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Voorstel voor een verordening (COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 43 en artikel 168, lid 4, onder b),

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 43, lid 2, en artikel 168, lid 4, 
onder b),

Motivering

De rechtsgrondslag van dit voorstel is artikel 43, lid 2, volgens hetwelk de gewone 
wetgevingsprocedure wordt gebruikt voor wetgeving die nodig is om de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid na te streven.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Voorkomen van ziekten is beter 
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dan genezen. Behandelingen met 
geneesmiddelen, in het bijzonder met 
antimicrobiële geneesmiddelen, mogen 
nooit de plaats innemen van goede 
praktijken op het gebied van veehouderij, 
bioveiligheid en beheer.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Als diervoedertype vallen diervoeders 
met medicinale werking binnen de 
werkingssfeer van Verordening (EG) 
nr. 183/2005 van het Europees Parlement 
en de Raad6, Verordening (EG) 
nr. 767/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad7, Verordening (EG) 
nr. 1831/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad8 en Richtlijn 2002/32/EG van 
het Europees Parlement en de Raad9. Voor 
diervoeders met medicinale werking en 
tussenproducten moeten specifieke 
bepalingen worden vastgesteld betreffende 
voorzieningen en uitrusting, personeel, 
controle van de productiekwaliteit, opslag 
en vervoer, het bijhouden van registers, 
klachten en het terugroepen van producten, 
de toepassing van procedures die zijn 
gebaseerd op de beginselen van 
gevarenanalyse en kritische controlepunten 
(Hazard Analysis and Critical Control 
Points, HACCP) en etikettering.

(6) Als diervoedertypes vallen diervoeders 
met medicinale werking en 
tussenproducten binnen de werkingssfeer 
van Verordening (EG) nr. 183/2005 van 
het Europees Parlement en de Raad6, 
Verordening (EG) nr. 767/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad7, 
Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad8 en 
Richtlijn 2002/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad9. Voor diervoeders 
met medicinale werking en 
tussenproducten moeten specifieke 
bepalingen worden vastgesteld betreffende 
voorzieningen en uitrusting, personeel, 
controle van de productiekwaliteit, opslag 
en vervoer, het bijhouden van registers, 
klachten en het terugroepen van producten, 
de toepassing van procedures die zijn 
gebaseerd op de beginselen van 
gevarenanalyse en kritische controlepunten 
(Hazard Analysis and Critical Control 
Points, HACCP) en etikettering.

__________________ __________________
6 Verordening (EG) nr. 183/2005 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 januari 2005 tot vaststelling van 
voorschriften voor diervoederhygiëne (PB 
L 35 van 8.2.2005, blz. 1).

6 Verordening (EG) nr. 183/2005 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 januari 2005 tot vaststelling van 
voorschriften voor diervoederhygiëne (PB 
L 35 van 8.2.2005, blz. 1).

7 Verordening (EG) nr. 767/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 juli 2009 betreffende het in de handel 

7 Verordening (EG) nr. 767/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 juli 2009 betreffende het in de handel 



PE624.155/ 3

NL

brengen en het gebruik van diervoeders 
(PB L 229 van 1.9.2009, blz. 1).

brengen en het gebruik van diervoeders 
(PB L 229 van 1.9.2009, blz. 1).

8 Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2003 betreffende 
toevoegingsmiddelen voor diervoeding (PB 
L 268 van 18.10.2003, blz. 29).

8 Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2003 betreffende 
toevoegingsmiddelen voor diervoeding (PB 
L 268 van 18.10.2003, blz. 29).

9 Richtlijn 2002/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 mei 2002 
inzake ongewenste stoffen in diervoeding 
(PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10).

9 Richtlijn 2002/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 mei 2002 
inzake ongewenste stoffen in diervoeding 
(PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Diervoeders met medicinale werking 
zouden alleen mogen worden worden 
geproduceerd met toegelaten 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik, en met het oog op de veiligheid en 
de werkzaamheid van het product moet de 
compatibiliteit van alle daarvoor gebruikte 
bestanddelen worden gegarandeerd. Voor 
een veilige en efficiënte behandeling van 
de dieren moet worden voorzien in 
aanvullende specifieke eisen of 
voorschriften voor de bijmenging van 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik in diervoeders.

(9) Diervoeders met medicinale werking 
zouden alleen mogen worden geproduceerd 
met toegelaten geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik, en met het oog 
op de veiligheid en de werkzaamheid van 
het product moet de compatibiliteit van alle 
daarvoor gebruikte bestanddelen worden 
gegarandeerd. De houder van de 
vergunning voor het geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik moet 
verantwoordelijk zijn voor de beoordeling 
van de compatibiliteit. Voor een veilige en 
efficiënte behandeling van de dieren moet 
worden voorzien in aanvullende specifieke 
eisen of voorschriften voor de bijmenging 
van geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik in diervoeders. 
De vastgelegde bijmengingspercentages 
dienen in principe te worden berekend op 
grond van de gemiddelde behoefte van 
een bedrijf. Teneinde rekening te houden 
met de bijzonderheden van de 
kleinschalige landbouw als sector, en om 
vooral ook kleinere en afgelegen 
landbouwbedrijven in staat te stellen hun 
vee optimaal te verzorgen, moeten reeds 
opgezette controlesystemen gehandhaafd 
kunnen worden, mits het voorschrijven, 
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produceren en toedienen van diervoeders 
met medicinale werking onder de leiding 
en het toezicht van een dierenarts 
plaatsvindt en wordt onderworpen aan 
een externe procescontrole.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De homogene bijmenging van het 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik in het voeder is ook van essentieel 
belang voor de productie van veilige en 
efficiënte diervoeders met medicinale 
werking. Daarom moet worden voorzien in 
de mogelijkheid om voor de homogeniteit 
van diervoeders met medicinale werking 
criteria zoals streefwaarden vast te stellen.

(10) De homogene verdeling van het 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik in het voeder is ook van essentieel 
belang voor de productie van veilige en 
efficiënte diervoeders met medicinale 
werking. Daarom moet worden voorzien in 
de mogelijkheid om voor de homogeniteit 
van diervoeders met medicinale werking 
criteria zoals streefwaarden vast te stellen.

Motivering

Doel is ervoor te zorgen dat het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik gelijkmatig in 
het voeder wordt verdeeld. "Verdeling" is een term die in de farmaceutische sector wordt 
gebruikt.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Versleping kan optreden tijdens de 
productie, de verwerking, de opslag en het 
vervoer van diervoeders, wanneer dezelfde 
productie- en verwerkingsinstallaties, 
opslagruimten of vervoermiddelen worden 
gebruikt voor diervoeders met 
verschillende bestanddelen. In deze 
verordening wordt het begrip "versleping" 
specifiek gebruikt voor de overdracht van 
in diervoeder met medicinale werking 
aanwezige sporen van een werkzame stof 
naar niet-doeldiervoeder, terwijl 

(12) Versleping kan optreden tijdens de 
productie, de verwerking, de opslag en het 
vervoer van diervoeders, wanneer dezelfde 
productie- en verwerkingsinstallaties, 
opslagruimten of vervoermiddelen worden 
gebruikt voor diervoeders met 
verschillende bestanddelen. In deze 
verordening wordt het begrip "versleping" 
specifiek gebruikt voor de overdracht van 
in diervoeder met medicinale werking 
aanwezige sporen van een werkzame stof 
naar niet-doeldiervoeder, terwijl 
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"kruisbesmetting" moet worden beschouwd 
als een besmetting die het gevolg is van 
versleping of de overdracht van enige 
onbedoelde stof naar diervoeder. De 
versleping van werkzame stoffen in 
diervoeders met medicinale werking naar 
niet-doeldiervoeders moet worden 
vermeden of zo beperkt mogelijk 
gehouden. Om de diergezondheid, de 
volksgezondheid en het milieu te 
beschermen, moeten voor de versleping 
van werkzame stoffen in diervoeders met 
medicinale werking maximumgehalten 
worden vastgesteld op basis van een 
wetenschappelijke risicobeoordeling door 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid, waarbij rekening wordt 
gehouden met de toepassing van goede 
productiepraktijken en het Alara-beginsel 
(as low as reasonably achievable). In deze 
verordening moeten algemene 
grenswaarden worden vastgelegd, 
rekening houdend met de onvermijdelijke 
versleping en het risico dat de 
desbetreffende werkzame stoffen 
opleveren.

"kruisbesmetting" moet worden beschouwd 
als een besmetting die het gevolg is van 
versleping of de overdracht van enige 
onbedoelde stof naar diervoeder. De 
versleping van werkzame stoffen in 
diervoeders met medicinale werking naar 
niet-doeldiervoeders moet zo beperkt 
mogelijk worden gehouden. Om de 
diergezondheid, de volksgezondheid en het 
milieu te beschermen, moeten voor de 
gehalten versleepte werkzame stoffen in 
niet-doeldiervoeders maxima worden 
vastgesteld op basis van een 
wetenschappelijke risicobeoordeling door 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid, waarbij rekening wordt 
gehouden met de toepassing van goede 
productiepraktijken en het Alara-beginsel 
(as low as reasonably achievable). In 
tussentijd moet in deze verordening een 
algemeen maximum worden vastgelegd, 
rekening houdend met de onvermijdelijke 
versleping en het risico dat de 
desbetreffende werkzame stoffen 
opleveren.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om veiligheidsredenen en om de 
belangen van de gebruiker te beschermen, 
moeten diervoeders met medicinale 
werking in de handel worden gebracht in 
gesloten verpakkingen.

(14) Om veiligheidsredenen en om de 
belangen van de gebruiker te beschermen, 
moeten diervoeders met medicinale 
werking in de handel worden gebracht in 
gesloten verpakkingen. Er moeten echter 
passende afwijkingen mogelijk zijn, voor 
zover de toepassing van deze vereiste niet 
nodig is voor de bescherming van de 
gezondheid van mens en dier of 
consumentenbelangen en een te zware 
administratieve en technische belasting 
zou vormen.
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Motivering

De bestaande afwijkingen uit hoofde van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 767/2009 voor 
het transport van diervoeder moeten in deze verordening worden opgenomen, om te zorgen 
voor consistentie met de bestaande transportregelingen voor diervoeders met medicinale 
werking in bepaalde lidstaten.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Voor de handel in diervoeders met 
medicinale werking in de Unie moet 
worden gewaarborgd dat voor het daarin 
verwerkte geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik in de lidstaat van 
bestemming naar behoren een vergunning 
is verleend overeenkomstig Richtlijn 
2001/82/EG.

(15) Voor de handel in diervoeders met 
medicinale werking in de Unie moet 
worden gewaarborgd dat voor het daarin 
verwerkte geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik, of een ander 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik met equivalente werkzame stoffen 
of een gelijkwaardige samenstelling, in de 
lidstaat van bestemming naar behoren een 
vergunning is verleend overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/... 
(geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik).

Motivering

Het is belangrijk de handel in diervoeders met medicinale werking in de Unie niet te 
belemmeren, met name om veehouders in lidstaten met kleine markten te helpen. In sommige 
gevallen kan het zijn dat een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik in een lidstaat niet 
toegelaten is om commerciële redenen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de voederveiligheid en de 
traceerbaarheid van de producten te 
garanderen, moeten exploitanten van 
diervoederbedrijven die, ongeacht of zij in 
een diervoederbedrijf, met een speciaal 
daartoe uitgerust voertuig of op de 

(16) Om de voederveiligheid en de 
traceerbaarheid van de producten te 
garanderen, moeten exploitanten van 
diervoederbedrijven die, ongeacht of zij in 
een diervoederbedrijf, met speciaal daartoe 
uitgeruste mobiele infrastructuur of op de 
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boerderij, diervoeder met medicinale 
werking en tussenproducten produceren, 
opslaan, vervoeren of op de markt brengen, 
door de bevoegde autoriteit worden erkend 
overeenkomstig het erkenningssysteem van 
Verordening (EG) nr. 183/2005. Er moet 
worden voorzien in een 
overgangsprocedure voor inrichtingen die 
reeds zijn erkend op grond van Richtlijn 
90/167/EEG.

boerderij, diervoeder met medicinale 
werking en tussenproducten produceren, 
opslaan, vervoeren of op de markt brengen, 
door de bevoegde autoriteit worden erkend 
overeenkomstig het erkenningssysteem van 
Verordening (EG) nr. 183/2005. Er moet 
worden voorzien in een 
overgangsprocedure voor inrichtingen die 
reeds zijn erkend op grond van Richtlijn 
90/167/EEG. Bij erkenning en registratie 
uit hoofde van Verordening (EG) 
nr. 183/2005 dient rekening te worden 
gehouden met de aard van de primaire 
productie om met name ook kleinere of 
afgelegen landbouwbedrijven in staat te 
stellen hun vee optimaal te verzorgen met 
behulp van diervoeders met medicinale 
werking.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Er moet op worden toegezien dat 
de eisen die in deze verordening en op 
grond van deze verordening vastgestelde 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen 
aan exploitanten van diervoederbedrijven 
en met name mengvoederbereiders ter 
plaatse worden gesteld, haalbaar en 
uitvoerbaar zijn. 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Met het oog op een veilig gebruik van 
diervoeders met medicinale werking, 
zouden deze slechts mogen worden 
geleverd en gebruikt nadat een geldig 

(17) Met het oog op een veilig gebruik van 
diervoeders met medicinale werking, 
zouden deze slechts mogen worden 
geleverd en gebruikt nadat een geldig 
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voorschrift van een dierenarts is 
overgelegd, dat is afgegeven na onderzoek 
van de te behandelen dieren. Dit belet 
echter niet dat diervoeders met medicinale 
werking worden geproduceerd voordat een 
voorschrift aan de producent wordt 
overgelegd.

schriftelijk of elektronisch voorschrift is 
overgelegd dat door een dierenarts of een 
andere daartoe door de nationale 
wetgeving gerechtigde beoefenaar is 
afgegeven na onderzoek van de te 
behandelen dieren of, indien van 
toepassing overeenkomstig de nationale 
wetgeving, na een behoorlijke beoordeling 
van de gezondheidstoestand van de dieren 
in kwestie. Dit belet echter niet dat 
diervoeders met medicinale werking 
worden geproduceerd voordat een 
voorschrift aan de producent wordt 
overgelegd.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
distributielijnen en de verstrekking van 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik niet worden beperkt, gaan de 
lidstaten, mits zij beschikken over een 
wettelijk gedefinieerde, professioneel 
gekwalificeerde adviseur inzake 
diergeneesmiddelen, voort met het 
voorschrijven en verstrekken van 
bepaalde geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik.

Motivering

De bevoegde nationale autoriteiten moeten bepalen wie bepaalde veterinaire geneesmiddelen 
mag voorschrijven. Personen die beschikken over passende kwalificaties, met een erkenning 
door de lidstaat waar zij gevestigd zijn, mag niet verboden worden bepaalde veterinaire 
geneesmiddelen voor te schrijven en te verstrekken.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(18) Om te zorgen voor een bijzonder 
omzichtig gebruik van diervoeders met 
medicinale werking voor 
voedselproducerende dieren en aldus de 
basis te leggen voor het waarborgen van 
een hoog niveau van bescherming van de 
volksgezondheid, moet worden voorzien in 
specifieke voorwaarden voor het gebruik 
en de geldigheid van het voorschrift, de 
inachtneming van de wachttijd en het 
bijhouden van registers door de houder van 
dier.

(18) Om te zorgen voor een bijzonder 
omzichtig gebruik van diervoeders met 
medicinale werking voor 
voedselproducerende en niet-
voedselproducerende dieren, dat wil 
zeggen een passend gebruik van de 
geneesmiddelen overeenkomstig het 
voorschrift, en aldus de basis te leggen 
voor het waarborgen van een hoog niveau 
van bescherming van de diergezondheid en 
de volksgezondheid, moet worden voorzien 
in specifieke voorwaarden voor het gebruik 
en de geldigheid van het voorschrift, de 
inachtneming van de wachttijd en het 
bijhouden van registers door de houder van 
het dier.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de 
volksgezondheid die het gevolg zijn van 
antimicrobiële resistentie, is het passend 
het gebruik van antimicrobiële stoffen 
bevattende diervoeders met medicinale 
werking bij voedselproducerende dieren te 
beperken. Met name mag preventief 
gebruik of gebruik voor het verhogen van 
het rendement van voedselproducerende 
dieren niet worden toegestaan.

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de 
volksgezondheid die het gevolg zijn van 
resistentie tegen antibiotica, is het passend 
het gebruik van antibiotica bevattende 
diervoeders met medicinale werking bij 
dieren te beperken. Profylactisch gebruik 
van antibiotica bevattende diervoeders 
met medicinale werking mag niet worden 
toegestaan tenzij dat gebruik toegestaan is 
uit hoofde van Verordening (EU) 2016/... 
(geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik). Het gebruik van antibiotica voor 
het verhogen van het rendement van 
voedselproducerende dieren moet worden 
verboden.

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 16, lid 2.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Overeenkomstig 
Verordening(EG) nr. 1831/2003 dient het 
sinds 1 januari 2006 geldende verbod op 
het gebruik van antibiotica als 
groeibevorderaar strikt te worden 
nageleefd en naar behoren te worden 
gehandhaafd.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) In het door de 
Wereldgezondheidsorganisatie en de 
Wereldorganisatie voor diergezondheid 
(OIE) ondersteunde concept "One 
Health" wordt erkend dat de menselijke 
gezondheid, de diergezondheid en 
ecosystemen met elkaar verbonden zijn, 
en daarom is het zowel voor de 
diergezondheid als voor de menselijke 
gezondheid van essentieel belang te 
zorgen voor een omzichtig gebruik van 
antimicrobiële geneesmiddelen bij 
voedselproducerende dieren.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 quater) Op 19 mei 2015 heeft het 
Europees Parlement een resolutie 
aangenomen over veiligere 
gezondheidszorg in Europa: verbetering 
van de patiëntveiligheid en bestrijding van 
antimicrobiële resistentie.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op: Deze verordening is van toepassing op:

a) de productie, de opslag en het vervoer 
van diervoeders met medicinale werking en 
tussenproducten;

a) de productie, de opslag en het vervoer 
van diervoeders met medicinale werking en 
tussenproducten die bestemd zijn voor 
zowel voedselproducerende als niet-
voedselproducerende dieren;

b) het in de handel brengen, inclusief de 
invoer, en het gebruik van diervoeders met 
medicinale werking en tussenproducten; 

b) het in de handel brengen, inclusief de 
invoer uit derde landen, en het gebruik van 
diervoeders met medicinale werking en 
tussenproducten die bestemd zijn voor 
zowel voedselproducerende als niet-
voedselproducerende dieren; 

c) de uitvoer van diervoeders met 
medicinale werking en tussenproducten 
naar derde landen. De artikelen 9, 15, 16 en 
17 zijn echter niet van toepassing op 
diervoeders met medicinale werking en 
tussenproducten waarvan het etiket 
vermeldt dat zij bestemd zijn voor uitvoer 
naar derde landen.

c) de uitvoer van diervoeders met 
medicinale werking en tussenproducten 
naar derde landen. De artikelen 9, 15, 16 en 
17 zijn echter niet van toepassing op 
diervoeders met medicinale werking en 
tussenproducten waarvan het etiket 
vermeldt dat zij bestemd zijn voor uitvoer 
naar derde landen.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze verordening is niet van 
toepassing op afgewerkte geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik die langs 
orale weg worden toegediend en die zijn 
goedgekeurd voor gebruik via diervoeder, 
in de vorm van orale poeders (via 
'topdressing'), of in drinkwater. Uiterlijk 
op ... [12 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
dient de Commissie een specifiek 
wetgevingsvoorstel over de toediening van 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik voor gebruik via diervoeder of in 
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drinkwater in.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de definities van "voedselproducerende 
dieren", "voedermiddelen", 
"mengvoeders", "aanvullende diervoeders", 
"mineraalvoeders", "etikettering", "etiket", 
"minimumhoudbaarheid" en "partij" in 
artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 767/2009; 

c) de definities van "voedselproducerende 
dieren", "niet-voedselproducerende 
dieren", "pelsdieren", "voedermiddelen", 
"mengvoeders", "aanvullende diervoeders", 
"mineraalvoeders", "etikettering", "etiket", 
"minimumhoudbaarheid" en "partij" in 
artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 767/2009;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de definitie van "inrichting" in artikel 3 
van Verordening (EG) nr. 183/2005;

d) de definities van "inrichting" en 
"exploitant van een diervoederbedrijf" in 
artikel 3 van Verordening (EG) 
nr. 183/2005;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de definities van "geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik", "wachttijd", 
"concentratie van het geneesmiddel" en 
"voorschrift van een dierenarts" in artikel 1 
van Richtlijn 2001/82/EG.

f) de definities van "geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik", "wachttijd", 
"concentratie van het geneesmiddel", 
"voorschrift van een dierenarts" en 
"voormengsel voor diervoeders met 
medicinale werking" in artikel 1 van 
Richtlijn 2001/82/EG.
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Motivering

De definitie van "voormengsel voor diervoeders met medicinale werking" moet worden 
gewijzigd, aangezien het voormengsel met medicinale werking het geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik is met een typisch farmaceutische vorm, dat hoofdzakelijk 
goedgekeurd is om te worden verwerkt in diervoeders met medicinale werking onder 
voorwaarden die volledig overeenkomen met de voorwaarden van de vergunning voor het in 
de handel brengen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de definities van "antimicrobiële 
stof" en "antibioticum" / "antibacteriële 
stof" in Verordening (EU) 2016/... 
(geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik);

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) de definitie van "preventieve 
behandeling (profylaxe)" in Verordening 
(EU) 2016/... (geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik);

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quater) de definitie van 
"controlebehandeling (metafylaxe)" in 
Verordening (EU) 2016/... 
(geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik);
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quinquies) de definitie van "curatieve 
(therapeutische) behandeling" in 
Verordening (EU) 2016/... 
(geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik);

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "diervoeder met medicinale werking": 
een mengsel van een of meer 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik of tussenproducten en een of meer 
diervoeders dat als zodanig aan dieren kan 
worden toegediend;

a) "diervoeder met medicinale werking": 
een mengsel van een of meer 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik of tussenproducten en een of meer 
diervoeders dat als zodanig aan dieren kan 
worden toegediend, vanwege de genezende 
of preventieve eigenschappen van het 
geneeskrachtige gedeelte van het mengsel 
en vanwege de voedende eigenschappen 
van het voedingsgedeelte van het mengsel;

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "tussenproduct": een mengsel van een 
of meer geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik en een of meer 
diervoeders dat bestemd is voor de 
productie van diervoeders met medicinale 
werking;

b) "intermediair diervoeder met 
medicinale werking": een mengsel van een 
of meer geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik en een of meer 
grondstoffen dat bestemd is voor de 
productie van diervoeders met medicinale 
werking;



PE624.155/ 15

NL

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "niet-doeldiervoeder": diervoeder dat 
niet bestemd is om een specifiek 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik te bevatten;

d) "niet-doeldiervoeder": diervoeder dat 
niet bestemd is om een geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik te bevatten;

Motivering

Deze definitie is momenteel dubbelzinnig en moet worden verduidelijkt. Een niet-
doeldiervoeder zou moeten worden gedefinieerd als een gewoon diervoeder dat geen 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik bevat.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "exploitant van een diervoederbedrijf": 
een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die verantwoordelijk is voor de naleving 
van de bij deze verordening vastgestelde 
voorschriften in het diervoederbedrijf 
waarover hij de leiding heeft;

Schrappen

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "distributeur": een exploitant van een 
diervoederbedrijf die verpakte en 
gebruiksklare diervoeders met medicinale 

g) "distributeur": een exploitant van een 
diervoederbedrijf die verpakte en 
gebruiksklare diervoeders met medicinale 
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werking levert aan de houder van dieren; werking levert aan de houder van dieren of, 
in het geval van diervoeders met 
medicinale werking voor niet-
voedselproducerende dieren, een andere 
marktdeelnemer die geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik mag 
distribueren;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "mobiele mengvoederbereider": een 
exploitant van een diervoederbedrijf met 
een diervoederinrichting bestaande uit een 
specifiek voor de vervaardiging van 
diervoeders met medicinale werking 
ingerichte vrachtwagen;

h) "mobiele mengvoederbereider": een 
exploitant van een diervoederbedrijf met 
een diervoederinrichting bestaande uit een 
specifiek voor de vervaardiging van 
diervoeders met medicinale werking 
ingerichte mobiele infrastructuur, die zich 
van boerderij naar boerderij begeeft om er 
zijn diensten te verlenen;

Motivering

Het is belangrijk duidelijker onderscheid te maken tussen een mobiele mengvoederbereider, 
die van boerderij naar boerderij trekt om er diervoeder met medicinale werking te 
produceren, en een mengvoederbereider ter plaatse.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) "mengvoederbereider ter plaatse": een 
exploitant van een diervoederbedrijf die 
diervoeder met medicinale werking 
produceert op de boerderij van verbruik.

i) "mengvoederbereider ter plaatse": een 
exploitant van een diervoederbedrijf die 
diervoeder met medicinale werking 
produceert voor exclusief gebruik op de 
boerderij waar het is geproduceerd voor 
voedselproducerende dieren die hij bezit;
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Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) "kruisbesmetting": een besmetting 
die het gevolg is van versleping of de 
overdracht van enige onbedoelde stof 
naar diervoeder;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) "antiparasitaire stof": 
geneeskrachtige stof die wordt gebruikt bij 
de behandeling van verschillende door 
parasieten veroorzaakte ziekten;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter i quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i quater) "tussenhandelaar": elke 
persoon die diervoeders met medicinale 
werking verkoopt of inkoopt, met 
uitzondering van de distributie van 
diervoeders met medicinale werking, 
waarbij geen sprake is van fysieke 
omgang met diervoeders met medicinale 
werking maar van de verhandeling ervan, 
onafhankelijk en namens een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon;

Motivering

Het is passend een definitie toe te voegen, namelijk die van tussenhandelaar.
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Exploitanten van diervoederbedrijven 
voldoen bij de productie, de opslag, het 
vervoer en het op de markt brengen van 
diervoeder met medicinale werking en 
tussenproducten aan bijlage I.

Exploitanten van diervoederbedrijven 
voldoen bij de productie, de opslag, het 
vervoer en het op de markt brengen van 
diervoeder met medicinale werking en 
tussenproducten aan de voorschriften van 
Verordening (EG) nr. 183/2005 en 
Verordening (EG) nr. 767/2009 en de 
bepalingen van bijlage I bij deze 
verordening, voor zover die voor de 
uitgevoerde handelingen relevant zijn, en 
bijlage III. De voorschriften voor het in 
de handel brengen van diervoeders met 
medicinale werking, met inbegrip van de 
etiketteringsvoorschriften in bijlage III, 
gelden niet voor mengvoederbereiders ter 
plaatse.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten mogen beperkingen 
invoeren om mobiele 
mengvoederbereiders op het eigen 
grondgebied te verbieden of aan regels te 
onderwerpen.

Motivering

De controle op veehouders is zeer gecompliceerd, met name als zij actief zijn op het 
grondgebied van meerdere lidstaten (grensoverschrijdende activiteiten).

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Distributeurs die uitsluitend 
diervoeders met medicinale werking voor 
niet-voedselproducerende dieren leveren 
welke in hermetisch gesloten zakken 
vervaardigd en gedistribueerd worden en 
op voorschrift rechtstreeks aan de 
houders van de dieren worden geleverd, 
zijn vrijgesteld van de verplichtingen die 
gelden voor de exploitanten van 
diervoederbedrijven.

Motivering

De voorgestelde vrijstelling bevordert uitsluitend de distributie van diervoeders met 
medicinale werking voor gezelschapsdieren via groot- en detailhandel (dierenartsen en 
apothekers) zonder onnodige administratieve lasten op te leggen, die de "exploitant van 
diervoederbedrijven" die het diervoeder met medicinale werking produceert, voor zijn 
rekening neemt. De voorschriften voor exploitanten van diervoederbedrijven (die bedoeld zijn 
om de veiligheid van levensmiddelen te beschermen) zouden de zaken nodeloos omslachtig 
maken.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 
die diervoeders met medicinale werking en 
tussenproducten produceren, opslaan, 
vervoeren en in de handel brengen, zorgen 
voor de invoering, toepassing en 
handhaving van een permanente 
schriftelijke procedure of van permanente 
schriftelijke procedures op basis van het in 
Verordening (EG) nr. 183/2005 bedoelde 
systeem van gevarenanalyse en kritische 
controlepunten (hierna: "HACCP").

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 
die diervoeders met medicinale werking en 
tussenproducten produceren, opslaan, 
vervoeren en in de handel brengen, zorgen 
voor de invoering, toepassing en 
handhaving van een permanente 
schriftelijke procedure of van permanente 
schriftelijke procedures op basis van het in 
Verordening (EG) nr. 183/2005 bedoelde 
systeem van gevarenanalyse en kritische 
controlepunten (hierna: "HACCP"). Reeds 
opgezette controlesystemen voor ter 
plaatse opererende mengvoederbereiders 
kunnen worden gehandhaafd, mits de 
beginselen van het HACCP geëerbiedigd 
worden. 
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Motivering

Bij de omzetting van Verordening (EG) nr. 183/2005 hebben de primaire producenten van 
diervoeders zich in de registers al gehouden aan de beginselen van het HACCP. Van deze 
registers moet ook in de toekomst gebruik kunnen worden gemaakt.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De producent van diervoeder met 
medicinale werking waarborgt dat:

2. De producent van diervoeder met 
medicinale werking waarborgt dat:

a) het geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik in het diervoeder wordt verwerkt 
overeenkomstig bijlage II;

a) het geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik in het diervoeder wordt verwerkt 
overeenkomstig artikel 15, lid 6, en 
bijlage II;

b) het diervoeder met medicinale werking 
wordt geproduceerd met inachtneming van 
de relevante voorwaarden inzake de in de 
diervoeders met medicinale werking te 
verwerken geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik die zijn gesteld 
in de samenvatting van de 
productkenmerken als bedoeld in artikel 14 
van Richtlijn 2001/82/EG;

b) het diervoeder met medicinale werking 
wordt geproduceerd met inachtneming van 
de relevante voorwaarden inzake de in de 
diervoeders met medicinale werking te 
verwerken geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik die zijn gesteld 
in het voorschrift of, in de in artikel 8 van 
deze verordening genoemde gevallen, in 
de samenvatting van de productkenmerken 
als bedoeld in artikel 30 van Verordening 
(EU) 2016/... (geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik); hieronder 
vallen in het bijzonder de voorwaarden 
betreffende de bekende wisselwerking 
tussen de geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik en de 
diervoeders die de veiligheid of de 
werkzaamheid van de diervoeders met 
medicinale werking in het gedrang kan 
brengen;

c) er geen mogelijkheid van wisselwerking 
tussen de geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik en de 
diervoeders bestaat die de veiligheid of de 
werkzaamheid van de diervoeders met 
medicinale werking in het gedrang 
brengt;
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d) een toevoegingsmiddel waarvoor in het 
desbetreffende vergunningsbesluit een 
maximumgehalte is vastgesteld, niet in het 
diervoeder met medicinale werking wordt 
verwerkt als het in het geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik reeds als 
werkzame stof is gebruikt.

d) een als coccidiostaticum of 
histomonostaticum toegestaan 
toevoegingsmiddel waarvoor in het 
desbetreffende vergunningsbesluit een 
maximumgehalte is vastgesteld, niet in het 
diervoeder met medicinale werking wordt 
verwerkt als het in het geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik reeds als 
werkzame stof is gebruikt;
d bis) indien de werkzame stof in het 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik gelijk is aan de stof die als 
toevoegingsmiddel is verwerkt in het 
betreffende diervoeder, het totale gehalte 
van die stof in het diervoeder met 
medicinale werking niet hoger is dan het 
maximumgehalte dat is vastgesteld in het 
voorschrift voor het geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik of, in de in 
artikel 8 genoemde gevallen, in de 
samenvatting van de productkenmerken.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) het diervoeder dat wordt gebruikt 
voor de productie van diervoeder met 
medicinale werking voldoet aan alle 
relevante bepalingen van de 
Uniewetgeving inzake diervoeders;

Motivering

Het diervoeder dat wordt verwerkt in het voormengsel met medicinale werking - 
geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik - dient van goede kwaliteit te zijn en te voldoen 
aan de wettelijke bepalingen die op dat gebied van toepassing zijn.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 
die diervoeders met medicinale werking 
produceren, zorgen voor de homogene 
bijmenging van het geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik of het 
tussenproduct in het diervoeder.

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 
die diervoeders met medicinale werking 
produceren, zorgen voor de homogene 
verdeling van het geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik of het 
tussenproduct in het diervoeder.

Motivering

Het is belangrijk te onderstrepen dat het hier de bedoeling is ervoor te zorgen dat het 
geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik gelijkmatig in het voeder wordt verdeeld. 
"Verdeling" is een term die in de farmaceutische sector wordt gebruikt.

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Exploitanten van 
diervoederbedrijven die tussenproducten 
produceren, zorgen voor de homogene 
verdeling van het geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik in het 
diervoeder.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen criteria 
vaststellen voor de homogene bijmenging 
van het geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik in het diervoeder 
met medicinale werking of het 
tussenproduct, rekening houdend met de 
specifieke eigenschappen van de 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik en de mengtechnologie. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

2. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen criteria 
vaststellen voor de homogene verdeling 
van het geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik in het diervoeder 
met medicinale werking of het 
tussenproduct, rekening houdend met de 
specifieke eigenschappen van de 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik en de productietechnologie (zoals 
mengen of verstuiven). Die 
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volgens de in artikel 20, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 20, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 
die diervoeders met medicinale werking en 
tussenproducten produceren, opslaan, 
vervoeren en in de handel brengen, treffen 
overeenkomstig de artikelen 3 en 4 
maatregelen om versleping te voorkomen.

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 
die diervoeders met medicinale werking en 
tussenproducten produceren, opslaan, 
vervoeren en in de handel brengen, treffen 
overeenkomstig de artikelen 3 en 4 
maatregelen om versleping tot een 
minimum te beperken overeenkomstig het 
Alara-beginsel, om risico's voor de 
diergezondheid, de menselijke gezondheid 
en het milieu te voorkomen.

2. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot specifieke grenswaarden voor de 
versleping van werkzame stoffen.

2. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot specifieke grenswaarden voor de 
versleping van werkzame stoffen in niet-
doeldiervoeder op basis van 
wetenschappelijke risicobeoordelingen 
door de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA). 

Wanneer voor een werkzame stof geen 
specifieke verslepingsgrenswaarden zijn 
vastgesteld, gelden de volgende 
verslepingsgrenswaarden:

Wanneer voor een werkzame stof geen 
specifieke verslepingsgrenswaarden zijn 
vastgesteld, wordt de algemene 
verslepingsgrenswaarde vastgesteld op 
3 % van de werkzame stof in de laatste 
partij diervoeder met medicinale werking 
of tussenproduct die is geproduceerd vóór 
de productie van de volgende partij niet-
doeldiervoeder.

a) voor antimicrobiële werkzame stoffen 
1 % van de werkzame stof in de laatste 
partij diervoeder met medicinale werking 
of tussenproduct die is geproduceerd vóór 
de productie van niet-doeldiervoeder; 
b) voor andere werkzame stoffen 3 % van 
de werkzame stof in de laatste partij 
diervoeder met medicinale werking of 
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tussenproduct die is geproduceerd vóór de 
productie van niet-doeldiervoeder;

2 bis. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen een gedetailleerd 
tijdschema vast met een lijst waarin in 
volgorde van prioriteit de verschillende 
werkzame stoffen zijn opgenomen 
waarvoor specifieke 
verslepingsgrenswaarden moeten worden 
vastgesteld. Bij het opstellen van de lijst 
worden EFSA en het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) 
geraadpleegd. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 20, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.
Uiterlijk op ... [twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
dient de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in met 
vermelding van de vastgestelde specifieke 
verslepingsgrenswaarden.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Commissie is bevoegd om 
uitvoeringshandelingen vast te stellen 
teneinde criteria te formuleren voor:
a) de definitie van de partij 
overeenkomstig dit artikel;
b) de analysemethoden die moeten worden 
gebruikt door de exploitanten in de sector 
van diervoeders met medicinale werking;
c) de bemonsterings- en analysemethoden 
die moeten worden gebruikt door de 
exploitanten in de sector van diervoeders 
met medicinale werking en de bevoegde 
autoriteiten om de naleving van de 
specifieke verslepingsgrenswaarden te 
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controleren.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 20, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Motivering

Het is erg belangrijk de term "partij" te definiëren om een geharmoniseerde toepassing van 
de wetgeving te waarborgen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Diervoeders met medicinale werking en 
tussenproducten mogen worden 
geproduceerd en opgeslagen vóór het in 
artikel 15 bedoelde voorschrift is 
afgegeven. Deze bepaling is niet van 
toepassing op mengvoederbereiders ter 
plaatse of in geval van de productie van 
diervoeder met medicinale werking of 
tussenproducten met geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik overeenkomstig 
de artikelen 10 of 11 van Richtlijn 
2001/82/EG.

Diervoeders met medicinale werking en 
tussenproducten mogen om 
productietechnische redenen worden 
geproduceerd en opgeslagen vóór het in 
artikel 15 bedoelde voorschrift is 
afgegeven. In dat geval worden de aard en 
de hoeveelheid van de geproduceerde of 
opgeslagen diervoeders met medicinale 
werking bij de bevoegde autoriteit gemeld. 
Deze bepaling is niet van toepassing op 
mobiele mengvoederbereiders.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behalve aan artikel 11, lid 1, en de 
artikelen 12 en 14 van Verordening (EG) 
nr. 767/2009 voldoet de etikettering van 
diervoeders met medicinale werking en van 
tussenproducten aan de bepalingen van 
bijlage III bij deze verordening.

1. Behalve aan artikel 11, leden 1 en 4, de 
artikelen 12 en 14, artikel 15, onder b), d), 
e) en f), artikel 17, lid 1, onder a), d), e) 
en f), en artikel 17, leden 2 en 3, van 
Verordening (EG) nr. 767/2009 voldoet de 
etikettering van diervoeders met 
medicinale werking en van 
tussenproducten, voor zover die niet 
rechtstreeks als voeder gebruikt worden, 
aan de bepalingen van bijlage III bij deze 
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verordening.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer in plaats van 
verpakkingsmateriaal recipiënten worden 
gebruikt, gaan zij vergezeld van 
documenten die voldoen aan lid 1.

2. Wanneer in plaats van verpakkingen 
recipiënten worden gebruikt, gaan zij 
vergezeld van een document dat voldoet 
aan lid 1.

Motivering

Er wordt voorgesteld om alle etiketinformatie op te nemen in één document (op soortgelijke 
wijze als bepaald in Verordening (EG) nr. 767/2009). Indien de verwijzing naar verscheidene 
documenten behouden blijft, maakt dat het er voor de bevoegde autoriteiten alleen maar 
moeilijker op te controleren of aan de etiketteringsvoorschriften is voldaan, en zou ook de 
traceerbaarheid van diervoeders met medicinale werking moeilijker op te volgen kunnen zijn.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bijlage IV bevat de toegestane 
toleranties voor afwijkingen tussen in de 
etikettering vermelde waarden betreffende 
de samenstelling van een diervoeder met 
medicinale werking of een tussenproduct 
en de waarden die blijken bij analyses 
tijdens officiële controles overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 882/2004.

3. In aanvulling op de in bijlage IV bij 
Verordening (EG) nr. 767/2009 genoemde 
toleranties bevat bijlage IV de toegestane 
toleranties voor afwijkingen tussen het in 
de etikettering vermelde gehalte aan 
werkzame stof in een diervoeder met 
medicinale werking of een tussenproduct 
en de waarden die blijken bij analyses 
tijdens officiële controles overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 882/2004.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Diervoeders met medicinale werking en 
tussenproducten mogen slechts in 
verzegelde verpakkingen of recipiënten in 
de handel worden gebracht. De 
verpakkingen of recipiënten worden 
zodanig verzegeld dat bij de opening van 
de verpakking of het recipiënt het zegel 
wordt beschadigd en niet opnieuw kan 
worden gebruikt.

Diervoeders met medicinale werking en 
tussenproducten mogen slechts in correct 
geëtiketteerde en verzegelde verpakkingen, 
met inbegrip van zakken, of recipiënten in 
de handel worden gebracht. De 
verpakkingen of recipiënten worden 
zodanig verzegeld dat bij de opening van 
de verpakking of het recipiënt het zegel 
wordt beschadigd en niet opnieuw kan 
worden gebruikt. Er moeten passende 
afwijkingen mogelijk zijn, voor zover de 
toepassing van deze vereiste niet nodig is 
voor de bescherming van de gezondheid 
van mens en dier of 
consumentenbelangen en een te zware 
administratieve en technische belasting 
zou vormen.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaat waar een diervoeder 
met medicinale werking wordt 
geproduceerd, niet dezelfde is als die waar 
het door de houder van het dier wordt 
gebruikt, wordt het geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik in de lidstaat van 
gebruik toegelaten overeenkomstig 
Richtlijn 2001/82/EG.

Wanneer de lidstaat waar een diervoeder 
met medicinale werking wordt 
geproduceerd, niet dezelfde is als die waar 
het door de houder van het dier wordt 
gebruikt, wordt het geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik in de lidstaat van 
gebruik toegelaten overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/... 
(geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik) of bevat het dezelfde werkzame 
stoffen alsmede een kwantitatief en 
kwalitatief gelijkwaardige samenstelling 
als een geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik waarvoor reeds 
een vergunning is verleend 
overeenkomstig Richtlijn 2001/82/EG.

Motivering

Het is belangrijk de handel in diervoeders met medicinale werking in de Unie niet te 
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belemmeren, met name om veehouders in lidstaten met kleine markten te helpen. In sommige 
gevallen kan het zijn dat een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik in een lidstaat niet 
toegelaten is om commerciële redenen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Handel met derde landen
De invoer uit derde landen van 
voedselproducerende dieren waaraan ter 
preventie van ziekten diervoeders met 
medicinale werking zijn toegediend die 
antimicrobiële geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik bevatten is 
verboden. Ook de invoer van 
levensmiddelen die van deze dieren 
afkomstig zijn is verboden.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Exploitanten van diervoederbedrijven die 
diervoeders met medicinale werking of 
tussenproducten produceren, opslaan, 
vervoeren of in de handel brengen, zorgen 
ervoor dat de inrichtingen waarover zij de 
leiding hebben, door de bevoegde 
autoriteit zijn erkend.

Exploitanten van diervoederbedrijven die 
diervoeders met medicinale werking of 
tussenproducten produceren, opslaan, 
vervoeren of in de handel brengen, zorgen 
ervoor dat de inrichtingen waarover zij de 
leiding hebben, door de bevoegde overheid 
zijn erkend. Dit geldt niet voor 
landbouwbedrijven die diervoeders met 
medicinale werking produceren en aan de 
eigen veestapel voeren.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Diervoeders met medicinale werking 
mogen slechts aan houders van dieren 
worden geleverd wanneer deze een 
voorschrift van een dierenarts kunnen 
overleggen en, in geval van productie door 
mengvoederbereiders ter plaatse, in het 
bezit zijn van een voorschrift van een 
dierenarts, en wanneer aan de 
voorwaarden in de leden 2 tot en met 6 is 
voldaan.

1. Diervoeders met medicinale werking 
mogen slechts aan houders van dieren 
worden geleverd wanneer deze een 
voorschrift van een dierenarts kunnen 
overleggen en, in geval van productie door 
mengvoederbereiders ter plaatse, in het 
bezit zijn van een voorschrift van een 
dierenarts of een andere daartoe door de 
nationale wetgeving gerechtigde 
beoefenaar, na een behoorlijke 
beoordeling van de gezondheidstoestand 
van de dieren in kwestie.

Voorschriften voor diervoeders met 
medicinale werking die geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik met 
anabole, ontstekingremmende, 
infectiewerende (behalve anthelmintica), 
kankerwerende, hormonale of 
psychotrope eigenschappen of stoffen 
bevatten, mogen alleen worden afgegeven 
door een dierenarts na een klinisch 
onderzoek en diagnose.
Voor antibiotica bevattende diervoeders 
met medicinale werking vindt er voor elk 
afgegeven voorschrift een fysiek 
onderzoek en een diagnose plaats.
Dierenartsen of andere daartoe door de 
nationale wetgeving gerechtigde 
beoefenaars die vervolgvoorschriften 
afgeven om een behandeling na een eerste 
voorschrift voort te zetten of te wijzigen, 
kunnen in uitzonderlijke gevallen en op 
basis van hun epidemiologische en 
klinische kennis besluiten dat een extra 
klinisch onderzoek van de dieren niet 
nodig is.
Diervoeders met medicinale werking 
mogen bovendien slechts aan houders van 
dieren worden geleverd wanneer aan de 
voorwaarden in de leden 2 tot en met 6 is 
voldaan.

2. Het voorschrift bevat de in bijlage V 
bedoelde gegevens. Het oorspronkelijke 
voorschrift wordt door de producent of, in 

2. Het voorschrift bevat de gegevens als 
bedoeld in artikel 110 van Verordening 
(EU) 2016/... (geneesmiddelen voor 
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voorkomend geval, de distributeur 
bewaard. De voorschrijver en de houder 
van het dier bewaren een kopie van het 
voorschrift. Het origineel en de kopieën 
worden tot drie jaar na de datum van 
afgifte bewaard.

diergeneeskundig gebruik), aangevuld 
met bijlage V bij deze verordening. Het 
oorspronkelijke voorschrift wordt door de 
producent of, in voorkomend geval, de 
distributeur bewaard. De dierenarts of een 
andere daartoe door de nationale 
wetgeving gerechtigde beoefenaar die het 
voorschrift uitschrijft en de houder van het 
dier bewaren een kopie van het voorschrift. 
Het origineel en de kopieën worden tot drie 
jaar na de datum van afgifte bewaard.

3. Diervoeders met medicinale werking, 
behalve diervoeders met medicinale 
werking voor niet-voedselproducerende 
dieren, mogen niet worden gebruikt voor 
meerdere behandelingen op grond van 
hetzelfde voorschrift.

3. Diervoeders met medicinale werking, 
behalve diervoeders met medicinale 
werking voor niet-voedselproducerende 
dieren, mogen niet worden gebruikt voor 
meerdere behandelingen op grond van 
hetzelfde voorschrift.

3 bis. De duur van de behandeling strookt 
met de geldende samenvatting van de 
productkenmerken van het toegelaten 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik dat in het diervoeder met 
medicinale werking is verwerkt, en mag 
niet langer zijn dan drie weken in het 
geval van diervoeders met medicinale 
werking waarin geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik zijn verwerkt 
die werkzame stoffen bevatten met 
potentieel voor resistentieselectie.
3 ter. In geval van een gediagnosticeerde 
ziekte zoals bedoeld in lid 5 mag een deel 
van het diervoeder met medicinale 
werking dat niet is gebruikt, middels een 
nieuw voorschrift opnieuw worden 
gebruikt, op voorwaarde dat het is 
bewaard overeenkomstig de voorwaarden 
van de samenvatting van de 
productkenmerken.

4. Het voorschrift is geldig voor een 
periode van maximaal zes maanden voor 
niet-voedselproducerende dieren en van 
maximaal drie weken voor 
voedselproducerende dieren.

4. Het voorschrift is na de datum van 
afgifte geldig voor een periode van 
maximaal zes maanden voor niet-
voedselproducerende dieren en van 
maximaal drie weken voor 
voedselproducerende dieren.

5. De voorgeschreven diervoeders met 
medicinale werking mogen alleen worden 
gebruikt voor dieren die door de 

5. De voorgeschreven diervoeders met 
medicinale werking mogen alleen worden 
gebruikt voor een dier of een groep dieren 
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voorschrijver zijn onderzocht en enkel 
voor een gediagnosticeerde ziekte. De 
voorschrijver vergewist zich ervan dat 
deze medicatie voor de doeldieren volgens 
de regels van de diergeneeskunde 
verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 
de toediening van het betrokken 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik niet onverenigbaar is met een 
andere behandeling of een ander gebruik 
en er geen contra-indicatie of 
wisselwerking bestaat indien verscheidene 
geneesmiddelen worden gebruikt. 

die door de voorschrijvende dierenarts of 
een andere daartoe door de nationale 
wetgeving gerechtigde beoefenaar zijn 
onderzocht of beoordeeld en enkel voor 
een gediagnosticeerde ziekte. Belangrijke 
en dreigende gezondheidsrisico's kunnen 
een reden zijn voor een beperkt en niet-
routinematig profylactisch gebruik van 
vaccins en antiparasitaire behandelingen. 
De voorschrijvende dierenarts of een 
andere daartoe door de nationale 
wetgeving gerechtigde beoefenaar 
vergewist zich er op basis van zijn kennis 
van de gebruikte voedersystemen, de 
mengmogelijkheden en andere relevante 
kenmerken van het bedrijf van dat de 
medicatie voor de doeldieren volgens de 
regels van de diergeneeskunde 
verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 
de toediening van het betrokken 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik niet onverenigbaar is met een 
andere behandeling of een ander gebruik 
en er geen contra-indicatie of 
wisselwerking bestaat indien verscheidene 
geneesmiddelen worden gebruikt. 

6. Het voorschrift vermeldt 
overeenkomstig de samenvatting van de 
productkenmerken van het geneesmiddel 
voor diergeneeskundig gebruik de op basis 
van de relevante parameters berekende 
opnamegraad van het geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik.

6. Het voorschrift vermeldt 
overeenkomstig de samenvatting van de 
productkenmerken van het geneesmiddel 
voor diergeneeskundig gebruik de 
opnamegraad van de werkzame stof van 
het geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik per kilogram diervoeder met 
medicinale werking, rekening houdend 
met de productkenmerken en, indien van 
toepassing, de geografische of 
seizoensgebonden omstandigheden. De 
dagelijkse dosis van het geneesmiddel 
voor diergeneeskundig gebruik wordt 
verwerkt in een hoeveelheid diervoeder 
met medicinale werking die de inname 
van de dagelijkse dosis door het doeldier 
garandeert, waarbij ermee rekening wordt 
gehouden dat de inname van voer door 
zieke dieren kan afwijken van het 
normale dagrantsoen.
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebruik bij voedselproducerende dieren Gebruik

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.Exploitanten van diervoederbedrijven die 
diervoeders met medicinale werking 
leveren aan een houder van 
voedselproducerende dieren, of personen 
die ter plaatse mengsels van diervoeders 
met medicinale werking voor 
voedselproducerende dieren bereiden, 
zorgen ervoor dat de geleverde of 
gemengde hoeveelheden niet groter zijn 
dan

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 
die diervoeders met medicinale werking 
leveren aan houders van 
voedselproducerende en niet-
voedselproducerende dieren, of personen 
die ter plaatse mengsels van diervoeders 
met medicinale werking voor 
voedselproducerende dieren bereiden, 
zorgen ervoor dat de geleverde of 
gemengde hoeveelheden niet groter zijn 
dan de in het voorschrift vermelde 
hoeveelheden. 

a) de in het voorschrift vermelde 
hoeveelheden en
b) de hoeveelheden die nodig zijn voor een 
behandeling van één maand of van twee 
weken in geval van diervoeders met 
medicinale werking die antimicrobiële 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik bevatten.

De voor een behandeling benodigde 
hoeveelheden worden bepaald 
overeenkomstig de samenvatting van de 
productkenmerken die is opgenomen in de 
vergunning voor het in de handel brengen 
van het in het voorschrift vermelde 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik.
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Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Diervoeders met medicinale werking die 
antimicrobiële geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 
niet worden gebruikt voor het voorkomen 
van ziekten bij voedselproducerende 
dieren of het verhogen van hun 
rendement.

2. Diervoeders met medicinale werking die 
antibiotica voor diergeneeskundig gebruik 
bevatten, mogen niet worden gebruikt voor 
het verhogen van het rendement van 
dieren. Profylaxe met antibiotica mag niet 
routinematig worden toegepast en 
evenmin ter compensatie van slechte 
hygiëne of inadequate veehouderij-
omstandigheden. In heel uitzonderlijke 
gevallen kan dergelijke profylaxe echter 
worden toegestaan vóór een ziekte is 
gediagnosticeerd of er klinische tekens 
van ziekte zijn, op basis van de 
epidemiologische en klinische kennis van 
de dierenarts, wanneer dat gebruik is 
toegestaan krachtens artikel 111 van 
Verordening (EU) 2016/... 
(geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik). Metafylaxe is toegestaan om de 
verspreiding van een infectie binnen een 
groep dieren waar de aanwezigheid van 
een infectiekiem is vastgesteld, tot een 
minimum te beperken.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Exploitanten van diervoederbedrijven 
die diervoeders met medicinale werking 
voeren aan voedselproducerende dieren, 
houden een register bij overeenkomstig 
artikel 69 van Richtlijn 2001/82/EG. De 
gegevens in dat register worden 
bijgehouden tot vijf jaar na de datum 
waarop het diervoeder met medicinale 
werking is toegediend, ook wanneer het 

4. Exploitanten van diervoederbedrijven 
die diervoeders met medicinale werking 
voeren aan voedselproducerende dieren, 
houden een register bij overeenkomstig 
artikel 112 van Verordening (EU) 2016/... 
(geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik). De gegevens in dat register 
worden bijgehouden tot drie jaar na de 
datum waarop het diervoeder met 
medicinale werking is toegediend, ook 
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dier in die vijf jaar is geslacht. wanneer het dier in die drie jaar is geslacht. 
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
gegevens in dit register worden verzameld 
en overgebracht naar de databank van de 
Unie voor geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik als bedoeld in 
de artikelen 51 en 54 van Verordening 
(EU) 2016/... (geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik).

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor voedselproducerende dieren 
bestemde verpakte diervoeders met 
medicinale werking worden apart 
opgeslagen. Silo's waarin diervoeders met 
medicinale werking hebben gezeten, 
worden leeggemaakt voordat er andere 
diervoeders in komen, en worden 
regelmatig schoongemaakt.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Systeem voor de inzameling van 
ongebruikte of vervallen producten

Systeem voor de inzameling van vervallen 
producten

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat er adequate 
inzamelingssystemen voorhanden zijn 

De lidstaten ontwikkelen in samenwerking 
met de marktdeelnemers adequate 
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voor diervoeders met medicinale werking 
en tussenproducten die zijn verstreken of 
voor het geval dat de houder van het dier 
een grotere hoeveelheid diervoeder met 
medicinale werking heeft ontvangen dan 
hij daadwerkelijk gebruikt voor de in het 
voorschrift van een dierenarts bedoelde 
behandeling.

inzamelingssystemen voor diervoeders met 
medicinale werking en tussenproducten die 
zijn verstreken of voor het geval dat de 
houder van het dier een grotere 
hoeveelheid diervoeder met medicinale 
werking heeft ontvangen dan hij 
daadwerkelijk gebruikt voor de in het 
voorschrift van een dierenarts bedoelde 
behandeling, en hij deze niet in passende 
omstandigheden voor hergebruik zoals 
vermeld in de samenvatting van de 
productkenmerken kan opslaan. Het 
verzamelde materiaal wordt volgens de 
bestaande nationale of EU-wetgeving 
afgevoerd. De lidstaten zorgen ervoor dat 
producenten van diervoeders met 
medicinale werking en boeren wordt 
meegedeeld waar de inzamelingsplaatsen 
voor vervallen producten te vinden zijn en 
hoe zij hun vervallen diervoeders met 
medicinale werking daar krijgen. 

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De exploitanten verstrekken de gegevens 
die nodig zijn voor de berekening van de 
verkoopvolumes van geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik die zijn 
verwerkt in de eindproducten van 
diervoeder met medicinale werking aan de 
bevoegde nationale autoriteit van de 
lidstaat.
De lidstaten verzamelen relevante en 
vergelijkbare gegevens met betrekking tot 
de verkoopvolumes van diervoeders met 
medicinale werking die antimicrobiële 
werkzame stoffen bevatten.
De lidstaten sturen de gegevens met 
betrekking tot de verkoopvolumes van 
diervoeders met medicinale werking die 
antimicrobiële werkzame stoffen bevatten 
door naar de bevoegde Europese 
autoriteit.
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De Europese autoriteit analyseert de 
gegevens en publiceert een jaarverslag.

Motivering

In het actieplan van de Europese Commissie wordt de monitoring van de verkoop/het gebruik 
van antimicrobiële geneesmiddelen sterk aanbevolen. Het is daarom nuttig om regels vast te 
stellen voor de monitoring van antimicrobiële diervoeders met medicinale werking, aangezien 
deze een groot deel van de totale consumptie van antimicrobiële geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik uitmaken.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de artikelen 7 en 18 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

2. De in de artikelen 7 en 18 bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn 
van vijf jaar met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
voor het einde van de termijn van vijf jaar 
een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Motivering

Het Europees Parlement gaat in alle wetgevingshandelingen uit van het beginsel dat de 
bevoegdheidsdelegatie aan de Europese Commissie voor een vaste termijn wordt toegekend.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 2 – punt 1 – alinea 2



PE624.155/ 37

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een gekwalificeerd persoon 
aangewezen die verantwoordelijk is voor 
de productie van diervoeders met 
medicinale werking en tussenproducten, 
alsook een gekwalificeerd persoon voor 
kwaliteitscontrole.

De gekwalificeerde personen die 
verantwoordelijk zijn voor de productie en 
de kwaliteitscontrole beschikken over 
kwalificaties of specifieke bekwaamheden 
op het gebied van geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik. De 
gekwalificeerde personen die 
verantwoordelijk zijn voor de productie en 
de kwaliteitscontrole mogen geen 
diervoeders met medicinale werking 
voorschrijven die zullen worden 
geproduceerd of gecontroleerd in de 
inrichtingen waar ze hun activiteiten 
uitoefenen.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 2 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke persoon die in een 
productiezone komt, draagt beschermende 
kleding die geschikt is voor de 
handelingen die er plaatsvinden. De 
bedieners zorgen ervoor dat hun handen 
niet rechtstreeks in contact komen met 
onbeschermde producten of met machines 
die met dergelijke producten in aanraking 
zijn gekomen.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Er worden technische of 
organisatorische maatregelen genomen om 
kruisbesmettingen en fouten te voorkomen, 
controles te verrichten tijdens de productie, 
en een doeltreffende tracering van de voor 

2. Er worden technische of 
organisatorische maatregelen genomen om 
kruisbesmettingen en fouten tot een 
minimum te beperken, controles te 
verrichten tijdens de productie, en een 
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de productie van diervoeders met 
medicinale werking en tussenproducten 
gebruikte producten te waarborgen.

doeltreffende tracering van de voor de 
productie van diervoeders met medicinale 
werking en tussenproducten gebruikte 
producten te waarborgen.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aanwezigheid van ongewenste 
stoffen in de zin van Richtlijn 2002/32/EG 
en van andere verontreinigende stoffen 
die verband houden met de gezondheid van 
mens en dier wordt gecontroleerd; er 
worden passende maatregelen genomen om 
deze aanwezigheid zo veel mogelijk te 
beperken.

3. De aanwezigheid van ongewenste 
stoffen in de zin van Richtlijn 2002/32/EG 
die verband houden met de gezondheid van 
mens en dier wordt gecontroleerd; er 
worden passende maatregelen genomen om 
deze aanwezigheid zo veel mogelijk te 
beperken.

Motivering

De verwijzing naar "andere verontreinigende stoffen" is erg onduidelijk. Deze 
verontreinigende stoffen worden niet gedefinieerd.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om kruisbesmetting te voorkomen, 
worden producten die worden gebruikt 
voor de productie en onverwerkte 
diervoeders gescheiden van diervoeders 
met medicinale werking en 
tussenproducten opgeslagen.

4. Om versleping te voorkomen of tot een 
minimum te beperken, worden producten 
die worden gebruikt voor de productie en 
onverwerkte diervoeders gescheiden van 
diervoeders met medicinale werking en 
tussenproducten opgeslagen.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
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Bijlage I – afdeling 6 – punt 2 – letter i 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) informatie over degene die het 
voorschrift heeft afgegeven, waaronder ten 
minste zijn naam en adres.

i) voor de distributeur die aan de houder 
van een dier levert, informatie over de 
dierenarts of een andere daartoe door de 
nationale wetgeving gerechtigde 
beoefenaar die het voorschrift heeft 
afgegeven, waaronder ten minste zijn naam 
en adres.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – afdeling 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afdeling 7 bis
DOOR DERDEN VERRICHTE 
HANDELINGEN
1. Voor alle uitbestede activiteiten wordt 
een naar behoren omschreven, 
overeengekomen en gecontroleerd 
contract opgesteld ter voorkoming van 
eventuele misverstanden die kunnen 
leiden tot een werk of product van 
onvoldoende kwaliteit. Tussen de 
opdrachtgever en de onderaannemer 
wordt een schriftelijke overeenkomst 
opgesteld om de verplichtingen van beide 
partijen duidelijk vast te stellen. Daarin 
wordt duidelijk vastgesteld hoe de 
gekwalificeerde personen die 
verantwoordelijk zijn voor productie, 
vervoer en kwaliteitscontrole hun 
verantwoordelijkheden moeten 
uitoefenen.
2. Een schriftelijke overeenkomst bestrijkt 
de door de opdrachtgever toevertrouwde 
activiteiten op het gebied van productie, 
analyse of vervoer, alsook alle hiertoe 
genomen technische maatregelen. Alle 
bepalingen van de overeenkomst, 
waaronder alle voorstellen voor 
technische wijzigingen of andere 
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bepalingen, moeten in overeenstemming 
zijn met de bepalingen van deze 
verordening.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De dagelijkse dosis van het 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik wordt verwerkt in een hoeveelheid 
diervoeder met medicinale werking die de 
inname van de dagelijkse dosis door het 
doeldier garandeert, waarbij ermee 
rekening wordt gehouden dat de inname 
van voer door zieke dieren kan afwijken 
van het normale dagrantsoen.

2. De dagelijkse dosis van het 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik wordt verwerkt volgens het 
voorschrift.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het etiket van diervoeders met medicinale 
werking en tussenproducten bevat de 
volgende gegevens: 

Het etiket van diervoeders met medicinale 
werking en tussenproducten bevat, 
overeenkomstig de voorschriften van deze 
bijlage en van Verordening (EG) 
nr. 767/2009, de volgende gegevens, die 
op een voor de eindgebruiker eenvoudige, 
duidelijke en begrijpelijke wijze zijn 
vermeld:

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) de vermelding "diervoeder met 
medicinale werking", aangevuld met de 

1) de vermelding "diervoeder met 
medicinale werking", aangevuld met de 
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vermelding "volledig" of "aanvullend", 
naargelang van het geval, of 
"tussenproduct voor diervoeder met 
medicinale werking", en de doelsoort(en);

vermelding "volledig" of "volledig dieet-" 
dan wel "aanvullend" of "aanvullend 
dieet-", naargelang van het geval, of 
"tussenproduct voor diervoeder met 
medicinale werking", en de doelsoort(en);

Motivering

Het kan passend zijn om de voedingswaarde van het dieet te wijzigen ter aanvulling van het 
diervoeder met medicinale werking. Dit is met name van belang voor de behandeling van 
chronische aandoeningen bij gezelschapsdieren. In dit geval zou het mogelijk moeten zijn op 
het etiket informatie te verstrekken over de voedingswaarde en de in het voeder vervatte 
geneesmiddelen.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) de naam of handelsnaam en het adres 
van de voor de etikettering 
verantwoordelijke exploitant van het 
diervoederbedrijf;

Schrappen

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) het erkenningsnummer van de voor de 
etikettering verantwoordelijke persoon 
overeenkomstig artikel 12;

3) het erkenningsnummer van de voor de 
etikettering verantwoordelijke persoon en 
dat van de producent indien deze verschilt 
van de voor de etikettering 
verantwoordelijke persoon, 
overeenkomstig artikel 12;

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) het referentienummer van de partij 
diervoeder met medicinale werking of 
tussenproduct;

Schrappen

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) de nettohoeveelheid diervoeder met 
medicinale werking, uitgedrukt in massa-
eenheden voor vast diervoeder en in 
massa- of volume-eenheden voor 
vloeibaar diervoeder;

Schrappen

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) onder het opschrift "geneesmiddelen", 
de geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik, met de naam, de werkzame stof, 
de concentratie van het geneesmiddel, de 
toegevoegde hoeveelheid, de houder van 
de vergunning voor het in de handel 
brengen en het nummer van de 
vergunning voor het in de handel 
brengen;

6) onder het opschrift "geneesmiddelen", 
de geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik, met de naam, de werkzame stof en 
de toegevoegde hoeveelheid werkzame 
stof;

Motivering

De hoeveelheid en de concentratie van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik 
worden op het etiket vermeld om de gebruiker in staat te stellen de hoeveelheid werkzame stof 
te berekenen. Het is dan ook veel nuttiger meteen de hoeveelheid werkzame stof aan te geven. 
De vermelding van de houder van de vergunning en het nummer van de vergunning is 
overbodig voor de gebruiker. Met het oog op de leesbaarheid van het etiket kunnen deze 
gegevens achterwege worden gelaten.
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Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) de therapeutische indicaties van het 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik, eventuele contra-indicaties en 
ongewenste voorvallen, voorzover deze 
informatie noodzakelijk is voor het 
gebruik;

7) eventuele contra-indicaties en 
ongewenste voorvallen, voorzover deze 
informatie noodzakelijk is voor het 
gebruik;

Motivering

Het is overbodig de therapeutische indicaties te vermelden aangezien de diervoeders met 
medicinale werking worden gebruikt overeenkomstig het voorschrift waarin de dieren en de te 
behandelen ziekte al staan vermeld.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) een aanbeveling voor het lezen van de 
bijsluiter van de geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik, met inbegrip 
van een hyperlink waar hij kan worden 
gevonden, een waarschuwing dat het 
product uitsluitend bestemd is voor de 
behandeling van dieren, en een 
waarschuwing dat het product moet 
worden bewaard buiten het zicht en bereik 
van kinderen;

9) een aanbeveling voor het lezen van de 
bijsluiter van de geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik, met inbegrip 
van een hyperlink waar hij kan worden 
gevonden, een waarschuwing dat het 
product uitsluitend bestemd is voor de 
behandeling van dieren, een waarschuwing 
dat het product moet worden bewaard 
buiten het zicht en bereik van kinderen, en 
een waarschuwing dat personen in de 
nabijheid van met diervoeder met 
medicinale werking behandelde dieren 
besmet kunnen raken;

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) onder het opschrift 
"toevoegingsmiddelen", de lijst van 
toevoegingsmiddelen in diervoeders met 
medicinale werking voor 
voedselproducerende dieren 
overeenkomstig hoofdstuk I van 
bijlage VI bij Verordening (EG) 
nr. 767/2009, of in het geval van 
diervoeders met medicinale werking voor 
niet-voedselproducerende dieren 
overeenkomstig hoofdstuk I van 
bijlage VII bij die verordening, en in 
voorkomend geval de 
etiketteringsgegevens die zijn 
voorgeschreven in het besluit tot toelating 
van het betrokken toevoegingsmiddel;

Schrappen

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11) de naam of namen van de 
voedermiddelen zoals vermeld in de 
catalogus als bedoeld in artikel 24, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. 767/2009 of in 
het register als bedoeld in artikel 24, lid 6, 
van die verordening. Wanneer voor de 
productie verschillende voedermiddelen 
worden gebruikt, voldoet de vermelding 
aan artikel 17, lid 1, onder e), en lid 2, 
van Verordening (EG) nr. 767/2009;

Schrappen

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12) de analytische bestanddelen van 
diervoeders met medicinale werking voor 

Schrappen
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voedselproducerende dieren 
overeenkomstig hoofdstuk II van 
bijlage VI bij Verordening (EG) 
nr. 767/2009, of overeenkomstig 
hoofdstuk II van bijlage VII bij die 
verordening in geval van diervoeders met 
medicinale werking voor niet-
voedselproducerende dieren;

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13) bij diervoeder met medicinale werking 
voor niet-voedselproducerende dieren, een 
gratis telefoonnummer of een ander 
passend communicatiemiddel, zodat de 
afnemer naast de verplichte gegevens 
aanvullende informatie kan ontvangen 
over de toevoegingsmiddelen in het 
diervoeder met medicinale werking of 
over de voedermiddelen in het diervoeder 
met medicinale werking wanneer 
overeenkomstig artikel 17, lid 2, onder c), 
van Verordening (EG) nr. 767/2009 de 
categorie wordt vermeld;

Schrappen

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) het vochtgehalte als het meer dan 
14 % bedraagt;

Schrappen

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15) de gebruiksaanwijzing overeenkomstig 
het voorschrift van een dierenarts en de 
samenvatting van de productkenmerken 
zoals bedoeld in artikel 14 van Richtlijn 
2001/82/EG;

15) de gebruiksaanwijzing overeenkomstig 
de samenvatting van de productkenmerken 
zoals bedoeld in artikel 14 van Richtlijn 
2001/82/EG, of het voorschrift van een 
dierenarts, indien beschikbaar op het 
moment van productie;

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16 bis) informatie over het feit dat een 
inadequate verwijdering van diervoeders 
met medicinale werking ernstig gevaar 
oplevert voor het milieu en kan bijdragen 
tot antimicrobiële resistentie, en 
informatie over de plaats en werkwijze 
voor een adequate verwijdering van 
ongebruikt materiaal.

Motivering

Informatie over de plaats en werkwijze voor een adequate verwijdering van ongebruikt 
materiaal kan worden verstrekt met een hyperlink.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

1. De in dit punt vastgestelde toleranties omvatten technische en analyseafwijkingen.

Indien wordt vastgesteld dat de samenstelling van een diervoeder met medicinale werking of 
een tussenproduct afwijkt van de op het etiket vermelde hoeveelheid van een antimicrobiële 
werkzame stof, geldt een tolerantie van 10 %. Voor andere werkzame stoffen gelden de 
volgende toleranties:

Werkzame stof per kg diervoeder met 
medicinale werking

Tolerantie

> 500 mg ± 10%
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> 10 mg en ≤ 500 mg ± 20%

> 0,5 mg en ≤ 10 mg ± 30%

≤ 0,5 mg ± 40%

Amendement

1. De in dit punt vastgestelde toleranties omvatten technische afwijkingen.

Indien wordt vastgesteld dat de samenstelling van een diervoeder met medicinale werking of 
een tussenproduct afwijkt van de op het etiket vermelde hoeveelheid van een werkzame stof, 
gelden de volgende toleranties:

Werkzame stof per kg diervoeder met 
medicinale werking

Tolerantie

> 500 mg ± 20 %
> 100 mg en ≤ 500 mg ± 25 %
> 10 mg en ≤ 100 mg ± 30 %

≤ 10 mg ± 35%

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de in de punten 10 en 12 van 
bijlage III bij deze verordening bedoelde 
etiketteringsgegevens gelden naargelang 
het geval de in bijlage IV bij Verordening 
(EG) nr. 767/2009 vastgestelde 
toleranties.

Schrappen

Motivering

Het in aanmerking nemen van toleranties waarbij rekening wordt gehouden met zowel 
technische als analyseafwijkingen blijkt in de praktijk niet te werken. Niet alle 
analysemethoden zijn namelijk goedgekeurd. Bijgevolg moeten alleen de technische 
afwijkingen in aanmerking worden genomen en moet er een enkele tolerantiegrens worden 
opgelegd: ± 10 % en dat ongeacht het gehalte en de betreffende werkzame stof.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening



PE624.155/ 48

NL

Bijlage V – punt 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naam, voornaam, adres en 
lidmaatschapsnummer van een 
beroepsorganisatie van de persoon die een 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik mag voorschrijven.

1. Naam, voornaam, adres en 
lidmaatschapsnummer van een 
beroepsorganisatie van de dierenarts of 
andere persoon die overeenkomstig de 
toepasselijke nationale wetgeving een 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik mag voorschrijven.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Datum van afgifte en handtekening of 
elektronische identificatie van de persoon 
die een geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik mag 
voorschrijven. 

2. Datum van afgifte en handtekening of 
elektronische identificatie van de 
dierenarts of andere persoon die 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
wetgeving een geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik mag 
voorschrijven. 


