
worden gebruikt.

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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

(1) "uitheemse soorten": levende
exemplaren van soorten, ondersoorten of
lagere taxa van dieren, planten, schimmels
of micro-organismen die zijn
geïntroduceerd buiten het vroegere of
huidige natuurlijke verspreidingsgebied,
levende exemplaren van soorten,
ondersoorten of lagere taxa van dieren,
planten, schimmels of micro-organismen
die zijn geïntroduceerd buiten het vroegere
of huidige natuurlijke verspreidingsgebied,
met inbegrip van alle delen, gameten,
zaadcellen, eicellen of propagulen van die
soorten alsook alle verwilderde
gedomesticeerde soorten, kruisingen,
variëteiten of rassen, die kunnen overleven
en zich vervolgens kunnen voortplanten;
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Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1– punt 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

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

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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

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

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Invasieve uitheemse soorten worden
alleen opgenomen op de in lid 1 vermelde
lijst als ze aan alle onderstaande criteria
PE524.661v02-00
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voldoen:

in lid 1 vermelde lijst als ze aan alle
onderstaande criteria voldoen, onder
inachtneming van de desbetreffende
internationale normen:

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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

(a) uit het beschikbare wetenschappelijke
bewijsmateriaal blijkt dat ze uitheems en
invasief zijn in een of meer lidstaten, met
uitzondering van de ultraperifere regio's;

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de naam van de soort;

(a) de naam van de soort of de
taxonomische soortgroep;

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) bewijsmateriaal dat de soort voldoet aan
de genoemde criteria van lid 2.
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(c) bewijsmateriaal dat de soort of de
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genoemde criteria van lid 2.
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Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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

Schrappen

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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

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

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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

(d) zijn de invasieve uitheemse soorten
dieren, dan worden ze waar mogelijk
gemarkeerd; identificatie en registratie
van deze dieren biedt de mogelijkheid de
eigenaars te traceren en ze makkelijker te
controleren.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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

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

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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

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

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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

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

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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

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

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter e bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(e bis) gegevens met betrekking tot voor de
Unie en de lidstaten zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten als bedoeld in
artikel 10, lid 2, die in de Unie worden
geïmporteerd of via de Unie worden
doorgevoerd;
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