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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

De Verordening dierlijke bijproducten maakt deel uit van het uitgebreide wetgevingskader om 
in de hele productie- en distributieketen, "van boer tot bord", voor een hoog veiligheidsniveau 
te zorgen.  Dit voorstel voor een verordening behandelt alle vormen van dierlijke en 
landbouwproducten die niet voor de menselijke voedselketen bestemd zijn.  Het deelt de 
verschillende bijproducten volgens het risiconiveau in drie categorieën in, geeft een 
aanvaardbaar gebruik aan voor de bijproducten in elke categorie, stelt regels vast voor de 
doeltreffende en veilige overbrenging, verwerking en verwijdering van de bijproducten in 
erkende of geregistreerde bedrijven, en voert een systeem in voor de follow-up en regulering 
(door bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de Commissie) van het volledige proces.  

Deze verordening bouwt verder op Verordening (EG) nr. 1774/2002.  De Commissie heeft in 
2005 verslag uitgebracht over de doeltreffendheid van de regelgeving.  Zij wees erop dat het 
basiskader van vrijwaringsmaatregelen en de naleving door de lidstaten bevredigend waren.  
Er bleven evenwel een aantal kwesties open inzake het garanderen van de traceerbaarheid van 
materialen, de verhouding tussen de regelgeving voor dierlijke bijproducten en de andere 
communautaire regelgeving moest nog worden verduidelijkt, en voor de indeling van dierlijke 
bijproducten in categorieën en voor de controles moest er een meer op risico's gebaseerde 
aanpak komen.

Voorstellen van de Commissie

De voorstellen van de Commissie behandelen de verduidelijking van het toepassingsgebied en 
een meer op risico's gebaseerde aanpak.  De Commissie voert een eindpunt in de levenscyclus 
van dierlijke bijproducten in "om duidelijk te maken vanaf welk punt in de productieketen de 
voorschriften van de verordening niet langer op een dierlijk bijproduct van toepassing zijn".  
Verder wordt dubbel werk betreffende de erkenning van bedrijven vermeden dankzij 
samenhang met andere communautaire regelgeving.

Om tot een meer op risico's gebaseerde aanpak te komen, legt de Commissie nog meer de 
nadruk op het feit dat de exploitanten in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de 
naleving van de voorschriften van de verordening (onder toezicht van de bevoegde autoriteit). 
Met betrekking tot de vervaardiging van producten die niet rechtstreeks van belang zijn voor 
de veiligheid van de voedsel- of voederketen, "krijgen de exploitanten een grotere 
verantwoordelijkheid voor het in de handel brengen van veilige producten".  Indien veilige 
grondstoffen worden gebruikt, veilige productieprocessen worden ontwikkeld of dierlijke 
bijproducten worden gebruikt voor eindtoepassingen die, alles in aanmerking genomen, veilig 
zijn, mogen alle categorieën dierlijke bijproducten worden gebruikt. En enkel producten met 
slechts beperkte risico's kunnen in de categorie-indeling van dierlijke bijproducten worden 
opgenomen. 

Voorstellen van de rapporteur voor advies
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De rapporteur is globaal genomen verheugd over de voorstellen van de Commissie, met name 
over de grotere flexibiliteit voor het eindgebruik van dierlijke bijproducten en over de grotere 
aanpassingsmogelijkheden van de categorieën aan nieuw wetenschappelijk onderzoek.  Hij 
wil echter een aantal voorstellen doen om de regelgeving te verbeteren.

a) Gestorven dieren

Alle gestorven dieren, ook wanneer er geen vermoeden bestaat van ziekte of andere risico's 
voor de mens of het milieu, vallen onder de regelgeving.  Dit betekent dat de landbouwers 
hun dierlijke bijproducten moeten laten overbrengen naar een geregistreerd verwerkings- of 
verwijderingsbedrijf.  Voor landbouwers die zich op een grote afstand bevinden van de 
dichtstbijzijnde erkende installatie brengt deze verplichting onnodig hoge financiële en 
administratieve kosten met zich ten opzichte van de desbetreffende reële risico's.  De 
voorgestelde verordening voorziet in een uitzondering voor "afgelegen gebieden" (de 
landbouwers mogen hun gestorven dieren van categorie 2 en 3 zelf verwijderen door ze op de 
boerderij te verbranden of te begraven).  De definitie van "afgelegen gebieden" is echter te 
zwak om de meeste landbouwers te kunnen helpen.  De rapporteur is van oordeel dat deze 
uitzondering moet worden uitgebreid en dat de lidstaten discretionaire bevoegdheid moeten 
hebben om deze gebieden te definiëren, ten einde regelgeving in te voeren die voor hun 
situatie geschikt is.   De rapporteur is het verder eens met de uitzondering voor kleine 
exploitanten, maar is van oordeel dat de drempel ook hier moet worden vastgesteld door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat.

b) Vis

De rapporteur is van mening dat materiaal dat tijdens visserijactiviteiten wordt gevangen, niet 
onder deze verordening mag vallen.  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt immers dat 
visziekten en -parasieten eigen zijn aan het milieu en geen risico inhouden voor de menselijke 
gezondheid, zowel via contact als via besmetting. Ook zal het teruggooien van geïnfecteerde 
vis in zee de kans op infectie onder de vispopulatie wellicht niet doen toenemen.  Indien de 
bemanning van vissersschepen geïnfecteerde vis niet in zee mag teruggooien en alle materiaal 
naar de haven moet meenemen (om het vervolgens voor verwerking en verwijdering naar een 
erkende installatie te laten overbrengen, mogelijks als product van categorie 2), houdt dit een 
enorme last in voor de visserijindustrie en is dit zonder enorme uitgaven bijzonder moeilijk 
uit te voeren.  

c) Subsidiariteit

Deze verordening moet worden uitgevoerd in volledige samenwerking met diverse 
bestuursniveaus van de lidstaat, waarbij de bevoegde afgeleide subnationale besturen een 
hoofdrol vervullen.  De rapporteur heeft hiertoe een aantal amendementen ingediend.  Verder 
wil hij dat de bevoegde autoriteit van de lidstaat meer te zeggen heeft over de overheveling 
van afzonderlijke dierlijke bijproducten tussen de categorieën op basis van het recentste 
wetenschappelijk onderzoek door de bevoegde instanties. Hij is het er evenwel mee eens dat 
de Commissie het laatste woord moet hebben over de indeling in categorieën om misbruik 
van deze bepaling te voorkomen.

Tot slot heeft de rapporteur ook voorstellen met betrekking tot biobrandstoffen, 
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verbrandingsinstallaties met een lage capaciteit, keukenafval en voeder voor 
gezelschapsdieren.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten zijn een 
potentiële bron van risico's voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid. Bij 
eerdere crises in verband met uitbraken van 
mond-en-klauwzeer, de verspreiding van 
overdraagbare spongiforme 
encefalopathieën zoals boviene 
spongiforme encefalopathie (BSE) en de 
aanwezigheid van dioxinen in 
levensmiddelen is gebleken welke 
gevolgen een verkeerd gebruik van 
dierlijke bijproducten kan hebben voor de 
volksgezondheid, de diergezondheid, de 
veiligheid van de voedsel- en voederketen 
en het vertrouwen van de consument.
Bovendien kunnen dergelijke crises 
bredere nadelige gevolgen voor de hele 
maatschappij hebben, namelijk door het 
effect op de sociaaleconomische situatie 
van landbouwers en de betrokken 
industriesectoren en op het vertrouwen van 
de consument in de veiligheid van 
producten van dierlijke oorsprong.
Uitbraken van ziekten kunnen ook 
negatieve gevolgen hebben voor het 
milieu, niet alleen door de problemen met 
de verwijdering, maar ook wat de 
biodiversiteit betreft.

(1) Niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten zijn een 
potentiële bron van risico's voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid. Bij 
eerdere crises in verband met uitbraken van 
mond-en-klauwzeer en de verspreiding van 
overdraagbare spongiforme 
encefalopathieën zoals boviene 
spongiforme encefalopathie (BSE) is 
gebleken welke gevolgen een illegaal of
verkeerd gebruik van dierlijke bijproducten 
kan hebben voor de volksgezondheid, de 
diergezondheid, de veiligheid van de 
voedsel- en voederketen en het vertrouwen 
van de consument. Bovendien kunnen 
dergelijke crises bredere nadelige gevolgen 
voor de hele maatschappij hebben, 
namelijk door het effect op de 
sociaaleconomische situatie van 
landbouwers en de betrokken 
industriesectoren en op het vertrouwen van 
de consument in de veiligheid van 
producten van dierlijke oorsprong.
Uitbraken van ziekten kunnen ook 
negatieve gevolgen hebben voor het 
milieu, niet alleen door de problemen met 
de verwijdering, maar ook wat de 
biodiversiteit betreft.
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Motivering

Verduidelijking. De dioxinebesmetting van voeder had niets te maken met een verkeerd 
gebruik van dierlijke bijproducten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Dierlijke bijproducten ontstaan 
voornamelijk bij het slachten van dieren 
voor menselijke consumptie, bij de 
verwijdering van dode dieren en bij 
ziektebestrijdingsmaatregelen. Ongeacht 
waar zij vandaan komen, vormen dierlijke 
bijproducten een risico voor de 
volksgezondheid, de diergezondheid en het 
milieu. Dit risico moet adequaat worden 
beheerst, hetzij door deze producten naar 
een veilige wijze van verwijdering te 
kanaliseren, hetzij door ze voor andere 
doeleinden te gebruiken onder strenge 
voorwaarden die de betrokken risico's tot 
een minimum beperken.

(2) Dierlijke bijproducten ontstaan 
voornamelijk bij het slachten van dieren 
voor menselijke consumptie, bij de 
verwijdering van dode dieren en bij 
ziektebestrijdingsmaatregelen. Ongeacht 
waar zij vandaan komen, vormen dierlijke
bijproducten een risico voor de 
volksgezondheid, de diergezondheid en het 
milieu. Dit risico moet adequaat worden 
beheerst, hetzij door deze producten naar 
een veilige wijze van verwijdering te 
kanaliseren, hetzij door ze voor andere 
doeleinden zoals voor bio-energie te 
gebruiken onder strenge voorwaarden die 
de betrokken risico's tot een minimum 
beperken.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Verordening (EG) nr. 1923/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 december 2006 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 999/2001 houdende 
vaststelling van voorschriften inzake 
preventie, bestrijding en uitroeiing van 
bepaalde overdraagbare spongiforme 
encefalopathieën, maakt het juridisch 
mogelijk om het gebruik van diermeel in 
voer bestemd voor niet-herkauwers onder 
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bepaalde voorwaarden weer toe te staan. 
Als nadrukkelijke voorwaarde voor 
versoepeling van het huidige 
diermeelverbod wordt genoemd het 
beschikbaar zijn van tests om dierlijke 
eiwitten van verschillende diersoorten van 
elkaar te kunnen onderscheiden. De 
Commissie stelt daarom alles in het werk 
om zo snel mogelijk gevalideerde 
soortspecifieke tests beschikbaar te 
stellen, zodat diermeel, met uitsluiting van 
kannibalisme, als waardevolle eiwitbron 
in diervoeders voor niet-herkauwers 
gebruikt kan worden.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Het gebruik van keukenafval en 
etensresten in veevoer heeft in het 
verleden meermaals geleid tot uitbraken 
van besmettelijke dierziekten. Daarnaast 
kan door de toelating van keukenafval en 
etensresten in veevoer niet gegarandeerd 
worden dat materiaal afkomstig van 
dieren van een bepaalde soort niet aan 
dieren van dezelfde soort wordt 
vervoederd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De verantwoordelijkheid voor het 
uitvoeren van activiteiten overeenkomstig 
deze verordening moet in eerste instantie 
bij de exploitanten blijven liggen. Tegelijk 
vereist het algemene belang van de 
voorkoming van risico's voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid dat 

(19) De verantwoordelijkheid voor het 
uitvoeren van activiteiten overeenkomstig 
deze verordening moet in eerste instantie 
bij de exploitanten blijven liggen. Tegelijk 
vereist het algemene belang van de 
voorkoming van risico's voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid dat 
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er een verzamelings- en 
verwijderingssysteem is zodat dierlijke 
bijproducten die niet mogen worden 
gebruikt of om economische redenen niet 
worden gebruikt, veilig worden verwijderd. 
De lidstaten moeten voldoende middelen 
uittrekken voor de daartoe benodigde 
infrastructuur en moeten ervoor zorgen dat 
het systeem goed werkt. Hoe omvangrijk 
het verzamelings- en verwijderingssysteem 
is, hangt af van de reële hoeveelheid 
dierlijke bijproducten die in de lidstaat in 
kwestie ontstaat. Uit voorzorg moet ook 
rekening worden gehouden met de 
behoefte aan extra verwijderingscapaciteit 
in geval van grote uitbraken van 
overdraagbare zieken of technische 
problemen in een bestaande 
verwijderingsinrichting. Het moet de 
lidstaten toegestaan zijn om onderling en 
met derde landen samen te werken, mits de 
doelstellingen van deze verordening 
worden verwezenlijkt.

er een verzamelings- en 
verwijderingssysteem is zodat dierlijke 
bijproducten die niet mogen worden 
gebruikt of om economische redenen niet 
worden gebruikt, veilig worden verwijderd. 
De lidstaten en de bevoegde afgeleide 
subnationale besturen moeten voldoende 
middelen uittrekken voor de daartoe 
benodigde infrastructuur en moeten ervoor 
zorgen dat het systeem goed werkt. Hoe 
omvangrijk het verzamelings- en 
verwijderingssysteem is, hangt af van de 
reële hoeveelheid dierlijke bijproducten die 
in de lidstaat in kwestie ontstaat. Uit 
voorzorg moet ook rekening worden 
gehouden met de behoefte aan extra 
verwijderingscapaciteit in geval van grote 
uitbraken van overdraagbare ziekten of 
technische problemen in een bestaande 
verwijderingsinrichting. Het moet de 
lidstaten en de bevoegde afgeleide 
subnationale besturen toegestaan zijn om 
onderling en met derde landen samen te 
werken, mits de doelstellingen van deze 
verordening worden verwezenlijkt.

Motivering

De subnationale besturen moeten worden betrokken bij de correcte uitvoering van de 
verordening.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Dierlijke bijproducten moeten op basis 
van risicobeoordelingen in drie categorieën 
worden ingedeeld volgens het risico voor 
de volksgezondheid en de diergezondheid 
dat zij inhouden. Terwijl 
hoogrisicomateriaal alleen voor doeleinden 
buiten de voederketen mag worden 
gebruikt, moet het gebruik van 
laagrisicomateriaal onder veilige 

(25) Dierlijke bijproducten moeten op basis 
van risicobeoordelingen in drie categorieën 
worden ingedeeld volgens het risico voor 
de volksgezondheid en de diergezondheid 
dat zij inhouden. Terwijl 
hoogrisicomateriaal alleen voor doeleinden 
buiten de voederketen mag worden 
gebruikt, moet het gebruik van 
laagrisicomateriaal onder veilige 



AD\762126NL.doc 9/32 PE414.308v02-00

NL

omstandigheden worden toegestaan. omstandigheden worden toegestaan. Met 
name moet elke mogelijke inspanning 
worden geleverd om het gebruik van 
dierlijke bijproducten als bron voor bio-
energie te bevorderen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten moeten worden verwijderd 
overeenkomstig de milieuwetgeving inzake 
stortplaatsen en afvalverbranding. Met het 
oog op de samenhang moet verbranding 
plaatsvinden overeenkomstig Richtlijn 
2000/76/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 4 december 2000 
betreffende de verbranding van afval. Voor 
meeverbranding, hetzij als recuperatie, 
hetzij als verwijdering, gelden dezelfde 
erkennings- en exploitatievoorwaarden als 
voor afvalverbranding, met name wat 
betreft grenswaarden voor uitstoot in de 
lucht en uitstoot van afvalwater en 
residuen, controle, monitoring en 
metingen. Daarom moet de rechtstreekse 
meeverbranding, zonder voorafgaande 
verwerking, van alle drie de categorieën 
materiaal worden toegestaan.

(34) Dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten moeten worden verwijderd 
overeenkomstig de milieuwetgeving inzake 
stortplaatsen en afvalverbranding. Met het 
oog op de samenhang moet verbranding 
plaatsvinden overeenkomstig Richtlijn 
2000/76/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 4 december 2000 
betreffende de verbranding van afval. Voor 
meeverbranding, hetzij als recuperatie, 
hetzij als verwijdering, gelden dezelfde 
erkennings- en exploitatievoorwaarden als 
voor afvalverbranding, met name wat 
betreft grenswaarden voor uitstoot in de 
lucht en uitstoot van afvalwater en 
residuen, controle, monitoring en 
metingen. Daarom moet de rechtstreekse 
meeverbranding, zonder voorafgaande 
verwerking, van alle drie de categorieën 
materiaal worden toegestaan. Bovendien 
moeten specifieke bepalingen worden 
vastgesteld voor de erkenning van 
verbrandingsinstallaties met een lage 
capaciteit.

Motivering

Artikel 12 en Bijlage IV van de huidige Verordening (EG) nr. 1774/2002 voorzien in 
specifieke voorwaarden voor de erkenning van verbrandingsinstallaties met een lage 
capaciteit. Deze bepalingen moeten worden gehandhaafd in de uitvoeringsmaatregelen die de 
Commissie vaststelt.  
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Het gebruik van dierlijke bijproducten 
en afgeleide producten als stookbrandstof 
moet worden toegestaan en wordt niet als 
afvalverwijdering beschouwd. Wel moet 
dit soort gebruik plaatsvinden onder 
voorwaarden ter bescherming van de 
volksgezondheid en de diergezondheid en 
volgens passende milieunormen.

(35) Het gebruik van dierlijke bijproducten 
en afgeleide producten als stookbrandstof 
of als bron voor bio-energie moet worden 
toegestaan en wordt niet als 
afvalverwijdering beschouwd. Wel moet 
dit soort gebruik plaatsvinden onder 
voorwaarden ter bescherming van de 
volksgezondheid en de diergezondheid en 
volgens passende milieunormen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Richtlijn 2002/98/EG bepaalt dat 
dierlijke bijproducten onder de wetgeving 
inzake afvalstoffen vallen als zij worden 
verwijderd door middel van verbranding 
of storten dan wel naar een biogas- of 
composteerinstallatie worden gezonden. 
Deze richtlijn geeft de Commissie tevens 
de bevoegdheid om te bepalen in welke 
omstandigheden bepaalde stoffen geen 
afval vormen. Vóór de datum van 
inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening moet de Commissie in het 
kader van die richtlijn passende 
maatregelen voorstellen waarbij duidelijk 
wordt vermeld dat dierlijke bijproducten 
die als brandstof worden gebruikt, niet 
onder de wetgeving inzake afvalstoffen 
vallen.

Motivering

De Commissie moet duidelijk maken dat dierlijke bijproducten die als brandstof worden 
gebruikt, niet onder de Europese wetgeving inzake afvalstoffen vallen. 
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De voorschriften voor het in de handel 
brengen van dierlijke bijproducten en 
afgeleide producten voor 
vervoederingsdoeleinden en van 
biologische meststoffen en 
bodemverbeteraars moeten worden 
verduidelijkt om de voedsel- en 
voederketen te beschermen. Alleen 
categorie 3-materiaal mag voor 
vervoederingsdoeleinden worden gebruikt. 
Meststoffen op basis van dierlijke 
bijproducten kunnen de veiligheid van de 
voeder- en voedselketen in het gedrang 
brengen. Indien zij met eiwithoudend 
materiaal zijn vervaardigd, moet er een 
stof, bijvoorbeeld een anorganische of 
onverteerbare stof, aan worden 
toegevoegd zodat zij niet rechtstreeks voor 
vervoederingsdoeleinden kunnen worden 
gebruikt.

(41) De voorschriften voor het in de handel 
brengen van dierlijke bijproducten en 
afgeleide producten voor 
vervoederingsdoeleinden en van 
biologische meststoffen en 
bodemverbeteraars moeten worden 
verduidelijkt om de voedsel- en 
voederketen te beschermen. Alleen 
categorie 3-materiaal mag voor 
vervoederingsdoeleinden worden gebruikt. 
Meststoffen op basis van dierlijke 
bijproducten kunnen de veiligheid van de 
voeder- en voedselketen in het gedrang 
brengen. 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1774/2002 mag categorie 1-materiaal 
worden vervoederd aan met uitsterven 
bedreigde aasetende vogelsoorten die in 
hun natuurlijke habitat leven. Om deze 
soorten in stand te helpen houden, moet 
deze verordening deze voederpraktijk 
blijven toestaan onder bepaalde 
voorwaarden om de verspreiding van 
ziekten te voorkomen.

(45) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1774/2002 mag categorie 1-materiaal 
worden vervoederd aan met uitsterven 
bedreigde aasetende vogelsoorten die in 
hun natuurlijke habitat leven. Om deze en 
andere bedreigde of beschermde soorten 
in stand te helpen houden, moet deze 
verordening deze voederpraktijk blijven 
toestaan onder bepaalde voorwaarden om 
de verspreiding van ziekten te voorkomen.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De bestaande afwijking voor het 
begraven en verbranden van onverwerkte 
dierlijke bijproducten moet worden 
uitgebreid tot gebieden die vrijwel 
ontoegankelijk zijn of waar er een risico is
voor de gezondheid en veiligheid van het 
personeel dat het materiaal verzamelt. Uit 
de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van Verordening (EG) nr. 
1774/2002 blijkt dat begraving of 
verbranding ter plaatse in dergelijke 
uitzonderlijke omstandigheden 
gerechtvaardigd kan zijn om de dieren snel 
te verwijderen en de verspreiding van 
overdraagbare ziekten te voorkomen. De 
totale oppervlakte van de afgelegen 
gebieden in de lidstaten moeten beperkt 
blijven, zodat wordt voldaan aan de 
algemene verplichting dat er een passend 
verwijderingssysteem moet zijn 
overeenkomstig de voorschriften van deze 
verordening.

(47) De bestaande afwijking voor het 
begraven en verbranden van onverwerkte 
dierlijke bijproducten moet worden 
uitgebreid tot gebieden die vrijwel 
ontoegankelijk zijn, gebieden waar de 
verzameling van dierlijke bijproducten 
een zware financiële en administratieve 
last vormt of waar er een risico kan zijn
voor de gezondheid en veiligheid van het 
personeel dat het materiaal verzamelt. Uit 
de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van Verordening (EG) nr. 
1774/2002 blijkt dat begraving of 
verbranding ter plaatse in dergelijke 
uitzonderlijke omstandigheden 
gerechtvaardigd kan zijn om de dieren snel 
te verwijderen en de verspreiding van 
overdraagbare ziekten te voorkomen. De 
totale oppervlakte van de afgelegen 
gebieden in de lidstaten moet worden 
vastgesteld door de bevoegde autoriteit 
van de betrokken lidstaat.

Motivering

Afgelegen  gebieden moeten worden gedefinieerd onder de verantwoordelijkheid van de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten.

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) rauw voeder voor gezelschapsdieren 
dat afkomstig is uit winkels of lokalen die 
grenzen aan verkooppunten, waar het 
voer uitsluitend wordt gesneden en 
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opgeslagen om het ter plaatse rechtstreeks 
aan de consument te kunnen leveren;

Motivering

De uitsluiting van deze producten uit het toepassingsgebied, wat deel uitmaakt van de huidige 
regelgeving, moet worden gehandhaafd. 

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) rauw voer voor de 
gezelschapsdieren ter plaatse dat 
afkomstig is van dieren die, in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving, op de boerderij van oorsprong 
zijn geslacht uitsluitend voor consumptie 
door de landbouwer en zijn gezin;

Motivering

De uitsluiting van deze producten uit het toepassingsgebied, wat deel uitmaakt van de huidige 
regelgeving, moet worden gehandhaafd. 

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) mest die op de boerderij van 
oorsprong als meststof wordt verkregen, 
bewaard of gebruikt;

Motivering

De bepalingen inzake veilige verwijdering en veilig gebruik van dierlijke bijproducten zijn 
niet bedoeld om het gebruik van mest op de boerderij zelf te regelen. 

Amendement 16
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) bijproducten van eieren die worden 
geproduceerd, bewaard, verwijderd of 
gebruikt op het bedrijf van oorsprong;

Motivering
Het toegestane gebruik van producten als melk en melkproducten moet hetzelfde zijn als dat 
van andere bijproducten met vergelijkbare risico's die op het bedrijf van oorsprong worden 
verwerkt, zoals eieren en eierschalen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 3. Deze verordening is niet van 
toepassing op de volgende afgeleide 
producten, behoudens de bijzondere 
regeling van hoofdstuk VI:

3. Voor de volgende afgeleide producten is 
enkel de bijzondere regeling van hoofdstuk 
VI van toepassing:

Motivering

Verduidelijking van het toepassingsgebied van de verordening.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) eindproducten afkomstig van de 
veilige verwerking van biobrandstof 
ontstaan uit dierlijke bijproducten.

Motivering

Wanneer talg wordt gebruikt als grondstof voor de productie van biobrandstof, kunnen 
bijproducten als glycerol en kaliumsulfaat na de "oleochemische" verwerking in de 
raffinaderij als veilig worden beschouwd. Het gebruik ervan moet zonder verdere 
beperkingen worden toegestaan. 
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5)    "gezelschapsdieren": alle dieren van 
soorten die gewoonlijk door de mens 
worden gevoed en gehouden, niet voor 
veeteelt worden gehouden en vermeld zijn 
in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
998/2003;

(5)    "gezelschapsdieren": alle dieren van 
soorten die door de mens worden gevoed,  
gefokt of gehouden, met uitzondering van 
veeteelt, en die gewoonlijk niet door de 
mens worden gegeten en in de 
Gemeenschap evenmin als veevoeder 
worden gebruikt;

Motivering

De verwijzing naar Verordening (EG) nr. 998/2003 inzake het niet-commerciële verkeer van 
gezelschapsdieren mag niet als een exclusieve lijst worden gebruikt, aangezien dit 
onopzettelijk het toepassingsgebied van deze verordening zou beperken.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "in de handel brengen": een handeling 
die tot doel heeft dierlijke bijproducten of
daarvan afgeleide producten aan een derde 
in de Gemeenschap te verkopen, of enige 
andere vorm van levering aan een derde in 
de Gemeenschap, al dan niet tegen 
betaling, of van opslag met het oog op 
levering aan een derde in de Gemeenschap;

(8) "in de handel brengen": een handeling 
die tot doel heeft dierlijke bijproducten,
daarvan afgeleide producten of 
eindproducten aan een derde in de 
Gemeenschap te verkopen, of enige andere 
vorm van levering aan een derde in de 
Gemeenschap, al dan niet tegen betaling, 
of van opslag met het oog op levering aan 
een derde in de Gemeenschap;

Motivering

Om de tekst duidelijker en een beter onderscheid te maken tussen "afgeleide producten" en 
"eindproducten", moet de term "eindproduct" worden toegevoegd.



PE414.308v02-00 16/32 AD\762126NL.doc

NL

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15 bis) "eindproduct": een product dat 
overeenkomstig deze verordening wordt 
verwerkt en in een 
consumentenverpakking wordt verpakt;

Motivering

Krachtens de huidige Verordening (EG) nr. 1774/2002 is de definitie van "verwerkt product" 
even ruim als de voorgestelde definitie van "afgeleid product".  Zowel de oude als de nieuwe 
definitie bevatten producten van eerste, tweede, derde, ... omzetting en tussenproducten, en 
kunnen worden geïnterpreteerd alsof ze ook betrekking hebben op eindproducten. 
Dubbelzinnigheid ten gevolge van zo'n ruime definitie moet worden vermeden door de 
definitie van "eindproduct" toe te voegen. Dit zal het tevens mogelijk maken het "eindpunt" 
van de verordening beter te definiëren. 

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) "afgelegen gebied": een gebied waar 
de dierenpopulatie zo klein is en de 
voorzieningen zo ver verwijderd zijn dat 
regelingen voor het verzamelen en 
vervoeren van dierlijke bijproducten 
onaanvaardbaar duur zouden zijn in 
vergelijking met het ter plaatse 
verwijderen;

(23) "afgelegen gebied": een gebied waar 
de voorzieningen zo ver verwijderd zijn dat 
regelingen voor het verzamelen en 
vervoeren van dierlijke bijproducten zowel 
financieel als administratief
onaanvaardbaar duur zouden zijn in 
vergelijking met het ter plaatse 
verwijderen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de bevoegde 
autoriteit van elke lidstaat vast te stellen 
wat een afgelegen gebied op zijn 
grondgebied is;

Motivering

Afgelegen  gebieden moeten worden gedefinieerd onder de verantwoordelijkheid van de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat zij op hun 
grondgebied beschikken over een passende 
infrastructuur opdat dierlijke bijproducten:

1. Elke lidstaat en de bevoegde afgeleide 
subnationale besturen zorgen ervoor dat
er op hun grondgebied een passende 
infrastructuur bestaat opdat dierlijke 
bijproducten:

Motivering

De subnationale besturen moeten worden betrokken bij de correcte uitvoering van de 
verordening.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten: 2. De lidstaten en de bevoegde afgeleide 
subnationale besturen: 

Motivering

De subnationale besturen moeten worden betrokken bij de correcte uitvoering van de 
verordening.

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voorzien in een systeem voor het 
verzamelen en verwijderen van dierlijke 
bijproducten dat efficiënt werkt en waarop 
de bevoegde autoriteit voortdurend toezicht 
houdt;

a) garanderen dat er een systeem bestaat
voor het verzamelen en verwijderen van 
dierlijke bijproducten dat efficiënt werkt en 
waarop de bevoegde autoriteit voortdurend 
toezicht houdt;
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Motivering
De lidstaten moeten ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de geldende regelgeving, maar zij 
zijn niet verplicht om exploitanten de middelen te verstrekken die nodig zijn om te voldoen 
aan het grondbeginsel "de vervuiler betaalt".

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bedrijven en inrichtingen die onder 
afdeling 2 van hoofdstuk VI vallen, met 
uitzondering van bedrijven als bedoeld in 
artikel 6, lid 1, onder f).

Schrappen

Motivering
Dit amendement vloeit voort uit het amendement om een nieuwe letter f bis in te lassen in 
artikel 6, lid 1.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voorschriften voor het verbranden,
meeverbranden en verstoken van dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten als 
bedoeld in artikel 6, lid 1, onder c), d) en 
e);

a) de voorschriften voor het verstoken,
verbranden en meeverbranden in 
installaties met lage en hoge capaciteit
van dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten als bedoeld in artikel 6, lid 1, 
onder c), d) en e);

Motivering

Artikel 12 en Bijlage IV van de huidige Verordening (EG) nr. 1774/2002 voorzien in 
specifieke voorwaarden voor de erkenning van verbrandingsinstallaties met een lage 
capaciteit. Deze bepalingen moeten worden gehandhaafd in de uitvoeringsmaatregelen die de 
Commissie vaststelt.  
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) terrestrische ongewervelden van soorten 
die niet pathogeen zijn voor mens of dier;

Schrappen

Motivering

Materiaal van categorie 3 moet in principe geschikt zijn om als voeder te worden gebruikt en 
mag bijgevolg geen materiaal van twijfelachtige oorsprong bevatten.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) dode dieren en delen van dode dieren 
van de zoölogische ordes Rodentia en 
Lagomorpha, met uitzondering van 
categorie 1- en categorie 2-materiaal als 
bedoeld in artikel 12, onder a) tot en met 
g);

Schrappen

Motivering

Materiaal van categorie 3 moet in principe geschikt zijn om als voeder te worden gebruikt en 
mag bijgevolg geen materiaal van twijfelachtige oorsprong bevatten.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 11, 12 en 13 kunnen door de
Commissie worden gewijzigd om rekening 
te houden met de wetenschappelijke 
vooruitgang met betrekking tot de 
beoordeling van het risiconiveau, mits deze
vooruitgang kan worden vastgesteld op 

Op verzoek van een bevoegde autoriteit 
van een lidstaat of op eigen initiatief kan
de Commissie de artikelen 11, 12 en 13
wijzigen om rekening te houden met de 
wetenschappelijke vooruitgang met 
betrekking tot de beoordeling van het 
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grond van een risicobeoordeling door de 
bevoegde wetenschappelijke instantie. Er 
mogen echter geen dierlijke bijproducten 
uit de lijsten in deze artikelen worden 
geschrapt; het is alleen toegestaan deze 
producten in een andere categorie in te 
delen of extra dierlijke bijproducten aan 
deze lijsten toe te voegen.

risiconiveau, mits deze vooruitgang kan 
worden vastgesteld op grond van een 
risicobeoordeling door de bevoegde 
wetenschappelijke instantie. Er mogen 
echter geen dierlijke bijproducten uit de 
lijsten in deze artikelen worden geschrapt; 
het is alleen toegestaan deze producten in 
een andere categorie in te delen of extra 
dierlijke bijproducten aan deze lijsten toe 
te voegen.

Motivering

De lidstaten en hun bevoegde autoriteiten kunnen in het Permanent Comité een debat 
beginnen over een eventuele aanpassing van de definitie van categorieën aan de 
wetenschappelijke vooruitgang.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het formaat waarin de administratie 
moet worden bijgehouden;

a) de minimale inhoud van de 
administratie die moet worden 
bijgehouden;

Motivering

Het is zinvol de minimale inhoud via de comitologie vast te stellen, maar het formaat moet 
steeds door de lidstaten worden geregeld. 

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) landbouwhuisdieren, met uitzondering 
van pelsdieren, voederen met keukenafval 
en etensresten of voedermiddelen die 
keukenafval en etensresten bevatten of 
daarvan afkomstig zijn;

b) landbouwhuisdieren, met uitzondering 
van pelsdieren, voederen met niet-
gesteriliseerd keukenafval en niet-
gesteriliseerde etensresten of 
voedermiddelen die dergelijk keukenafval 
en dergelijke etensresten bevatten of 
daarvan afkomstig zijn;
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Motivering

Het Parlement heeft er reeds meermaals op aangedrongen dat er nood is aan veilig 
hergebruik, sterilisatie en verwijdering van keukenafval en etensresten om het algemeen 
voederverbod toe te passen (zie standpunt van het EP in de wetgevingsprocedure tot 
vaststelling van Verordening (EG) nr. 1774/2002 en zijn standpunt in eerste lezing inzake de 
kaderrichtlijn afvalstoffen, aangenomen op 13 februari 2007). 

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op letter a) kunnen de 
lidstaten drempelwaarden vaststellen voor 
de accidentele aanwezigheid van kleine 
hoeveelheden dierlijke eiwitten in voeder, 
wat enkel door buitensporige maatregelen 
kan worden vermeden. 

Motivering

Het verbod op "hergebruik binnen dezelfde soort" heeft geleid tot gescheiden verwerking voor 
dierlijke bijproducten van verschillende soorten. De lidstaten moeten over een zekere mate 
van flexibiliteit beschikken met betrekking tot sporen van dierlijke eiwitten van dezelfde soort. 

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op letter b) moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat keukenafval 
en etensresten aantoonbaar door erkende 
bedrijven worden geëlimineerd, via 
specifieke handelingen worden 
gesteriliseerd en op onschadelijke wijze 
worden verwijderd. De lidstaten kunnen 
het gebruik van keukenafval en 
etensresten in varkensvoer enkel toestaan 
op voorwaarde dat het veilig hergebruik, 
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de sterilisatie en de naleving van de 
overige bepalingen van deze verordening 
strikt worden gecontroleerd. 

Motivering

Het Parlement heeft er reeds meermaals op aangedrongen dat er nood is aan veilig 
hergebruik, sterilisatie en verwijdering van keukenafval en etensresten om het algemeen 
voederverbod toe te passen (zie standpunt van het EP in de wetgevingsprocedure tot 
vaststelling van Verordening (EG) nr. 1774/2002 en zijn standpunt in eerste lezing inzake de 
kaderrichtlijn afvalstoffen, aangenomen op 13 februari 2007). 

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) al dan niet na verwerking, indien het 
gaat om mest, de inhoud van het maag-
darmkanaal gescheiden van het maag-
darmkanaal, melk, producten op basis van 
melk en biest waarvan de bevoegde 
autoriteit niet denkt dat zij een ernstige 
overdraagbare ziekte kunnen verspreiden;

(ii) al dan niet na verwerking, indien het 
gaat om mest, de inhoud van het maag-
darmkanaal, melk, producten op basis van 
melk, biest en eieren en eierproducten
waarvan de bevoegde autoriteit niet denkt 
dat zij een ernstige overdraagbare ziekte 
kunnen verspreiden;

Motivering

Bij gebruik van de inhoud van het maag-darmkanaal in biogas- en composteerinstallaties 
moeten de exploitanten niet worden verplicht tot voorafgaande scheiding, die kostbaar is en 
niet noodzakelijk. Het gescheiden en schoongemaakte maag-darmkanaal moet als categorie 
3-materiaal worden ingedeeld. Bovendien wordt voorgesteld om eieren en eierproducten ten 
aanzien van het toegestane gebruik net zo te behandelen als melk en onverwerkte producten. 

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) indien het gaat om categorie 2- of 
categorie 3-materiaal en indien de 
bevoegde autoriteit het toestaat:

e) indien het gaat om categorie 2- of 
categorie 3-materiaal en indien de 
bevoegde autoriteit het toestaat:
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(i) worden gebruikt voor het maken en 
uitrijden van biodynamische preparaten als 
bedoeld in punt 2.3 van deel A van bijlage 
I bij Verordening (EG) nr. 2092/91;

(i) worden gebruikt voor het maken en 
uitrijden van biodynamische preparaten als 
bedoeld in punt 2.3 van deel A van bijlage 
I bij Verordening (EG) nr. 2092/91;

(ii) worden gebruikt voor vervoedering 
aan gezelschapsdieren;

Motivering

De huidige Verordening (EG) nr. 1774/2002 laat enkel categorie 3-materiaal toe voor 
verwerkt voeder voor gezelschapsdieren. De toelating om gezelschapsdieren te voederen met 
onverwerkt categorie 2- en categorie 3-materiaal druist in tegen de algemene beginselen van 
de voorschriften inzake dierlijke bijproducten. Dit kan ook aanleiding geven tot fraude, d.w.z. 
het ongecontroleerd kanaliseren van dergelijk onverwerkt materiaal voor oneigenlijk gebruik.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) worden gebruikt voor vervoedering 
aan gezelschapsdieren indien het gaat om 
categorie 3-materiaal en indien de 
bevoegde autoriteit het toestaat;

Motivering

Doel van dit amendement is te verzekeren dat categorie 1- en categorie 2-materiaal niet 
wordt gebruikt als voer voor gezelschapsdieren. 

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 -  lid 1 - letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) het vervoer, de verwerking, het 
gebruik of de verwijdering van 
keukenafval en etensresten; tot het 
moment dat dergelijke maatregelen zijn 
vastgesteld kunnen de lidstaten nationale 
voorschriften inzake het vervoer, de 
verwerking, het gebruik of de 
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verwijdering van keukenafval en 
etensresten vaststellen of behouden.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van de afdelingen 1 en 2, en 
onder overeenkomstig lid 3 van dit artikel 
vastgestelde voorwaarden, mag de 
bevoegde autoriteiten toestaan dat 
categorie 1-materiaal als bedoeld in artikel 
11, punt b), onder ii), wordt vervoederd 
aan dierentuindieren en aan met uitsterven 
bedreigde of beschermde aasetende 
vogelsoorten die in hun natuurlijke habitat 
leven.

2. In afwijking van de afdelingen 1 en 2, en 
onder overeenkomstig lid 3 van dit artikel 
vastgestelde voorwaarden, mag de 
bevoegde autoriteiten toestaan dat 
categorie 1-materiaal als bedoeld in artikel 
11, punt b), onder ii), wordt vervoederd 
aan dierentuindieren en aan met uitsterven 
bedreigde of beschermde soorten die in 
hun natuurlijke habitat leven.

Motivering

De afwijking moet gelden voor het voeren van beschermde of met uitsterven bedreigde 
soorten die gebrek hebben aan voedsel en waarvan de bevolking dus afneemt. De 
uitvoeringsbepalingen en de soorten waarvoor dit geldt worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 48, lid 4 (Comité).

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de soort aasetende vogels in bepaalde 
lidstaten waaraan dit materiaal mag worden 
vervoederd; 

(i) de soort in bepaalde lidstaten waaraan 
dit materiaal mag worden vervoederd; 

Motivering

De afwijking moet gelden voor het voeren van beschermde of met uitsterven bedreigde 
soorten die gebrek hebben aan voedsel en waarvan de bevolking dus afneemt. De 
uitvoeringsbepalingen en de soorten waarvoor dit geldt worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 48, lid 4 (Comité).
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) categorie 1-materiaal als bedoeld in 
artikel 11, punt b), onder ii), categorie 2-
materiaal en categorie 3-materiaal in 
gebieden die vrijwel ontoegankelijk zijn, 
die slechts toegankelijk zouden zijn onder 
omstandigheden die, om geografische of 
klimatologische redenen of ten gevolge van 
een natuurramp, risico's inhouden voor de 
gezondheid en veiligheid van het personeel 
dat het materiaal verzamelt, of die slechts 
met onevenredige middelen toegankelijk 
zouden zijn, wordt verwijderd door 
verbranding of begraving ter plaatse of op 
een andere wijze onder officieel toezicht 
waarbij de overdracht van risico's voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid 
wordt voorkomen;

c) categorie 1-materiaal als bedoeld in 
artikel 11, punt b), onder ii), categorie 2-
materiaal en categorie 3-materiaal in 
gebieden die vrijwel ontoegankelijk zijn, in 
gebieden waar de toegang onevenredige 
financiële of administratieve lasten met 
zich zou brengen, of in gebieden die 
slechts toegankelijk zouden zijn onder 
omstandigheden die, om geografische of 
klimatologische redenen of ten gevolge van 
een natuurramp, risico's inhouden voor de 
gezondheid en veiligheid van het personeel 
dat het materiaal verzamelt, of die slechts 
met onevenredige middelen toegankelijk 
zouden zijn, wordt verwijderd door 
verbranding of begraving ter plaatse of op 
een andere wijze onder officieel toezicht 
waarbij de overdracht van risico's voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid 
wordt voorkomen; 

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) categorie 2-materiaal en categorie 3-
materiaal die geen risico voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid 
inhouden en die afkomstig zijn van 
exploitanten die per week niet meer dan 
een overeenkomstig lid 4, eerste alinea, 
onder c), vastgesteld volume van 
dergelijke dierlijke bijproducten hanteren 
in verhouding tot de verrichte activiteiten 
en de diersoort waarvan de dierlijke 
bijproducten afkomstig zijn, wordt 
verwijderd op een andere wijze dan door 

d) categorie 2-materiaal en categorie 3-
materiaal die geen risico voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid 
inhouden en die afkomstig zijn van 
exploitanten die per week niet meer dan 
een  door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten vastgesteld volume van dergelijke 
dierlijke bijproducten hanteren in 
verhouding tot de verrichte activiteiten en 
de diersoort waarvan de dierlijke 
bijproducten afkomstig zijn, onder meer
wordt verwijderd door verbranding of 
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verbranding of begraving ter plaatse; begraving ter plaatse;

Motivering

De maximale volumes die in aanmerking komen voor vereenvoudigde verwijdering moeten 
worden gedefinieerd onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) onverminderd artikel 15, lid 1,
mogen de bevoegde autoriteiten toestaan 
dat dieren en delen van dieren in de zin 
van artikel 12, letter f, tijdelijk worden 
geïsoleerd onder voorwaarden ter 
voorkoming van risico's voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid, 
voordat zij worden verwijderd 
overeenkomstig artikel 20 van deze 
verordening.

Motivering

Invoering van de mogelijkheid van isolering verhoogt de flexibiliteit bij het verzamelen van 
dierlijke bijproducten zonder dat de volksgezondheid en de diergezondheid in gevaar worden 
gebracht. Dit zorgt voor een duurzamer en milieuvriendelijker inzameling van dierlijke 
bijproducten doordat deze producten minder vaak en mogelijk ook in kleinere hoeveelheden 
verzameld hoeven te worden.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De oppervlakte van de afgelegen 
gebieden als bedoeld in lid 1, onder b), in 
een lidstaat mag niet meer bedragen dan 
een bepaald percentage van de oppervlakte 
van het landgebied van die lidstaat. 

2. De oppervlakte van de afgelegen 
gebieden als bedoeld in lid 1, onder b), in 
een lidstaat mag niet meer bedragen dan 
een bepaald percentage dat afhangt van 
geografische criteria en de omvang van de 
veestapel in het gebied. 
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Motivering

Oppervlakte is een ontoereikend criterium om afgelegen gebieden te definiëren. Er moet ook 
rekening worden gehouden met andere aspecten, zoals het aantal dieren per oppervlakte-
eenheid en het eilandkarakter.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voorwaarden ter beheersing van 
risico's voor de volksgezondheid en de 
diergezondheid bij verbranding of 
begraving ter plaatse;

a) de voorwaarden ter beheersing van 
risico's voor de volksgezondheid en de 
diergezondheid bij verbranding of 
begraving van materiaal ter plaatse en de 
tijdelijke isolering van dieren en delen 
van dieren tijdens de verwijdering;

Motivering

Invoering van de mogelijkheid van isolering verhoogt de flexibiliteit bij het verzamelen van 
dierlijke bijproducten zonder dat de volksgezondheid en de diergezondheid in gevaar worden 
gebracht. Dit zorgt voor een duurzamer en milieuvriendelijker inzameling van dierlijke 
bijproducten doordat deze producten minder vaak en mogelijk ook in kleinere hoeveelheden 
verzameld hoeven te worden.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het in lid 2 bedoelde maximale 
percentage van het grondgebied;

Schrappen

Motivering

Afgelegen  gebieden moeten worden gedefinieerd onder de verantwoordelijkheid van de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het in lid 1, onder d), bedoelde volume 
dierlijke bijproducten in verhouding tot de 
aard van de activiteiten en de diersoorten 
van oorsprong;

c) criteria ter vaststelling van het in lid 1, 
onder d), bedoelde volume dierlijke 
bijproducten in verhouding tot de aard van 
de activiteiten en de diersoorten van 
oorsprong;

Motivering

De maximale volumes die in aanmerking komen voor vereenvoudigde verwijdering moeten 
worden gedefinieerd onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten. De Commissie moet evenwel het recht hebben geharmoniseerde criteria ter 
vaststelling van deze volumes te ontwikkelen. 

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Officiële controles Officiële controles en gidsen voor goede 
praktijken

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De hele keten vanaf het ontstaan 
van dierlijke bijproducten tot de 
behandeling, het gebruik of de 
verwijdering ervan moet van 
overheidswege worden gecontroleerd.
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Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie ziet erop toe dat gidsen 
voor goede praktijken die overeenkomstig 
hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 
183/2005 tot vaststelling van voorschriften 
voor diervoederhygiëne zijn ontwikkeld, 
gevalideerd en herzien, praktische 
richtsnoeren bevatten betreffende de 
voorschriften van deze verordening voor 
de betrokken sector.

Motivering

Gidsen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 183/2005 zijn gevalideerd, bevatten 
richtsnoeren voor de betrokken sector en de controle-autoriteiten betreffende de opstelling 
van en uitleg over veiligheids- en HACCP-voorschriften afkomstig van diverse EU-
regelgeving. Deze gidsen zijn een fundamenteel instrument, met name voor kleine en 
middelgrote bedrijven, om de EU-regelgeving correct toe te passen en zijn ook een efficiënt 
instrument voor zelfcontrole in bedrijven. De verplichting om de voorschriften van de 
verordening inzake dierlijke bijproducten in deze gidsen op te nemen,  zou deze gidsen met 
een essentieel veiligheidsaspect van de EU-regelgeving aanvullen. 

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) stelt de bevoegde autoriteit 
specifieke voorwaarden voor bedrijven en 
inrichtingen vast om bestaande 
tekortkomingen te corrigeren.

Motivering

Behalve dat zij de erkenning kunnen opschorten of intrekken moeten de bevoegde autoriteiten 
ook tekortkomingen kunnen corrigeren en voorwaarden kunnen vaststellen.
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – eerste alinea 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een lijst op van de 
bedrijven, inrichtingen en gebruikers op 
zijn grondgebied die overeenkomstig deze 
verordening erkend of geregistreerd zijn en 
van de exploitanten op zijn grondgebied 
die overeenkomstig artikel 40, lid 3, 
informatie hebben verstrekt.

1. Elke lidstaat, samen met de bevoegde 
afgeleide subnationale besturen, stelt een 
lijst op van de bedrijven, inrichtingen en 
gebruikers op zijn grondgebied die 
overeenkomstig deze verordening erkend 
of geregistreerd zijn en van de exploitanten 
op zijn grondgebied die overeenkomstig 
artikel 40, lid 3, informatie hebben 
verstrekt.

Motivering

De subnationale besturen moeten worden betrokken bij de correcte uitvoering van de 
verordening.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 7 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan afwijkingen van de 
leden 1 tot en met 4 toestaan wat betreft de 
verzending van mest die wordt vervoerd 
tussen twee plaatsen op hetzelfde 
landbouwbedrijf of tussen 
landbouwbedrijven in grensgebieden van 
lidstaten met een gemeenschappelijke 
grens.

7. De Commissie kan afwijkingen van de 
leden 1 tot en met 4 toestaan wat betreft de 
verzending van mest of materiaal voor 
bio-energie dat wordt vervoerd tussen twee 
plaatsen op hetzelfde landbouwbedrijf of 
tussen landbouwbedrijven in 
grensgebieden van lidstaten met een 
gemeenschappelijke grens.

Motivering

Er moeten niet alleen afwijkingen mogelijk zijn voor het vervoer van mest, maar ook voor het 
vervoer van materialen die als hernieuwbare energie worden gebruikt. 
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Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Eindproducten mogen zonder 
beperkingen in de handel worden 
gebracht.  

Motivering

Het voorstel voorziet in een zogenaamd "eindpunt" voor afgeleide producten die bestemd zijn 
voor verdere verwerking, behandeling of omzetting in gespecialiseerde bedrijven (bijv. 
cosmetische producten, geneesmiddelen, ...); het spreekt evenwel voor zich tevens te voorzien 
in een eindpunt voor eindproducten die niet verder worden behandeld, omgezet of verwerkt, 
maar in de handel worden gebracht in een verkoopsklare verpakking, zoals voeder voor 
gezelschapsdieren dat vervaardigd is overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften van deze 
verordening. 
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