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Geachte heer Timmermans,
Namen onder vermelde organisaties wil ik, in aansluiting op het eerdere contact over Unielijst
invasieve exoten, graag uw aandacht vestigen op de nu reeds optreden ernstige economische en
sociale gevolgen van deze lijst.
De eerste Unielijst is reeds vastgesteld door de Europese Commissie. Op deze lijst staat onder
andere de waterhyacint. Deze soort is voor de waterplantensector van essentieel belang. Het is de
enige waterplant die jaarlijks voor een vaste omzet zorgt en is daarmee de basis van de investeringen
en levensvatbaarheid
d van de waterplantenbranche.
Omdat deze plant ’s winters altijd afsterft voldoet hij niet aan het vereiste uit de Verordening inzake
invasieve exoten dat hij in een groot deel van de EU een levensvatbare populatie kan vormen. De
soort vormt een regionaal probleem in Spanje en Portugal. De Verordening biedt in de artikelen 11 en
12 voldoende mogelijkheden dit probleem op te lossen zonder de economie van de andere Lidstaten,
waaronder die van Nederland, ernstige schade toe te brengen.
Alhoewel de lijst nog niet gepubliceerd
liceerd is, leidt hij al wel tot desastreuze gevolgen,
gevolgen nu de detailhandel,
gelet op de mogelijke inwerkingtreding van een verbod op de waterhyacint, geen producten af willen
nemen van de kwekerijen en groothandels.
groothandel . Dit probleem zal niet beperkt blijven tot de
waterplantensector maar zich als een olievlek uitbreiden over de gehele bomenbomen en plantensector nu
er al een tweede lijst wordt opgesteld met daarop een groot aantal economisch belangrijke plantplant en
boomsoorten.
De lijsten zijn opgesteld zonder dat er eerst
eerst een helder en gedetailleerd onderzoekskader in de vorm
van een delegated act is vastgesteld en ter goedkeuring is voorgelegd aan het Europees Parlement
en de Raad. De voorstellen voor de soorten zijn afkomstig van individuele Lidstaten en worden,
worden na
korte niet-inhoudelijke screening,, op de Unielijst geplaatst. Er wordt geen
een inzichtelijke kostenkosten
batenanalyse opgesteld met hulp van de lidstaten waarin de soorten een economisch belang
vertegenwoordigen. Het is voor Lidstaten alleen mogelijk om voor of tegen
tegen de lijst in zijn geheel te
stemmen, waardoor er geen zorgvuldige overweging per soort plaatsvindt en lijsten worden
aangenomen waarop economisch belangrijke soorten staan alleen omdat er ook een beperkt aantal
soorten opstaat dat wel een negatieve impact
impac op het milieu heeft.
Ik wil u vriendelijk verzoeken de mogelijkheden te onderzoeken om in overleg te treden met de
betrokken Eurocommissaris Karmenu Vella en de problemen aan hem voor te leggen. Enige uitweg uit
deze voor de sector vernietigende systematiek
systematiek is het eerst vaststellen van een heldere delegated act,
act
gesteund door het Europees Parlement, alvorens een Unielijst wordt gepubliceerd.
Op een nieuwe Unielijst, welke op basis van de delegated act zou moeten worden vastgesteld,
zouden in eerste instantie
tantie alleen soorten moeten worden geplaatst die daadwerkelijke een ernstige
negatieve impact op het milieu hebben en geen belangrijke economische of sociale waarde
vertegenwoordigen. Het zou daarbij moeten gaan om 10-15
10 15 soorten waar voor de hele EU de focus
fo
op ligt. Als na 6 jaar geëvalueerd wordt, zoals voorgeschreven in de Verordening kan een verdere
route worden uitgezet.

Dit zou ernstige beschadiging van onze prachtige planten- en bomensector voorkomen zonder het
doel van de Verordening en de verwezenlijking daarvan aan te tasten.
Ik wil u dan ook namens de sector vriendelijk doch dringend verzoeken het overleg aan te gaan en
een snelle oplossing te zoeken voor deze problematiek, voordat bedrijven onnodig ernstige schade
leiden.
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