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JUSTIFICARE SUCCINTĂ
Se estimează că peste 12 000 de specii de animale și plante din Uniunea Europeană nu
au apărut în mod natural aici. Circulația persoanelor, creșterea schimburilor
comerciale și intensificarea schimbărilor climatice constituie factori care contribuie la
creșterea acestui număr. În 10-15% dintre cazuri, aceste specii se pot reproduce rapid
și fără control, cu consecințe grave asupra economiei și a mediului.
Evaluarea impactului realizată de Comisie estimează că costurile acestor pagube s-ar
putea ridica deja la aproximativ 12 miliarde EUR pe an reprezentând daune și pierderi
de producție. De asemenea, există consecințe grave asupra biodiversității. Problema
este din ce în ce mai mare, are caracter transfrontalier și necesită o acțiune coordonată.
Propunerile Comisiei vizează prevenirea răspândirii acestor specii, eradicarea lor și,
dacă este necesar, gestionarea acestora.
Se va conveni asupra unui liste de specii alogene invazive care nu pot fi aduse în
Uniune și nu pot fi ținute, vândute, crescute sau eliberate în mediu. Statele membre
pot introduce măsuri urgente de control, după caz, și vor trebui să stabilească planuri
de acțiune pentru depistarea sosirii acestor specii și pentru gestionarea lor dacă sunt
deja prezente pe teritoriul lor. De asemenea, vor trebui să ia diferite măsuri pentru
refacerea ecosistemelor afectate.
Întrucât se va ajunge la restricții comerciale, pot exista aspecte legate de piața internă
sau de OMC care vor trebui soluționate.
Este clar că nu există o opoziție în cadrul Consiliului față de principiul abordării
propuse de Comisie, deși costurile și eficiența măsurilor sugerate vor fi subiect de
dezbatere.
În cadrul Parlamentului, Comisia pentru mediu este responsabilă cu această chestiune.
Prin urmare, în prezentul proiect de aviz, raportorul s-a limitat la propuneri cu privire
la aspecte ce pot avea relevanță în legătură cu mediul marin sau cu acvacultura marină.
Un prim pas esențial este modificarea propunerii Comisiei de limitare la 50 a
numărului de specii considerate de interes pentru Uniune. Aceasta este o noțiune total
artificială, care contrazice propria evaluare a Comisiei referitoare la consecințele
costisitoare ale lipsei acțiunilor de combatere a acestei probleme. De exemplu, numai
Belgia a identificat 28 de specii de plante care nu trebui plantate. Este necesară
stabilirea priorităților, dar lista Uniunii ar trebui pregătită pe baza celor mai bune
recomandări furnizate de un grup științific consultativ.
Unele specii indigene în unele părți ale Uniunii Europene pot fi o problemă dacă sunt
eliberate în state membre care au condiții de mediu diferite. Raportorul sugerează că
aceleași restricții și acțiuni necesare ar trebui aplicate și în cazul speciilor de interes
din afara Uniunii.
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Deversarea apelor de balast de pe navele care străbat întreaga lume a fost un factor
important de introducere a speciilor alogene invazive în mediul acvatic. La momentul
elaborării proiectului de aviz, numai patru state membre au ratificat Convenția privind
apa de balast. Parlamentul ar trebui facă presiuni pentru intensificarea eforturilor
depuse pentru a convinge toate statele membre costiere ale Uniunii să ratifice
convenția.
AMENDAMENTE
Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță
alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 10
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Deoarece există numeroase specii
alogene invazive, este important să se
garanteze faptul că se acordă prioritate
abordării subgrupei de specii alogene
invazive considerate a fi de interes pentru
Uniune. Prin urmare, ar trebui întocmită o
listă a speciilor alogene invazive
considerate a fi de interes pentru Uniune. O
specie alogenă invazivă ar trebui
considerată ca fiind de interes pentru
Uniune în cazul în care daunele cauzate de
aceasta în statele membre afectate este atât
de semnificativă încât se justifică
adoptarea unor măsuri speciale al căror
domeniu de aplicare se extinde la nivelul
întregii Uniuni, inclusiv în statele membre
care nu sunt încă afectate sau care este
puțin probabil să fie afectate. Pentru a se
asigura că subgrupa de specii alogene
invazive de interes pentru Uniune se
menține proporțională, lista ar trebui
întocmită printr-o abordare progresivă
introdusă treptat, inclusiv prin limitarea
inițială a numărului de specii alogene
invazive de interes pentru Uniune la
primele 3 % dintr-un număr total
aproximativ de 1 500 de specii alogene
invazive din Europa, vizând acele specii
care cauzează sau este posibil să cauzeze

(10) Deoarece există numeroase specii
alogene invazive, este important să se
garanteze faptul că se acordă prioritate
abordării subgrupei de specii alogene
invazive considerate a fi de interes pentru
Uniune. Prin urmare, ar trebui întocmită o
listă a speciilor alogene invazive
considerate a fi de interes pentru Uniune. O
specie alogenă invazivă ar trebui
considerată ca fiind de interes pentru
Uniune în cazul în care daunele cauzate de
aceasta în statele membre afectate sunt atât
de semnificative încât se justifică
adoptarea unor măsuri speciale al căror
domeniu de aplicare se extinde la nivelul
întregii Uniuni, inclusiv în statele membre
care nu sunt încă afectate sau care este
puțin probabil să fie afectate. Pentru a se
asigura că subgrupa de specii alogene
invazive de interes pentru Uniune se
menține proporțională, lista ar trebui
întocmită printr-o abordare progresivă
introdusă treptat, vizând acele specii care
cauzează sau este posibil să cauzeze daune
economice importante, inclusiv daune care
rezultă din declinul biodiversității.
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daune economice importante, inclusiv
daune care rezultă din declinul
biodiversității.
Justificare
O limitare a numărului de specii alogene invazive de interes pentru Uniune va determina o
punere în aplicare ineficientă a legislației.

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 11
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Criteriile de includere pe listă a
speciilor alogene invazive considerate a fi
de interes pentru Uniune reprezintă
instrumentul de bază pentru aplicarea
prezentelor norme noi. Comisia va face tot
posibilul să prezinte comitetului o
propunere pentru o listă bazată pe criteriile
respective în termen de un an de la intrarea
în vigoare a prezentului act legislativ.
Criteriile ar trebui să includă o evaluare a
riscurilor în conformitate cu dispozițiile
aplicabile în temeiul acordurilor
Organizației Mondiale a Comerțului
privind impunerea de restricții comerciale
asupra speciilor.

(11) Criteriile de includere pe listă a
speciilor alogene invazive considerate a fi
de interes pentru Uniune reprezintă
instrumentul de bază pentru aplicarea
prezentelor norme noi. Comisia va face tot
posibilul să prezinte comitetului o
propunere pentru o listă bazată pe criteriile
respective în termen de un an de la intrarea
în vigoare a prezentului act legislativ.
Criteriile ar trebui să includă o evaluare a
riscurilor în conformitate cu dispozițiile
aplicabile în temeiul acordurilor
Organizației Mondiale a Comerțului
privind impunerea de restricții comerciale
asupra speciilor. Acestea urmează să fie
stabilite de un grup de experți numiți de
Comisie, Consiliu și Parlamentul
European.

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 15
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Unele dintre speciile care sunt
invazive în Uniune pot fi indigene în unele

(15) Unele dintre speciile care sunt
invazive în Uniune pot fi indigene în unele
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dintre regiunile ultraperiferice ale Uniunii
și invers. În Comunicarea Comisiei privind
„Regiunile ultraperiferice: un atu pentru
Europa”18 a fost recunoscut faptul că
diversitatea remarcabilă din regiunile
ultraperiferice necesită dezvoltarea și
punerea în aplicare a unor măsuri de
prevenire și gestionare a speciilor alogene
invazive în regiunile respective, astfel cum
sunt definite în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, luând în
considerare Decizia 2010/718/UE a
Consiliului European din 29 octombrie
2010 de modificare a statutului în raport cu
Uniunea Europeană al Insulei SaintBarthélemy19 și Decizia 2012/419/EU a
Consiliului European din 11 iulie 2012 de
modificare a statutului Mayotte în raport cu
Uniunea Europeană20. Prin urmare, toate
prevederile conținute în prezentele norme
noi ar trebui aplicate regiunilor
ultraperiferice ale Uniunii, cu excepția
celor referitoare la speciile alogene
invazive de interes pentru Uniune, care
sunt indigene în regiunile respective. Mai
mult, pentru a permite asigurarea protecției
necesare a biodiversității în astfel de
regiuni, este necesar ca statele membre
vizate să întocmească, în completarea listei
speciilor alogene invazive de interes pentru
Uniune, liste specifice ale speciilor alogene
invazive din regiunile ultraperiferice cărora
ar trebui să li se aplice prezentele norme
noi.

dintre regiunile ultraperiferice ale Uniunii
și invers. În Comunicarea Comisiei privind
„Regiunile ultraperiferice: un atu pentru
Europa”18, a fost recunoscut faptul că
diversitatea remarcabilă din regiunile
ultraperiferice necesită dezvoltarea și
punerea în aplicare a unor măsuri de
prevenire și gestionare a speciilor alogene
invazive în regiunile respective, astfel cum
sunt definite în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, luând în
considerare Decizia 2010/718/UE a
Consiliului European din 29 octombrie
2010 de modificare a statutului în raport cu
Uniunea Europeană al Insulei SaintBarthélemy19 și Decizia 2012/419/UE a
Consiliului European din 11 iulie 2012 de
modificare a statutului Mayotte în raport cu
Uniunea Europeană20. Prin urmare, toate
prevederile conținute în prezentele norme
noi ar trebui aplicate regiunilor
ultraperiferice ale Uniunii, cu excepția
celor referitoare la speciile alogene
invazive de interes pentru Uniune, care
sunt indigene în regiunile respective. Mai
mult, pentru a permite asigurarea protecției
necesare a biodiversității în astfel de
regiuni, este necesar ca, în toate cazurile
corespunzătoare, statele membre vizate să
întocmească și să actualizeze, în
completarea listei speciilor alogene
invazive de interes pentru Uniune, liste
specifice ale speciilor alogene invazive din
regiunile ultraperiferice cărora ar trebui să
li se aplice prezentele norme noi. Prezenta
lista rămâne deschisă și este revizuită pe
măsură ce sunt identificate noi specii
alogene invazive, despre care se consideră
că prezintă riscuri. Unele dintre speciile
alogene invazive din Uniune pot fi
indigene în unele zone ale Uniunii și în
regiunile ultraperiferice și invers.

__________________

__________________
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Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 20
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) O mare parte a speciilor alogene
invazive sunt introduse neintenționat în
Uniune. Prin urmare, gestionarea căilor de
introducere neintenționată este esențială. În
acest domeniu, acțiunea trebuie desfășurată
progresiv, întrucât experiența dobândită
este relativ limitată. Acțiunile în cauză ar
trebui să includă măsuri voluntare, precum
acțiunile propuse în orientările Organizației
Maritime Internaționale privind controlul și
gestionarea murdăririi suprafețelor navelor
prin depuneri de materie organică
(biofouling), precum și măsuri obligatorii
și ar trebui să se bazeze pe experiența
acumulată la nivelul Uniunii și al statelor
membre în ceea ce privește gestionarea
anumitor căi de introducere, inclusiv
măsurile stabilite în cadrul Convenției
internaționale pentru controlul și
gestionarea apelor uzate și a sedimentelor
navelor.

(20) O mare parte a speciilor alogene
invazive sunt introduse neintenționat în
Uniune. Prin urmare, gestionarea căilor de
introducere neintenționată este esențială. În
acest domeniu, acțiunea trebuie desfășurată
progresiv, întrucât experiența dobândită
este relativ limitată. Acțiunile în cauză ar
trebui să includă măsuri voluntare, precum
acțiunile propuse în orientările Organizației
Maritime Internaționale privind controlul și
gestionarea murdăririi suprafețelor navelor
prin depuneri de materie organică
(biofouling), precum și măsuri obligatorii
și ar trebui să se bazeze pe experiența
acumulată la nivelul Uniunii și al statelor
membre în ceea ce privește gestionarea
anumitor căi de introducere, inclusiv
măsurile stabilite în cadrul Convenției
internaționale pentru controlul și
gestionarea apelor uzate și a sedimentelor
navelor. Prin urmare, Comisia ia toate
măsurile corespunzătoare, printre care
promovarea oportunităților de dezbateri
între ministerele naționale, pentru a
încuraja statele membre să ratifice
convenția. Fără a aduce atingere
dispozițiilor privind planurile de acțiune
ale statelor membre prevăzute la articolul
11, în termen de trei ani de la data punerii
în aplicare a prezentului regulament,
Comisia prezintă un raport referitor la
punerea în aplicare de către statele
membre a măsurilor cu caracter voluntar
menționate anterior și înaintează, după
caz, propuneri legislative în vederea
integrării acestor măsuri în dreptul
Uniunii. În eventualitatea în care intrarea
în vigoare a Convenției este amânată,
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Comisia ar trebui să urmărească o
acțiune coordonată între statele membre,
țările terțe care desfășoară transport
maritim și organizațiile internaționale de
transport maritim, pentru a propune
măsuri care să împiedice introducerea
neintenționată de specii în acest mod.
Justificare
În momentul elaborării de către Comisie a evaluării de impact, numai patru state membre
ratificaseră convenția. Totuși raportul IEEP adresat Comisiei (2010) afirma că deversarea
apelor de balast neepurate și depunerea de organisme vegetative pe coca navelor reprezintă
de departe cei mai importanți factori de introducere accidentală a speciilor alogene. În
situația în care măsurile cu caracter voluntar nu se dovedesc eficiente, Comisia ar trebui să
aibă în vedere măsuri legislative în acest domeniu.

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(27a) Punerea în aplicare a prezentului
regulament, în special stabilirea și
actualizarea listei speciilor alogene
invazive de interes pentru Uniune,
evaluarea riscurilor, măsurile de urgență
și măsurile de eradicare rapidă într-un
stadiu timpuriu al invaziei ar trebui să fie
ghidate de dovezi științifice solide. Acest
lucru necesită implicarea efectivă a
membrilor relevanți ai comunității
științifice. Prin urmare, ar trebui să se
recurgă în mod activ la consultarea
periodică a oamenilor de știință, în special
prin înființarea unui organism consultativ
specific („Grupul științific consultativ”)
pe lângă Comisie.
Justificare

Avizele științifice formulate de experți în domeniul relevant vor asigura eficiența și
consecvența punerii în aplicare a legislației.
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Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3
Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. „specie invazivă de interes pentru
Uniune” înseamnă o specie alogenă
invazivă al cărei impact negativ a fost
considerat ca necesitând desfășurarea unei
acțiuni concertate la nivelul Uniunii, în
temeiul articolului 4 alineatul (2);

3. „specie invazivă de interes pentru
Uniune” înseamnă o specie alogenă
invazivă fie că nu este indigenă pentru
Uniune, fie că este indigenă pentru
anumite regiuni ale Uniunii, dar alogenă
pentru altele, sau grupuri taxonomice de
specii al căror impact negativ a fost
considerat ca necesitând desfășurarea unei
acțiuni concertate la nivelul Uniunii, în
temeiul articolului 4 alineatul (2);

Justificare
În unele cazuri, specii care sunt indigene pentru o regiune a Uniunii pot să fie neindigene și
invazive în altă regiune. Prin urmare, ar trebui prevăzută o abordare diferențiată pentru
astfel de specii în funcție de statul membru. Includerea grupurilor taxonomice de specii cu
cerințe ecologice similare în lista Uniunii va contribui la evitarea substituirilor în
schimburile comerciale și va ușura punerea în aplicare a regulamentului.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
16a. „eliberare intenționată” înseamnă
procesul prin care un organism este
eliberat în mediu, în orice scop, fără
măsurile necesare pentru prevenirea
evadării sau răspândirii sale.
Justificare

Definiție suplimentară în conformitate cu modificările de la amendamentul 12 [articolul 10
alineatul (1)].
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Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) pe baza dovezilor științifice disponibile,
sunt identificate ca fiind alogene pe
teritoriul Uniunii, cu excepția regiunile
ultraperiferice;

(a) pe baza celor mai bune și mai recente
dovezi științifice disponibile, sunt
identificate ca fiind alogene pe teritoriul
Uniunii, cu excepția regiunilor
ultraperiferice;

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) pe baza dovezilor științifice disponibile,
sunt identificate ca fiind de natură să
creeze o populație viabilă și să se
răspândească în mediul înconjurător în
condițiile actuale sau previzibile de
schimbare climatică, oriunde în Uniune, cu
excepția regiunile ultraperiferice;

(b) pe baza celor mai bune și mai recente
dovezi științifice disponibile, sunt
identificate ca fiind de natură să creeze o
populație viabilă și să se răspândească în
mediul înconjurător în condițiile actuale
sau previzibile de schimbare climatică,
oriunde în Uniune, cu excepția regiunilor
ultraperiferice;

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(3a) În cazul speciilor invazive de interes
pentru Uniune care sunt indigene pentru
unele regiuni ale Uniunii, dar care rămân
alogene pentru alte regiuni, statele
membre pot prezenta Comisiei o cerere de
derogare de la dispozițiile stabilite la
articolul 7 alineatul (1). O astfel de
derogare este acordată de Comisie după
evaluarea dovezilor furnizate, care includ
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următoarele:
(a) dovezi că specia este indigenă și/sau
neinvazivă pentru statul membru;
(b) dovezi că statul membru a luat măsuri
corespunzătoare, pe baza principiului
precauției și, dacă este posibil, în
cooperare cu alte state membre relevante,
pentru a evita răspândirea speciei în alte
regiuni ale Uniunii în care specia ar
putea reprezenta o amenințare invazivă.
Justificare
În cazurile în care un stat membru a identificat ca specie invazivă pentru teritoriul său o
specie care este indigenă sau neinvazivă în alt stat membru, acesta din urmă ar trebui să
poată folosi o abordare diferențiată privind controlul asupra speciei respective cu condiția
respectării anumitor obligații.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Lista menționată la alineatul (1)
cuprinde un număr maxim de cincizeci de
specii, inclusiv orice specie care poate fi
adăugată ca urmare a măsurilor de
urgență prevăzute la articolul 9.

eliminat

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(4a) Derogările acordate în conformitate
cu articolul 4 alineatul (3a) fac obiectul
unei evaluări anuale a Comisiei. Această
evaluare ține seama de recomandările
grupului științific consultativ stabilit la
articolul 21a.
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Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) o descriere a nivelului actual de
răspândire a speciei, precizându-se inclusiv
dacă specia este deja prezentă în Uniune
sau în țările învecinate;

(e) o descriere a nivelului actual de
răspândire a speciei, precizându-se inclusiv
dacă specia este deja prezentă în Uniune ca
specie indigenă sau alogenă sau în țările
învecinate;

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera g
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) o prognoză cantitativă a costurilor
asociate daunelor la nivelul Uniunii,
demonstrând importanța pentru Uniune,
astfel încât să se justifice luarea unor
măsuri viitoare întrucât prejudiciul global
ar depăși costul de atenuare a daunelor;

(g) o evaluare a eventualelor costuri la
nivelul Uniunii;

Justificare
Este dificilă cuantificarea eventualelor riscuri și costuri generate de specii alogene invazive.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera h
(h) o descriere a potențialelor utilizări și
beneficii care decurg din aceste utilizări
ale speciilor.

(h) o descriere a potențialelor utilizări și
beneficii care pot fi generate de specii.

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre interzic eliberarea
intenționată în mediul înconjurător, care
reprezintă procesul prin care un organism
este plasat în mediul înconjurător, în
orice scop, fără a fi luate măsurile
necesare pentru a preveni evadarea și
răspândirea speciilor alogene invazive,
altele decât speciile alogene invazive de
interes pentru Uniune, în cazul cărora
statele membre consideră, pe baza unor
dovezi științifice, că impactul negativ al
eliberării și răspândirii acestora, chiar și în
cazul în care acesta nu este stabilit cu
exactitate, este semnificativ pe teritoriul
național al acestora („specii alogene
invazive de interes pentru statul membru”).

(1) Statele membre interzic eliberarea
intenționată în mediul înconjurător a
speciilor alogene invazive, altele decât
speciile alogene invazive de interes pentru
Uniune, în cazul cărora statele membre
consideră, pe baza celor mai bune dovezi
științifice disponibile, că impactul negativ
al eliberării și răspândirii acestora este
semnificativ pe teritoriul lor național
(„specii alogene invazive de interes pentru
statul membru”).

Justificare
Definițiile ar trebui introduse la articolul 3.

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) distribuția speciilor alogene invazive de
interes pentru Uniune prezente pe teritoriul
statelor în cauză;

(b) distribuția speciilor alogene invazive de
interes pentru Uniune prezente pe teritoriul
statelor în cauză și în apele dulci și marine
ale acestora, inclusiv informații privind
modele de migrare și reproducere;

Justificare
Aceste informații vor contribui la informarea altor state membre cu privire la eventualele
riscuri reprezentate de anumite specii alogene invazive marine.
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Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera f a (nouă)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(fa) măsurile luate pentru a informa
publicul în legătura cu prezența unei
specii alogene și acțiunile pe care
cetățenii sunt îndemnați să le întreprindă;
Justificare

În multe cazuri, cetățenii pot avea un rol în împiedicarea răspândirii în continuare a speciilor
alogene. Prin urmare, este important ca statele membre să ia măsuri pentru informarea
publicului în acest sens.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
Articolul 21a
Grupul științific consultativ
(1) Comisia înființează un grup științific
consultativ format din oameni de știință
independenți cu expertiză relevantă în
domeniul specific al prevenirii și
gestionării introducerii speciilor alogene
invazive. Grupul are în special următoare
sarcini:
(a) identificarea speciilor invazive noi
care pot fi de interes pentru Uniune și
prezentarea propunerilor de includere a
acestora pe lista Uniunii;
(b) verificarea evaluărilor riscurilor
realizate de statele membre;
(c) verificarea cererilor statelor membre
de derogare de la dispozițiile stabilite la
articolul 4 alineatele (1) și (2) în
conformitate cu articolul 4 alineatul (3)
litera (a) și cu articolul 4 alineatul (4)
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litera (a).
Justificare
Avizele științifice formulate de experți în domeniul relevant vor asigura punerea în aplicare
în mod eficient, consecvent și cu succes a legislației, precum și monitorizarea acesteia.

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 21 b (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
Articolul 21b
Grupul de analiză științifică
(1) Se înființează un grup de analiză
științifică.
Grupul de analiză științifică este
responsabil de pregătirea avizului analizat
de Comisie și de comitetul menționat la
articolul 22 cu privire la următoarele
aspecte:
(a) pregătirea și actualizarea listei
speciilor alogene invazive de interes
pentru Uniune;
(b) aspectele științifice și tehnice privind
tipul de dovezi specifice admisibile
menționate la articolul 4 alineatul (2)
litera (b) și aplicarea elementelor stabilite
la articolul 5 alineatul (1) literele (a)-(h),
inclusiv metodologia aplicată în evaluarea
unor astfel de elemente, în conformitate
cu articolul 5 alineatul (2);
(c) evaluări ale riscurilor efectuate în
conformitate cu articolul 5 alineatul (1);
(d) măsurile de urgență care urmează să
fie adoptate de Uniune în conformitate cu
articolul 9 alineatul (4) pentru speciile
alogene invazive care nu sunt incluse în
lista menționată la articolul 4 alineatul
(1);
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(e) la solicitarea Comisiei sau a
autorităților competente din statele
membre, orice alte aspecte științifice sau
tehnice care decurg din aplicarea
prezentului regulament.
(2) Membrii Grupului de analiză
științifică sunt numiți de Comisie pe baza
experienței și a competențelor relevante
pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la
alineatul (1), ținând seama de
repartizarea geografică ce reflectă
diversitatea problemelor și a abordărilor
științifice în Uniune. Comisia stabilește
numărul membrilor în funcție de
necesități.
Justificare
Reușita punerii în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește măsurile
de prevenire, presupune prezența unui organism consultativ independent. Este nevoie de
consultanță științifică și tehnică pentru a prevedea care organisme ar putea fi introduse sau
care organisme ar putea deveni problematice. Prin urmare, ar trebui să se instituie un grup
format din experți științifici și tehnici independenți. Sarcinile-cheie pentru acest grup includ
formularea unui aviz privind speciile care urmează să fie incluse pe listă și verificarea
evaluărilor de risc.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 21 – titlu
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Participarea publicului

Participarea publicului, implicarea părților
interesate și schimbul de informații

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie

Amendamentul
(1a) În vederea facilitării unui schimb
eficient și transparent de informații în
ceea ce privește punerea în aplicare a
diferitelor aspecte ale regulamentului,
Comisia instituie și convoacă în mod
regulat un forum privind speciile alogene
invazive format din reprezentanți ai
statelor membre, din industriile și
sectoarele vizate și organizațiile
neguvernamentale care promovează
protecția mediului și bunăstarea
animalelor.
Comisia ține seama în special de
recomandările formulate de forum cu
privire la elaborarea și actualizarea listei
menționate la articolul 4 alineatul (1) și la
măsurile de urgență care urmează să fie
adoptate de Uniune în conformitate cu
articolul 9 alineatul (4) pentru speciile
alogene invazive care nu sunt incluse în
lista menționată la articolul 4 alineatul
(1). De asemenea, Comisia utilizează
forumul ca mijloc de promovare a
schimbului de informații privind
răspândirea speciilor și opțiunile de
gestionare, printre care metode de control
uman.
Justificare

Părțile interesate relevante ar trebui să aibă posibilitatea de a se implica în elaborarea listei
speciilor de interes european, precum și în acțiunile de sprijinire a prevenirii și de adoptare a
unor metode de control uman. Pentru a asigura un schimb eficient și activ de informații între
statele membre, industriile și sectoarele vizate, organizațiile neguvernamentale relevante și
Comisie, este nevoie de un forum care să funcționeze într-un mod transparent.
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