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BEKNOPTE MOTIVERING

In de Europese Unie komen naar schatting meer dan 12 000 plant- en diersoorten voor die 
daar oorspronkelijk niet voorkwamen. Die aantallen nemen steeds verder toe als gevolg van 
het feit dat er meer gereisd wordt en meer handel wordt bedreven, en van de 
klimaatverandering. In 10 à 15 % van de gevallen planten die soorten zich snel en 
ongecontroleerd voort, en dat heeft ernstige consequenties voor de economie en het milieu.

In de effectbeoordeling van de Commissie wordt gesteld dat de kosten van de schade en het 
productieverlies als gevolg daarvan inmiddels misschien wel al 12 miljard euro per jaar 
bedragen. Ook voor de biodiversiteit zijn de gevolgen aanzienlijk. Het probleem wordt steeds 
groter, is grensoverschrijdend en vraagt om gecoördineerd optreden. Het voorstel van de 
Commissie heeft tot doel de verspreiding van die soorten te voorkomen door ze uit te roeien 
of indien nodig te beheren.

Er moet een lijst worden overeengekomen van invasieve uitheemse soorten die niet in de Unie 
mogen worden binnengebracht, gehouden, verkocht, gefokt of vrijgelaten in het milieu. De 
lidstaten kunnen indien nodig noodmaatregelen nemen en moeten actieplannen opstellen om 
de binnenkomst van dergelijke soorten op te sporen en om de aanwezigheid ervan aan te 
pakken. Ook moeten zij diverse maatregelen nemen om de schade aan ecosystemen te 
herstellen.

Aangezien er met deze regelgeving ook handelsbeperkingen gemoeid zullen zijn, zullen er 
ook kwesties in verband met de interne markt en met de Wereldhandelsorganisatie moeten 
worden opgelost.

Binnen de Raad lijkt er geen bezwaar te bestaan tegen het beginsel waarop de aanpak van de 
Commissie steunt, maar wel zal er gesproken moeten worden over de kosten en de 
effectiviteit van de voorgestelde maatregelen.

Binnen het Parlement is de Milieucommissie ten principale bevoegd. Daarom beperkt de 
rapporteur zijn voorstellen in dit ontwerpadvies tot aangelegenheden die van belang kunnen 
zijn voor het mariene milieu of de aquacultuur.

Als eerste essentiële stap moet het voorstel van de Commissie om het aantal als "voor de Unie 
zorgwekkend" aangemerkte soorten tot 50 te beperken, worden geamendeerd. Dat is namelijk 
een volledig kunstmatig cijfer dat in tegenspraak is met de beoordeling die de Commissie zelf 
maakt van de gevolgen die dreigen als het probleem niet wordt aangepakt. Zo heeft 
bijvoorbeeld België alleen al 28 plantensoorten geïdentificeerd die niet moeten worden 
verbouwd. Prioriteitstelling is noodzakelijk, maar de lijst van de Unie moet worden opgesteld 
op basis van het beste advies van een wetenschappelijke adviesgroep.

Sommige soorten die in bepaalde delen van de Unie inheems zijn, kunnen problemen 
opleveren als zij worden uitgezet in lidstaten waar de milieuomstandigheden anders zijn. De 
rapporteur stelt voor dat daarvoor dezelfde beperkingen en verplichtingen tot het nemen van 
maatregelen moeten gelden als voor uitheemse soorten die aanleiding tot bezorgdheid geven.
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Het lozen van ballastwater van schepen die handel bedrijven over de hele wereld heeft een 
aanzienlijke rol gespeeld bij de introductie van uitheemse invasieve soorten in het aquatisch 
milieu. Tot nu toe hebben slechts vier lidstaten het Ballastwaterverdrag geratificeerd. Het 
Parlement moet aandringen op eensgezinde inspanningen om alle aan de kust gelegen EU-
lidstaten ertoe aan te zetten dat verdrag te ondertekenen.

AMENDEMENTEN

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Aangezien het aantal invasieve 
uitheemse soorten talrijk is, moet de 
ondercategorie van invasieve uitheemse 
soorten die als zorgwekkend voor de Unie 
wordt beschouwd, prioritair worden 
aangepakt. Daarom moet een lijst van 
invasieve uitheemse soorten worden 
opgesteld die als zorgwekkend voor de 
Unie worden beschouwd. Een invasieve 
uitheemse soort wordt als zorgwekkend 
voor de Unie beschouwd wanneer de 
schade die door de soort wordt veroorzaakt 
in de lidstaten zo aanzienlijk is dat 
specifieke maatregelen voor de gehele 
Unie moeten worden genomen, dus ook 
voor de lidstaten die nog niet getroffen zijn 
of die wellicht niet getroffen zullen 
worden. Om te verzekeren dat de 
ondercategorie van voor de Unie 
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten 
evenredig blijft, moet de lijst geleidelijk en 
gefaseerd worden ontwikkeld waarbij
onder meer het aantal voor de Unie 
zorgwekkende invasieve uitheemse 

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

veroorzaken of mogelijk zullen 
veroorzaken, met inbegrip van schade als 
gevolg van verlies aan biodiversiteit

Motivering

Een beperking van het aantal voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten 
belemmert een doeltreffende uitvoering van de wetgeving.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) De criteria op basis waarvan invasieve 
uitheemse soorten als zorgwekkend voor 
de Unie worden beschouwd vormen het 
belangrijkste instrument voor de toepassing 
van deze nieuwe regels. De Commissie zal 
alles in het werk stellen om uiterlijk één 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
wetgeving bij het comité een voorstel in te 
dienen voor een op die criteria gebaseerde 
lijst. De criteria moeten een 
risicobeoordeling omvatten 
overeenkomstig de toepasselijke 
bepalingen van de verdragen van de 
Wereldhandelsorganisatie betreffende het 
beperken van de handel in soorten. Deze 
criteria worden vastgesteld door een panel 
dat bestaat uit verschillende deskundigen. 
Deze deskundigen worden benoemd door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Sommige van de invasieve soorten in 
de Unie kunnen inheems zijn in enkele van 
de ultraperifere regio’s van de Unie en 
andersom. In de Mededeling van de 
Commissie "De ultraperifere regio's: een 
troef voor Europa"18 wordt erkend dat -
gezien de opmerkelijke biodiversiteit van 
de ultraperifere regio's - maatregelen 
moeten worden genomen om invasieve 
uitheemse soorten in die regio's te 
voorkomen en te beheersen 
overeenkomstig het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, waarbij 
rekening wordt gehouden met Besluit 
2010/718/EU van de Europese Raad van 
29 oktober 2010 tot wijziging van de status 
van het eiland Saint-Barthélemy19 ten 
aanzien van de Europese Unie en Besluit 
2012/419/EU van de Europese Raad van 
11 juli 2012 tot wijziging van de status van 
Mayotte ten aanzien van de Europese 
Unie20. Daarom moeten nieuwe regels van 
toepassing zijn op de ultraperifere regio's 
van de Unie, met uitzondering van de 
regels met betrekking tot voor de Unie 
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten 
die inheems zijn in deze regio's. Om de 
biodiversiteit in deze regio's te beschermen 
moeten de betreffende lidstaten, ter 
aanvulling van de lijst van voor de Unie 
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten 
bovendien specifieke lijsten van invasieve 
uitheemse soorten voor hun ultraperifere 
regio's opstellen waarop deze nieuwe 
regels ook van toepassing moeten zijn.

(15) Sommige van de invasieve soorten in 
de Unie kunnen inheems zijn in enkele van 
de ultraperifere regio’s van de Unie en 
andersom. In de Mededeling van de 
Commissie "De ultraperifere regio's: een 
troef voor Europa"18 wordt erkend dat -
gezien de opmerkelijke biodiversiteit van 
de ultraperifere regio's - maatregelen 
moeten worden genomen om invasieve 
uitheemse soorten in die regio's te 
voorkomen en te beheersen 
overeenkomstig het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, waarbij 
rekening wordt gehouden met Besluit 
2010/718/EU van de Europese Raad van 
29 oktober 2010 tot wijziging van de status 
van het eiland Saint-Barthélemy19 ten 
aanzien van de Europese Unie en Besluit 
2012/419/EU van de Europese Raad van 
11 juli 2012 tot wijziging van de status van 
Mayotte ten aanzien van de Europese 
Unie20. Daarom moeten nieuwe regels van 
toepassing zijn op de ultraperifere regio's 
van de Unie, met uitzondering van de 
regels met betrekking tot voor de Unie 
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten 
die inheems zijn in deze regio's. Om de 
biodiversiteit in deze regio's te beschermen 
moeten de betreffende lidstaten, ter 
aanvulling van de lijst van voor de Unie 
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten 
bovendien specifieke lijsten van invasieve 
uitheemse soorten voor hun ultraperifere 
regio's opstellen waarop deze nieuwe 
regels ook van toepassing moeten zijn en 
deze wanneer nodig bijwerken. Die lijst 
blijft open en wordt herzien, aangezien er 
nieuwe invasieve uitheemse soorten 
worden ontdekt en als een risico worden 
beschouwd. Sommige van de invasieve 
uitheemse soorten in de Unie kunnen 
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inheems zijn in enkele regio's van de EU 
en in ultraperifere regio's en andersom.

__________________ __________________
18 COM(2008) 642 definitief. 18 COM(2008) 642 definitief.
19 PB L 325, 9.12.2010, blz. 4. 19 PB L 325, 9.12.2010, blz. 4.
20 PB L 204, 31.07.2012, blz. 131. 20 PB L 204, 31.07.2012, blz. 131.

Amendement 4

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 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. De Commissie moet 
derhalve alle nodige maatregelen nemen 
om de lidstaten ertoe aan te moedigen het 
verdrag te ratificeren, onder meer door 
debatmogelijkheden tussen nationale 
ministers te bevorderen. Onverminderd de 
voorschriften van artikel 11 inzake de 
actieplannen van de lidstaten brengt de 
Commissie drie jaar na de datum van 
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uitvoering van deze verordening verslag 
uit over de tenuitvoerlegging van die 
vrijwillige maatregelen door de lidstaten 
en dient zij indien nodig 
wetgevingsvoorstellen in om die 
maatregelen op te nemen in het 
Unierecht. In geval van vertraging bij de 
inwerkingtreding van het verdrag moet de 
Commissie het afgestemd optreden van de 
lidstaten, zeevarende naties van buiten de 
EU en internationale maritieme 
organisaties beogen om maatregelen voor 
te stellen ter preventie van de 
onopzettelijke introductie van soorten 
langs dit bepaalde traject.

Motivering

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

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) De uitvoering van deze 
verordening, met name het opstellen en 
bijwerken van de lijst van voor de Unie 
zorgwekkende invasieve uitheemse 
soorten, elementen van de 
risicobeoordeling, noodmaatregelen en 
maatregelen voor een snelle uitroeiing in 
een vroeg stadium van de invasie, moet 
worden aangestuurd door deugdelijk 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Dit 
vereist de daadwerkelijke betrokkenheid 
van relevante leden van de 
wetenschappelijke gemeenschap. Advies 
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dient derhalve actief te worden 
ingewonnen door middel van een 
regelmatig overleg met wetenschappers, 
met name door middel van de oprichting 
van een specifiek adviesorgaan (de 
"wetenschappelijke adviesgroep") voor de 
Commissie.

Motivering

Wetenschappelijk advies van experts op het relevante vakgebied verzekert dat de wetgeving 
doeltreffend en consistent zal worden uitgevoerd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) "voor de Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten": invasieve uitheemse 
soorten, ongeacht of zij niet-inheems zijn 
in de Unie of inheems in bepaalde regio's 
van de Unie maar uitheems in andere, of 
taxonomische soortengroepen, waarvan de 
negatieve effecten zodanig zijn dat op het 
niveau van de Unie eensgezind moet 
worden opgetreden overeenkomstig artikel 
4, lid 2;

Motivering

Soms zijn soorten die inheems zijn in de ene regio van de Unie, uitheems en invasief in een 
andere; daarom moet voor dergelijke soorten in een gedifferentieerde aanpak tussen de 
lidstaten worden voorzien. De opname van taxonomische soortengroepen met gelijksoortige 
ecologische vereisten op de lijst van de Unie zal ertoe bijdragen dat omzeiling voorkomen 
wordt en dat de verordening makkelijker kan worden uitgevoerd.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1– punt 16 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) "opzettelijke vrijlating": het 
proces waarbij een organisme, voor om 
het even welk doel, in het milieu wordt 
vrijgelaten zonder dat de noodzakelijke 
maatregelen worden genomen om de 
ontsnapping en verspreiding ervan te 
voorkomen.

Motivering

Aanvullende definitie in samenhang met amendement 12 op artikel 10, lid 1.

Amendement 8

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 beste en meest recente
beschikbare wetenschappelijke 
bewijsmateriaal blijkt dat ze uitheems zijn 
op het grondgebied van de Unie, met 
uitzondering van de ultraperifere regio's;

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) uit het beschikbare wetenschappelijke 
bewijsmateriaal blijkt dat ze in staat zijn 
een levensvatbare populatie te vormen en 
zich overal in de Unie in het milieu te 
verspreiden – behalve in de ultraperifere 
regio's - onder de huidige omstandigheden 
of als gevolg van te verwachten 
klimaatveranderingen;

(b) uit het beste en meest recente
beschikbare wetenschappelijke 
bewijsmateriaal blijkt dat ze in staat zijn 
een levensvatbare populatie te vormen en 
zich overal in de Unie in het milieu te 
verspreiden – behalve in de ultraperifere 
regio's - onder de huidige omstandigheden 
of als gevolg van te verwachten 
klimaatveranderingen;
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Met betrekking tot voor de Unie 
zorgwekkende invasieve soorten die in 
sommige regio's van de Unie inheems 
zijn, maar uitheems in andere, kunnen de 
lidstaten bij de Commissie een verzoek 
indienen tot afwijking van het bepaalde in 
artikel 7, lid 1. De Commissie kent die 
afwijking toe na evaluatie van het 
verstrekte bewijsmateriaal, dat onder meer 
bestaat uit:

a) bewijs dat de soort in de betrokken 
lidstaat inheems en/of niet-invasief is;

b) bewijs dat de betrokken lidstaat op 
grond van het voorzorgsbeginsel, indien 
mogelijk samen met andere betrokken 
lidstaten, passende maatregelen heeft 
genomen om de verspreiding naar andere 
regio's waar die soort wel een invasieve 
bedreiging zou kunnen vormen, te 
voorkomen.

Motivering

Wanneer een lidstaat een voor een andere lidstaat inheemse of niet-invasieve soort als voor 
zijn grondgebied invasieve soort aanmerkt, moet de lidstaat waar die soort inheems of niet-
invasief is een gedifferentieerde aanpak kunnen volgen ten aanzien van de beheersing van die 
soort, op voorwaarde dat hij aan bepaalde verplichtingen voldoet.

Amendement 11

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

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

Schrappen

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Overeenkomstig artikel 4, lid 3 bis, 
toegekende afwijkingen worden jaarlijks 
door de Commissie geëvalueerd. Bij de 
evaluatie wordt rekening gehouden met 
het advies van de bij artikel 21 bis 
opgerichte wetenschappelijke adviesgroep.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 14

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

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

(g) een beoordeling van de potentiële 
kosten op Unieniveau;

Motivering

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

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter h

(h) een beschrijving van het mogelijke 
gebruik en de mogelijke voordelen van het 
gebruik van de soort.

(h) een beschrijving van het mogelijke 
gebruik en de mogelijke voordelen die de 
soort kan opleveren.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten verbieden de opzettelijke 
vrijlating in het milieu van andere dan voor 
de Unie zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten waarvan de lidstaten op 
basis van het beste beschikbare
wetenschappelijk bewijs, besluiten dat de 
negatieve gevolgen van de vrijlating en 
verspreiding ervan significant zijn op hun 
nationale grondgebied ("voor de lidstaat 
zorgwekkende invasieve uitheemse soort").
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volledig zijn bevestigd, significant zijn op 
hun nationale grondgebied ("voor de 
lidstaat zorgwekkende invasieve uitheemse 
soort").

Motivering

Definities moeten in artikel 3 worden opgenomen.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) maatregelen om het publiek te 
informeren over de aanwezigheid van 
uitheemse soorten en andere acties die de 
burgers verzocht wordt te ondernemen.

Motivering

In veel gevallen kunnen de burgers een rol spelen bij het vermijden van verdere verspreiding 
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van uitheemse soorten. Daarom is het belangrijk dat de lidstaten maatregelen nemen om het 
publiek te informeren.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis

Wetenschappelijke adviesgroep

1. De Commissie richt een 
wetenschappelijke adviesgroep op 
bestaande uit onafhankelijke 
wetenschappers met relevante expertise op 
het specifieke vakgebied van de preventie 
en het beheer van de introductie van 
invasieve uitheemse soorten. Deze groep 
heeft in het bijzonder tot taak:

a) nieuwe mogelijk voor de Unie 
zorgwekkende invasieve soorten te 
identificeren en opneming daarvan op de 
lijst van de Unie voor te stellen;

b) de risicobeoordelingen van de lidstaten 
te onderzoeken;

c) de verzoeken van de lidstaten om 
afwijking van het bepaalde in artikel 4, 
leden 1 en 2, overeenkomstig artikel 4, 
lid 3, onder a) en artikel 4 bis te 
onderzoeken.

Motivering

Wetenschappelijk advies van experts op het relevante vakgebied waarborgt een doeltreffende, 
consistente en succesvolle tenuitvoerlegging van en controle op de wetgeving.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 ter

Wetenschappelijke studiegroep

1. Een wetenschappelijke studiegroep 
wordt hierbij opgericht.

De wetenschappelijke studiegroep is 
belast met de voorbereiding van het door 
de Commissie en het comité van artikel 22 
in aanmerking genomen advies over de 
volgende punten:

a) het voorbereiden en bijwerken van de 
lijst van voor de Unie zorgwekkende 
invasieve uitheemse soorten;

b) wetenschappelijke en technische 
vraagstukken betreffende het in artikel 4, 
lid 2, onder b) vermelde type toelaatbaar 
specifiek bewijsmateriaal en de toepassing 
van de in artikel 5, lid 1, onder a) tot h) 
genoemde elementen, met inbegrip van de 
voor de beoordeling van die elementen toe 
te passen methode, overeenkomstig 
artikel 5, lid 2;

c) overeenkomstig artikel 5, lid 1, 
uitgevoerde risicobeoordelingen;

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

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

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

Motivering

Voor de succesvolle uitvoering van deze verordening, met name wat preventieve maatregelen 
betreft, is de aanwezigheid van een onafhankelijk adviesorgaan nodig. Wetenschappelijk en 
technisch advies is nodig om te voorspellen welke organismen geïntroduceerd kunnen worden 
of problematisch kunnen worden. Daarom moet een groep van onafhankelijke 
wetenschappelijke en technische experts worden opgericht. Advies geven over op de lijst op te 
nemen soorten en risicobeoordelingen onderzoeken zijn enkele van de hoofdtaken van deze 
groep.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

informatie

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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