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Amendement 83
Jan Mulder

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 
productie van levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong zoals zuivel, 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.

Or. nl

Amendement 84
Jan Mulder

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 
op 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 testen om dierlijke 
eiwitten van verschillende diersoorten van
elkaar te kunnen onderscheiden. De 
Europese Commissie stelt daarom alles in 
het werk om zo snel mogelijk gevalideerde 
soortspecifieke testen beschikbaar te 
stellen, zodat diermeel, met uitsluiting van 
kannibalisme, als waardevolle eiwitbron 
in diervoeders voor niet-herkauwers 
gebruikt kan worden.

Or. nl

Amendement 85
Jan Mulder

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 uitbraak 
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.

Or. nl
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Amendement 86
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om risico's van wilde dieren te 
voorkomen, moeten de in deze verordening 
vastgestelde voorschriften ook van 
toepassing zijn op kadavers of delen van 
kadavers van wilde dieren waarvan wordt 
vermoed dat zij met een overdraagbare 
ziekte besmet zijn. Dit mag geen 
verplichting inhouden om kadavers van 
wilde dieren die in hun natuurlijke habitat 
zijn gestorven of worden bejaagd, te 
verzamelen en te verwijderen. Indien 
goede jachtpraktijken worden toegepast, 
mogen ingewanden en andere delen van 
vrij wild op veilige wijze ter plaatse 
worden verwijderd. De bepalingen van 
deze verordening hoeven slechts op 
dierlijke bijproducten van gejaagd wild van 
toepassing te zijn voor zover de wetgeving 
inzake levensmiddelenhygiëne van 
toepassing is op het in de handel brengen 
van gejaagd wild en activiteiten van 
wildbewerkingsinrichtingen.

(13) Om risico's van wilde dieren te 
voorkomen, moeten de in deze verordening 
vastgestelde voorschriften ook van 
toepassing zijn op kadavers of delen van 
kadavers van wilde dieren waarvan wordt 
vermoed dat zij met een overdraagbare 
ziekte besmet zijn. Dit mag geen 
verplichting inhouden om kadavers van 
wilde dieren die in hun natuurlijke habitat 
zijn gestorven of worden bejaagd, te 
verzamelen en te verwijderen. Indien 
volgens de jachtvoorschriften wordt 
gehandeld,  mogen ingewanden en andere 
delen van vrij wild op veilige wijze ter 
plaatse worden verwijderd. De bepalingen 
van deze verordening hoeven slechts op 
dierlijke bijproducten van gejaagd wild van 
toepassing te zijn voor zover de wetgeving 
inzake levensmiddelenhygiëne van 
toepassing is op het in de handel brengen 
van gejaagd wild en activiteiten van 
wildbewerkingsinrichtingen.

Or. de

Motivering

"Goede jachtpraktijken" is een vaag juridisch begrip, dat als zodanig in de wetgeving inzake 
de jacht niet voorkomt en derhalve tot rechtsonzekerheid en geschillen kan leiden. Aangezien 
de uitoefening van de jacht van de jachtvoorschriften van elke lidstaat afhangt, is het 
doelmatiger deze duidelijke definitie te gebruiken. 
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Amendement 87
John Bowis, Neil Parish

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Dierlijke bijproducten mogen slechts 
worden gebruikt als de risico's voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid tot 
een minimum worden beperkt bij de 
verwerking van de dierlijke bijproducten 
en het in de handel brengen van producten 
die op basis van dierlijke bijproducten 
vervaardigd zijn. Indien deze optie niet 
beschikbaar is, moeten de dierlijke 
bijproducten onder veilige omstandigheden 
worden verwijderd. De beschikbare opties 
voor het gebruik van dierlijke bijproducten 
van de verschillende categorieën moeten in 
samenhang met andere communautaire 
wetgeving worden verduidelijkt.

(33) Dierlijke bijproducten mogen slechts 
worden gebruikt als de risico's voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid tot 
een minimum worden beperkt bij de 
verwerking van de dierlijke bijproducten 
en het in de handel brengen of het gebruik 
van producten die op basis van dierlijke 
bijproducten vervaardigd zijn. Dierlijke 
bijproducten mogen slechts worden 
gebruikt als de risico's voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid tot 
een minimum worden beperkt bij de 
verwerking van de dierlijke bijproducten 
en het in de handel brengen of gebruik van 
producten die op basis van dierlijke 
bijproducten vervaardigd zijn. Dit 
verwerken en in de handel brengen zou 
door de bevoegde autoriteiten moeten 
worden erkend. Dierlijke bijproducten en 
afgeleide producten die op deze wijze 
worden gebruikt, moeten als producten 
en niet als afval worden ingedeeld. Indien 
deze optie van erkend gebruik niet 
beschikbaar is, moeten de dierlijke 
bijproducten onder veilige omstandigheden 
als afval worden verwijderd. De 
beschikbare opties voor het gebruik van 
dierlijke bijproducten van de verschillende 
categorieën moeten in samenhang met 
andere communautaire wetgeving worden 
verduidelijkt. De Commissie moet een 
register met erkende gebruiken bijhouden 
dat in het kader van de 
comitologieprocedure wordt 
geactualiseerd.

Or. en
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Motivering

Met het oog op een duidelijk onderscheid tussen dierlijke bijproducten en afgeleide producten 
als producten, en de wetgeving inzake afvalstoffen.

Amendement 88
John Bowis, Neil Parish

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 als afval 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, wanneer is besloten dat zij als 
afval moeten worden verwijderd en niet 
als producten of afgeleide producten 
mogen worden verwerkt of gebruikt.

Or. en

Motivering

Met het oog op een duidelijk onderscheid tussen dierlijke bijproducten en afgeleide producten 
als producten, en de wetgeving inzake afvalstoffen.



PE419.854v01-00 8/66 AM\765117NL.doc

NL

Amendement 89
Frieda Brepoels

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 nuttige 
toepassing, 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.

Or. nl

Motivering

De term "nuttige toepassing" is correcter en duidelijker dan de term "recuperatie". Deze term 
wordt ook gebruikt in de Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG.

Amendement 90
Frieda Brepoels

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Het gebruik van dierlijke bijproducten (35) Het gebruik van dierlijke bijproducten 
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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.

en afgeleide producten als stookbrandstof 
kan worden toegestaan en wordt als 
nuttige toepassing beschouwd. Wel moet 
dit soort gebruik plaatsvinden onder 
voorwaarden ter bescherming van de 
volksgezondheid en de diergezondheid en 
volgens de milieunormen opgenomen in 
Richtlijn 2000/76/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 december 
2000 betreffende de verbranding van 
afval.

Or. nl

Motivering

Er moet een evenwicht gevonden worden tussen het aanboren van hernieuwbare 
energiebronnen en het veilig verwerken van voor de voedselketen risicovol dierlijk afval. Om 
dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor het gebruiken van dierlijke producten als 
stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de milieunormen van richtlijn 2000/76/EG 
gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te creëren. Een eenduidige toepassing van 
de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt 
overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG voor wat de verbranding van dierlijke 
bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat dierlijke bijproducten inclusief 
verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen uitgesloten worden uit 
het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd zijn om te worden verbrand of gestort of 
voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie. 

Amendement 91
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 

(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 
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ziekten te voorkomen. de verspreiding van ziekten te voorkomen.

Or. es

Motivering

Het opzetten van speciale voederplaatsen mag niet worden onderworpen aan  voorwaarden 
waardoor zij beperkt blijven tot aasetende vogels. Ook andere vogels die soms aas eten en 
bedreigd of beschermd zijn, zoals de lammergier en de keizerarend, kunnen hiervan 
profiteren.

Amendement 92
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Om eventuele risico's te beheersen, 
mogen sterilisatie onder druk en 
aanvullende transportvoorwaarden worden 
opgelegd. Met het oog op traceerbaarheid 
en samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten die de 
materiaalstroom controleren, moet via het 
bij Beschikking 2004/292/EG betreffende 
de toepassing van het Traces-systeem 
ingevoerde Traces-systeem informatie 
worden verstrekt over alle zendingen van 
categorie 1- en categorie 2-materiaal en 
afgeleide producten afkomstig van 
destructie en verwerkte dierlijke eiwitten 
van categorie 3. 

(51) Om eventuele risico's te beheersen, 
mogen sterilisatie onder druk en 
aanvullende transportvoorwaarden worden 
opgelegd. Met het oog op traceerbaarheid 
en ter voorkoming van illegale etikettering 
van vlees en vleesproducten, die in het 
verleden tot schandalen met bedorven 
vlees heeft geleid, moet de samenwerking 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten die de materiaalstroom 
controleren, worden geïntensiveerd.  
Derhalve moet via het bij Beschikking 
2004/292/EG betreffende de toepassing 
van het Traces-systeem ingevoerde Traces-
systeem informatie worden verstrekt over 
alle zendingen van categorie 1- en 
categorie 2-materiaal en afgeleide 
producten afkomstig van destructie en 
verwerkte dierlijke eiwitten van categorie 
3. 

Or. en
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Amendement 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a) – sub i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) waarvan niet wordt vermoed dat zij met
een op mens of dier overdraagbare ziekte 
zijn besmet, met uitzondering van voor 
commerciële doeleinden aangevoerde 
waterdieren;

i) waarvan niet wordt vermoed dat zij een 
op mens of dier overdraagbare ziekte 
hebben, met uitzondering van voor 
commerciële doeleinden aangevoerde 
waterdieren;

Or. es

Motivering

Hier wordt gesproken van het "hebben van een ziekte" om te kunnen verwijzen naar 
parasitaire aandoeningen.

Amendement 94
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) dierlijke bijproducten van vrij wild en 
van vlees van vrij wild als bedoeld in 
artikel 1, lid 3, onder e), van Verordening 
(EG) nr. 853/2004;

b) dierlijke bijproducten van wild en van 
vlees van wild als bedoeld in artikel 1, lid 
3, onder e), van Verordening (EG) nr. 
853/2004;

Or. de

Motivering

De niet-gedefinieerde begrippen "vrij wild" en "vlees van vrij wild" moeten ter waarborging 
van eenvormig taalgebruik op het gebied van levensmiddelen worden veranderd in "wild" en 
"vlees van wild", aangezien door de verwijzing naar de desbetreffende regeling in 
Verordening (EG) nr. 853/2004 duidelijk is dat hier gaat om van de jacht afkomstig wild, 
respectievelijk vlees van wild. 
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Amendement 95
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) vloeibare melk, biest en daarvan 
afgeleide producten die op het 
landbouwbedrijf van oorsprong worden 
verkregen, bewaard, verwijderd of 
gebruikt;

d)  rauwe melk, biest en daarvan afgeleide 
producten die op het landbouwbedrijf van 
oorsprong worden verkregen, bewaard, 
verwijderd of gebruikt; 

Or. de

Motivering

Het begrip "rauwe melk" is noch in de Verordening inzake dierlijke bijproducten noch in de 
verordeningen van het hygiënepakket gedefinieerd. Derhalve wordt het gebruik van het 
begrip "rauwe melk" zinvol geacht.

Een afbakening met betrekking tot gedehydrateerde melk, zoals dat in Verordening (EG) nr. 
1774/2002 nog het geval was, is niet meer nodig, aangezien in dezelfde zin de woorden "en 
daarvan afgeleide producten" voorkomen waartoe ook melkpoeder en daaruit geproduceerde 
gedehydrateerde melk zouden behoren. 

Amendement 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) bijproducten van ei die op de 
boerderij van oorsprong worden 
geproduceerd, bewaard, verwijderd of 
gebruikt;

Or. es

Motivering

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

Amendement 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter)  kleine hoeveelheden bijproducten 
van categorie 3 die zijn geproduceerd 
door detailhandelsbedrijven met 
marginale, plaatselijke of beperkte 
activiteiten, overeenkomstig de nationale 
regelgeving;

Or. es

Motivering

Er moet een uitzondering worden gemaakt voor kleine hoeveelheden bijproducten van 
categorie 3 die afkomstig zijn van kleine detailhandelsbedrijven overeenkomstig de nationale 
regelgeving, omdat de maatregelen inzake het opslaan en verzamelen van deze verordening 
voor dergelijke bedrijven buitensporig zouden zijn gezien de aard en hoeveelheid van de 
vervaardigde bijproducten.

Amendement 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) keukenafval en etensresten, tenzij deze: (f) keukenafval en etensresten, alsmede 
afval uit de detail- en groothandel, tenzij 
deze: 

Or. en
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Motivering

Animal by-products from retail and wholesale premises represent the same level of risk as 
catering waste. Both materials should therefore be treated in an equivalent manner and thus 
be exempted from the scope of the proposed ABP Regulation.

Exempting retail/wholesale waste from the scope would be coherent with the existing 
legislations (General Food Law Regulation 178/2002/EC and the Hygiene Regulations 852 
and 853 from 2004) which already contain very strict requirements. Therefore retailers 
already have set up systems to comply with these safety rules (for public and animal health) in 
order to provide safe food and to prevent that any ABP will end up in the food supply chain.
In any way, it must be ensured that any new legislation will be consistent with any existing 
legislation.

Amendement 99
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 2 - letter g bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) oleochemische producten die 
overeenkomstig de in de 
uitvoeringsvoorschriften opgenomen 
bepalingen door hydrolyse, verzeping of 
hydrogenering uit dierlijke vetten werden 
gewonnen.

Or. de

Motivering

Oleochemische producten uit dierlijke vetten vormen na hydrolyse, verzeping of 
hydrogenering geen risico meer voor de gezondheid van mens en dier. 
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Amendement 100
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 2 - letter g bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) dierlijke bijproducten, die ter 
vervoedering aan door mensen verzorgde 
en niet voor menselijke consumptie 
bestemde carnivoren of omnivoren van in 
het wild levende diersoorten bestemd zijn, 
indien zij met dierlijke bijproducten 
worden gevoederd die met het natuurlijke 
voedingsspectrum overeenkomen of 
hiervan zijn afgeleid, en indien het niet 
om dierlijke bijproducten gaat, waarbij 
van een verhoogd TSE-risico moet 
worden uitgegaan.

Or. de

Motivering

Het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1774/2002 moet sterker worden ingeperkt. 
De vervoedering van bijvoorbeeld hele runderen of antilopen aan leeuwen of beren of de 
vervoedering van muizen aan reptielen komt overeen met het natuurlijke voedingsspectrum 
van deze dieren en zou ongehinderd mogelijk moeten zijn.  

De afwijkingsmogelijkheden in artikel 27, lid 2 in onderhavig wetsontwerp volstaan niet, 
aangezien het hier slechts afwijkingen betreft voor de vervoedering van dode dieren of delen 
van dieren met gespecificeerd risicomateriaal aan dierentuindieren, maar niet aan 
circusdieren. 

Amendement 101
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 2 - letter g ter) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Motivering

In het voorstel ontbreekt de afwijking van het toepassingsgebied overeenkomstig artikel 1, lid 
2, onder d) van Verordening (EG) nr. 1774/2002. Deze afwijking moet weer worden 
opgenomen en worden uitgebreid tot niet-rauw voer voor gezelschapsdieren dat uit ter 
plaatse geslacht vlees is geproduceerd.

Amendement 102
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 2 - letter g ter) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) voer voor gezelschapsdieren dat in 
geregistreerde levensmiddelenbedrijven 
uit materiaal van levensmiddelenkwaliteit 
en onder dezelfde hygiënische 
omstandigheden als levensmiddelen wordt 
geproduceerd;

Or. de

Motivering

Voer voor gezelschapsdieren dat in geregistreerde levensmiddelenbedrijven uit materiaal van 
levensmiddelenkwaliteit en onder dezelfde hygiënische omstandigheden als levensmiddelen 
wordt geproduceerd, moet van het toepassingsgebied worden uitgezonderd. In deze bedrijven 
zijn geen aanvullende regelingen uit hoofde van de wetgeving inzake bijproducten 
noodzakelijk.
Voor erkende levensmiddelenbedrijven, die een grotere afzet en actieradius hebben, moet 
echter, zoals bepaald in artikel 7, lid 1, onder a) in combinatie met artikel 32, een 
registratieplicht bestaan.
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Amendement 103
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 2 - letter g quinquies) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quinquies) voer voor gezelschapsdieren,  
geproduceerd uit uitsluitend voor de 
consumptie bestemde karkassen of 
slachtdieren, dat afkomstig is uit winkels 
of lokalen die grenzen aan 
verkooppunten, waar het vlees uitsluitend 
wordt gesneden, verwerkt en opgeslagen 
om het ter plaatse rechtstreeks aan de 
consument te leveren; 

Or. de

Motivering

In het voorstel ontbreekt de afwijking van het toepassingsgebied overeenkomstig artikel 1, lid 
2, onder a) van Verordening (EG) nr. 1774/2002. Deze afwijking moet weer worden 
opgenomen en worden uitgebreid tot niet-rauw voer voor gezelschapsdieren.

Amendement 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten stellen regels vast die 
op hun grondgebied gelden voor de in lid 
2, onder d ter) van dit artikel bedoelde 
activiteiten, inrichtingen en werknemers. 
Deze regelgeving moet ervoor zorgen dat 
zij beantwoorden aan de doelstellingen 
van deze verordening.

Or. es
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Motivering

De voorschriften betreffende de behandeling van bijproducten die zijn geproduceerd door 
detailhandelsbedrijven, zoals slagerijen en viswinkels, moeten door de lidstaten worden 
vastgesteld.

Amendement 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze verordening laat de 
communautaire veterinaire wetgeving die
de bestrijding en uitroeiing van bepaalde 
ziekten tot doel heeft, onverlet.

4. Deze verordening laat de 
communautaire regelgeving inzake de 
volksgezondheid en diergezondheid 
onverlet, met inbegrip van de 
restrictievere regels inzake de preventie, 
bestrijding en uitroeiing van bepaalde
overdraagbare spongiforme 
encefalopathieën. 

Or. es

Motivering

Dit amendement biedt meer duidelijkheid dan de woorden "communautaire veterinaire 
wetgeving ".

Amendement 106
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25a)"centrifuge- en separatorslib":
materiaal dat als bijproduct ontstaat bij de 
reiniging/scheiding van rauwe melk in 
magere melk en room.

Or. de
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Motivering

Door de inlassing van bovengenoemd cijfer 25 bis) wordt de hierna volgende extra letter n) in 
artikel 13 op ondubbelzinnige wijze gedefinieerd.

Amendement 107
John Bowis, Neil Parish

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 25 ter) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25 ter) "verbranding als brandstof": de 
gecontroleerde en snelle exotherme 
oxidatie van dierlijke bijproducten of 
afgeleide producten om in een toegestaan 
verbrandingsproces bruikbare energie op 
te wekken.   

Or. en

Motivering

This condition is not satisfied where a supplementary fossil fuel is needed to achieve the 
necessary  exothermic conditions under normal operation; the use of a support fuel to achieve 
safe conditions during start-up and shutdown is allowed. This definition is in accordance with 
the definitions of “Combustion plant” and “Fuel” within the IPPC recast

In addition, the definitions  within the IPPC recast of  “Waste incineration plant” and “Waste 
Co-incineration plant”,  clearly  differentiate between “Fuel for combustion” and “Waste 
(Co) Incineration”. It is desired to seek the same level of differentiation within the new ABPR. 

Amendement 108
Frieda Brepoels

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25bis) "verstoken als brandstof":
gebruiken van dierlijke bijproducten en 
afgeleide producten, op de plaats van 
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productie, voor de opwekking van energie 
via een verbrandingsproces en dit volgens 
de milieunormen opgenomen in Richtlijn 
2000/76/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 4 december 2000 
betreffende de verbranding van afval;

Or. nl

Motivering

Gezien overweging 35 het gebruik van dierlijke bijproducten en afgeleide producten als 
stookbrandstof introduceert, moet het "verstoken als brandstof" ook gedefinieerd worden. De 
link met de richtlijn 2000/76/EG is hier essentieel.

(Cf. Motivatie amendement op overweging 35): Er moet een evenwicht gevonden worden 
tussen het aanboren van hernieuwbare energiebronnen en het veilig verwerken van voor de 
voedselketen risicovol dierlijk afval. Om dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor 
het gebruiken van dierlijke producten als stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de 
milieunormen van richtlijn 2000/76/EG gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te 
creëren. Een eenduidige toepassing van de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De 
Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG 
voor wat de verbranding van dierlijke bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat 
dierlijke bijproducten inclusief verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 
1774/2002 vallen uitgesloten worden uit het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd 
zijn om te worden verbrand of gestort of voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie. 

Amendement 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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. De lidstaten garanderen dat op hun 
grondgebied een passende infrastructuur 
voorhanden is opdat dierlijke 
bijproducten:

Or. es

Motivering

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de vigerende regelgeving, maar zij 
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zijn niet verplicht om exploitanten de middelen te verstrekken die nodig zijn om te voldoen 
aan het grondbeginsel "de vervuiler betaalt". 

Amendement 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 voor het 
verzamelen en verwijderen van dierlijke 
bijproducten voorhanden is en dat dit 
werkt;

Or. es

Motivering

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de vigerende regelgeving, maar zij 
zijn niet verplicht om exploitanten de middelen te verstrekken die nodig zijn om hieraan te 
voldoen.

Amendement 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de hantering of vervaardiging van 
voeder voor gezelschapsdieren als bedoeld 
in de derde alinea van artikel 45.

Schrappen 

Or. es

Motivering

Voor andere technische gebruiksmogelijkheden als die welke worden genoemd in artikel 2, lid 
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3, achten wij erkenning vereist in plaats van registratie en deze moeten daarom worden 
opgenomen in artikel 6.

Fabrikanten van voeder voor gezelschapsdieren en bedrijven die dierlijke producten opslaan 
die als grondstof dienen voor de productie van diervoeders, zijn al onderworpen aan de 
strenge toezicht- en herkenningsprocedures van Verordening (EG) nr. 183/2005 en hoeven 
daarom alleen geregistreerd te worden volgens artikel 7, zonder dat erkenning vereist is.

Amendement 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) de hantering of vervaardiging van 
andere afgeleide producten dan die welke 
worden genoemd in artikel 2, lid 3, met 
uitzondering van de hantering of 
vervaardiging van voeder voor 
gezelschapsdieren en de opslag van 
dierlijke producten die als grondstof 
dienen voor de productie van diervoeder;

Or. es

Motivering

Voor andere technische gebruiksmogelijkheden als die welke worden genoemd in artikel 2, lid 
3, achten wij erkenning vereist in plaats van registratie en deze moeten daarom worden 
opgenomen in artikel 6.

Fabrikanten van voeder voor gezelschapsdieren en bedrijven die dierlijke producten opslaan 
die als grondstof dienen voor de productie van diervoeders, zijn al onderworpen aan de 
strenge toezicht- en erkenningsprocedures van Verordening (EG) nr. 183/2005 en hoeven 
daarom alleen geregistreerd te worden volgens artikel 7, zonder dat erkenning vereist is.
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Amendement 113
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitzonderingen op de erkenningsvereiste Uitzonderingen op de erkenningsvereiste 
en registratieplicht

Or. de

Motivering

Bepaalde inrichtingen waarvoor volgens de Verordening inzake dierlijke bijproducten geen 
erkenningsvereiste bestaat, moeten vóór het starten van hun activiteit door de bevoegde 
autoriteit overeenkomstig artikel 32 worden geregistreerd. Uit overweging 23 kan worden 
afgeleid dat deze registratie moet geschieden, respectievelijk noodzakelijk is. In dit verband 
moet bij de formulering van de registratieplicht elke verwijzing naar een aanvraag worden 
vermeden en moeten een aanmeldingsplicht worden opgenomen. Anders heeft ook artikel 31 
(vooral lid 2) geen zin. 

Amendement 114
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) activiteiten die vallen onder de 
erkenning of registratie van bedrijven en
inrichtingen die zijn erkend of 
geregistreerd overeenkomstig:

a) activiteiten die vallen onder de 
erkenning van inrichtingen die zijn erkend 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
853/2004.

i) Verordening (EG) nr. 853/2004; of
ii) Verordening (EG) nr. 183/2005;

Or. de

Motivering

Het noemen van "bedrijven" in dit voorschrift is niet consequent (in Verordening (EG) nr. 
853/2004 en nr. 183/2005 worden alleen inrichtingen en geen bedrijven erkend). Een 
erkenningsvrijheid voor het verwerken, opslaan en overig hanteren van dierlijke bijproducten 
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in overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004 of Verordening nr. 183/2005 
geregistreerde of overeenkomstig Verordening (EG) nr. 183/2005 erkende inrichtingen wordt 
afgewezen, aangezien bij deze inrichtingen vóór de start van de activiteiten geen uitgebreide 
verificatie plaatsvindt en dit tot lacunes in de monitoring leidt. 

Amendement 115
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) activiteiten die vallen onder de 
erkenning of registratie van bedrijven en
inrichtingen die zijn erkend of 
geregistreerd overeenkomstig:

a) activiteiten die vallen onder de 
erkenning van inrichtingen die zijn erkend 
overeenkomstig:

i) Verordening (EG) nr. 853/2004; of i) Verordnung (EG) Nr. 853/2004 oder

ii) Verordening (EG) nr. 183/2005; ii) Verordening (EG) nr. 183/2005;

Or. de

Motivering

Het noemen van "bedrijven" in dit voorschrift is niet erg consequent. In Verordening (EG) nr. 
853/2004 en Verordening nr. 183/2005 worden slechts inrichtingen en geen bedrijven erkend 
(zie artikel 7, lid 1, onder a), punt ii van de verordening inzake dierlijke bijproducten). De 
begrippen zouden consequent moeten worden toegepast. Een erkenningsvrijheid voor het 
verwerken, opslaan en overig hanteren van dierlijke bijproducten in overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 853/2004 of Verordening nr. 183/2005 geregistreerde of 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 183/2005 erkende inrichtingen wordt afgewezen, 
aangezien bij deze inrichtingen vóór de start van de activiteiten geen uitgebreide verificatie 
plaatsvindt. 

Amendement 116
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) biogas- en composteerinstallaties Schrappen



AM\765117NL.doc 25/66 PE419.854v01-00

NL

waarin dierlijke bijproducten of afgeleide 
producten worden omgezet volgens 
overeenkomstig artikel 9, onder c), 
vastgestelde standaardparameters;

Or. de

Motivering

Een algemene erkenningsvrijheid voor biogas- en composteerinstallaties waarin dierlijke 
bijproducten of hiervan afgeleide producten worden verwerkt volgens overeenkomstig artikel 
9, onder c), vastgestelde standaardparameters, wordt afgewezen. Wanneer materiaal dat 
gevaarlijk is voor de diergezondheid, zoals slachtafval, voormalige levensmiddelen of 
keukenafval en etensresten, worden verwerkt, wordt een erkenningsvereiste noodzakelijk 
geacht om reeds vóór het starten van het bedrijf potentiële risico's weg te nemen. 

Amendement 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) biogas- en composteerinstallaties 
waarin dierlijke bijproducten of afgeleide 
producten worden omgezet volgens 
overeenkomstig artikel 9, onder c), 
vastgestelde standaardparameters;

Schrappen

Or. es

Motivering

Ook al is voor deze installaties geen erkenning vereist, de overheid is wel verplicht te 
controleren of zij aan de vigerende voorschriften voldoen. Als deze installaties worden 
vrijgesteld van de erkenningsvereiste, dan brengt dat het doel van de Commissie om de 
administratieve lasten te beperken niet dichterbij.
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Amendement 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Or. es

Motivering

Met het oog op de samenhang met het amendement inzake de inlassing van de nieuwe letter f 
bis) in lid 1 van artikel 6.

Amendement 119
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bedrijven en inrichtingen die 
overeenkomstig lid 1, onder a), b) en c), 
geen erkenning hoeven te krijgen, worden 
op aanvraag van de exploitant 
geregistreerd door de bevoegde autoriteit.

2. Exploitanten wier bedrijven of
inrichtingen overeenkomstig lid 1, onder 
a), b) en c) geen erkenning hoeven te 
krijgen, melden dit vóór het begin van de 
activiteit aan de ter zake bevoegde 
autoriteit op de door de autoriteit 
gewenste wijze met het oog op registratie.

De aanvraag moet de volgende informatie 
bevatten:

De exploitant verstrekt ten minste de 
volgende informatie:

a) de categorie dierlijke bijproducten die 
wordt gebruikt;

a) de categorie dierlijke bijproducten die 
wordt gebruikt;

b) de aard van de activiteiten waarbij 
dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten als grondstof worden gebruikt en 
waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

b) de aard van de activiteiten waarbij 
dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten als grondstof worden gebruikt en 
waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
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Or. de

Motivering

Bepaalde inrichtingen waarvoor volgens de Verordening inzake dierlijke bijproducten geen 
erkenningsvereiste bestaat, moeten vóór het starten van hun activiteit door de bevoegde 
autoriteit overeenkomstig artikel 38 worden geregistreerd. Uit overweging 23 kan worden 
afgeleid dat deze registratie moet geschieden, respectievelijk noodzakelijk is. In dit verband 
moet bij de formulering van de registratieplicht elke verwijzing naar een aanvraag worden 
vermeden en moeten een aanmeldingsplicht worden opgenomen.  Anders heeft ook artikel 31 
(vooral lid 2) geen zin. 

Amendement 120
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Inrichtingen die uit hoofde van 
andere communautaire voorschriften zijn 
erkend of geregistreerd en dierlijke 
bijproducten ophalen, verzamelen, 
opslaan, vervoeren, behandelen of 
verwerken, moeten tevens voldoen aan de 
regelingen van deze verordening.

Or. de

Motivering

Bedrijven of inrichtingen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004 of Verordening 
(EG) nr. 183/2005 zijn erkend of geregistreerd, hebben voor de activiteit in de zin van de 
verordening inzake dierlijke bijproducten geen extra erkenning nodig. In overweging 24 
wordt als motivering aangevoerd dat in de erkenningen volgens deze verordeningen reeds met 
de doelstellingen van de verordening inzake dierlijke bijproducten rekening wordt gehouden. 
Derhalve moet worden vastgelegd dat in dergelijke gevallen tevens de regelingen inzake de 
erkenningsvoorwaarden uit hoofde van de wetgeving inzake bijproducten van toepassing zijn. 
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Amendement 121
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van bedrijven Erkenning van inrichtingen en bedrijven 

Or. de

Motivering

Deze regeling (erkenning van inrichtingen en bedrijven na bezoek ter plaatse, voorlopige 
erkenning) moet ook tot inrichtingen worden uitgebreid. De bewoordingen moeten worden 
afgestemd op de parallelle bepaling van artikel 31, lid 2 van Verordening (EG) nr. 882/2004.  
Voorts moet worden verduidelijkt dat zowel aan de voorlopige als aan de definitieve 
erkenning voorwaarden verbonden zijn.

Amendement 122
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit erkent een bedrijf 
op voorwaarde dat de exploitant bij zijn 
aanvraag het bewijs levert dat:

1. De bevoegde autoriteit erkent een 
inrichting of bedrijf op voorwaarde dat de 
exploitant bij zijn aanvraag het bewijs 
levert dat:

Or. de

Motivering

Deze regeling (erkenning van inrichtingen en bedrijven na bezoek ter plaatse, voorlopige 
erkenning) moet ook tot inrichtingen worden uitgebreid. De bewoordingen moeten worden 
afgestemd op de parallelle bepaling van artikel 31, lid 2 van Verordening (EG) nr. 882/2004.  
Voorts moet dan worden verduidelijkt dat zowel aan de voorlopige als aan de definitieve 
erkenning voorwaarden verbonden zijn.
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Amendement 123
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter d bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) indien de dierlijke bijproducten 
overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder a) 
worden opgeslagen of verwerkt, de 
verwerking van deze producten 
permanent van de verwerking van voor 
menselijke consumptie bestemde 
producten wordt gescheiden middels 
organisatorische en bouwmaatregelen, en 
een aanduiding als levensmiddel 
respectievelijk als dierlijk bijproduct 
wordt aangebracht; Eindproducten 
worden in een aparte ruimte of een aparte 
voorziening opgeslagen die 
dienovereenkomstig van een aanduiding 
wordt voorzien. De exploitant zorgt ervoor 
dat het eindproduct niet in de menselijke 
voedselketen terecht kan komen;

Or. de

Motivering

Wanneer dierlijke bijproducten overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder a) en levensmiddelen in 
dezelfde vestiging worden verwerkt, moet de afdeling bijproducten een eigen erkenning 
krijgen en over een gescheiden verwerkingsgedeelte beschikken. Een ruimtelijke scheiding is 
niet nodig, wanneer de verwerking in volkomen afgesloten inrichtingen of apparaten 
geschiedt, welke uitsluitend voor de verwerking van bijproducten bestemd zijn.
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Amendement 124
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bedrijf wordt slechts erkend na een 
inspectiebezoek ter plaatse van de 
bevoegde autoriteit.

2. Wanneer een exploitant een aanvraag 
om erkenning uit hoofde van deze 
verordening indient, legt de bevoegde 
autoriteit een bezoek ter plaatse af. 

Indien blijkt dat het bedrijf voldoet aan 
alle vereisten van lid 1, onder a) en b), 
kan de bevoegde autoriteit een voorlopige 
erkenning verlenen.

Zij verleent aan een bedrijf voor de 
betreffende activiteiten slechts een 
erkenning, indien de exploitant heeft 
aangetoond dat hij voldoet aan de 
vereisten van deze verordening en dat hij  
betrouwbaar is. 

Definitieve erkenning wordt slechts 
verleend indien bij een nieuwe officiële 
controle van het bedrijf binnen drie 
maanden na de voorlopige erkenning blijkt 
dat het bedrijf aan de overige toepasselijke 
vereisten voldoet.

Indien er veel vooruitgang is geboekt, maar 
het bedrijf nog niet aan alle toepasselijke 
vereisten voldoet, kan de bevoegde 
autoriteit de voorlopige erkenning 
verlengen. De totale geldigheidsduur van 
de voorlopige erkenning mag echter niet 
meer dan zes maanden bedragen.

De bevoegde autoriteit kan een voorlopige 
erkenning verlenen, wanneer vaststaat dat 
de inrichting of het bedrijf aan alle 
vereisten inzake infrastructuur en 
uitrusting voldoet. De volledige erkenning 
wordt slechts verleend indien bij een 
nieuwe officiële controle van de inrichting 
of het bedrijf binnen drie maanden na de  
voorlopige erkenning blijkt dat de 
inrichting of het bedrijf aan de overige 
toepasselijke vereisten van deze 
verordening voldoet. Indien er duidelijke
vooruitgang is geboekt, maar de inrichting 
of het bedrijf nog niet aan alle toepasselijke 
vereisten voldoet, kan de bevoegde 
autoriteit de voorlopige erkenning 
verlengen. De totale geldigheidsduur van 
de voorlopige erkenning mag echter niet 
meer dan zes maanden bedragen. 

De bevoegde autoriteit controleert in het 
kader van de officiële controles de 
erkenning van inrichtingen en bedrijven. 
Stelt zij ernstige gebreken vast of moet zij 
de productie in een inrichting of bedrijf 
herhaaldelijk stilleggen en is de exploitant 
niet in staat ten aanzien van de 
toekomstige productie passende garanties 
te bieden, dan start de bevoegde autoriteit 
een passende procedure om de erkenning 
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van de inrichting of het bedrijf in te 
trekken. De bevoegde autoriteit kan echter 
de erkenning van een inrichting of een 
bedrijf opschorten, indien de exploitant 
kan garanderen dat hij het gebrek binnen 
een aanvaardbare termijn verhelpt.

Or. de

Motivering

Deze regeling (erkenning van inrichtingen en bedrijven na bezoek ter plaatse, voorlopige 
erkenning) moet ook tot inrichtingen worden uitgebreid. De bewoordingen moeten worden 
afgestemd op de parallelle bepaling van artikel 31, lid 2 van Verordening (EG) nr. 882/2004.  
Voorts moet worden verduidelijkt dat zowel aan de voorlopige als aan de definitieve 
erkenning voorwaarden verbonden zijn.

Amendement 125
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
48, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Schrappen

Or. de

Motivering

Deze regeling (erkenning van inrichtingen en bedrijven na bezoek ter plaatse, voorlopige 
erkenning) moet ook tot inrichtingen worden uitgebreid. De bewoordingen moeten worden 
afgestemd op de parallelle bepaling van artikel 31, lid 2 van Verordening (EG) nr. 882/2004.  
Voorts moet worden verduidelijkt dat zowel aan de voorlopige als aan de definitieve 
erkenning voorwaarden verbonden zijn.
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Amendement 126
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) producten van dierlijke oorsprong die 
ongeschikt voor menselijke consumptie 
zijn verklaard omdat er mogelijk fysische 
verontreinigingen in aanwezig zijn;

d) producten van dierlijke oorsprong die 
ongeschikt voor menselijke consumptie 
zijn verklaard omdat er mogelijk vreemde 
lichamen in aanwezig zijn;

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) niet in artikel 11 en 13 genoemde dieren 
en delen van dieren die niet voor 
menselijke consumptie zijn geslacht of, in 
het geval van wild, niet voor menselijke 
consumptie zijn gedood, maar op een 
andere manier zijn gestorven, waaronder 
dieren die ter bestrijding van ziekten zijn 
gedood, foetussen en embryo's van 
herkauwers en varkens en in de schaal 
gestorven kuikens;

f) los animales y partes de animales, salvo 
los contemplados en el artículo 11 o el 
artículo 13, que murieron sin que hayan 
sido sacrificados para el consumo humano 
o, en el caso de los animales de caza, sin 
que hayan sido matados para el consumo 
humano, con inclusión de los animales 
sacrificados para el control de 
enfermedades;

Or. es

Motivering

De laatste zin moet een apart punt worden.
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Amendement 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – letter f bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) foetussen en embryo's van 
herkauwers en varkens en in de schaal 
gestorven kuikens; 

Or. es

Motivering

Voortvloeisel van het amendement op punt f) van artikel 12 waarvan de laatste zin een apart 
punt moet worden.

Amendement 129
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter b) – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de volgende delen van hetzij dieren die 
in een slachthuis zijn geslacht en na een 
keuring vóór het slachten geschikt zijn 
verklaard om voor menselijke consumptie 
te worden geslacht, hetzij wild dat 
overeenkomstig de communautaire 
wetgeving voor menselijke consumptie is 
gedood:

b) de volgende delen van hetzij dieren die 
in een slachthuis zijn geslacht en na een 
keuring vóór het slachten geschikt zijn 
verklaard om voor menselijke consumptie 
te worden geslacht, van hetzij pluimvee en 
lagomorfen die overeenkomstig artikel 1, 
lid 3, onder d) van Verordening (EG) nr. 
853/2004 in een landbouwbedrijf werden 
geslacht, van hetzij wild dat 
overeenkomstig de communautaire 
wetgeving voor menselijke consumptie is 
gedood:

Or. de

Motivering

Ook dergelijke dieren zijn geschikt voor de slacht en de menselijke consumptie en derhalve 
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moeten de dienovereenkomstige dierlijke bijproducten als categorie 3-materiaal worden 
ingedeeld.

Amendement 130
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) dierlijke bijproducten verkregen bij de 
productie van voor menselijke consumptie 
bestemde producten, waaronder ontvette 
beenderen en kanen;

d) dierlijke bijproducten verkregen bij de 
productie van voor menselijke consumptie 
bestemde producten, met inbegrip van 
dierlijke bijproducten uit de detail- en 
groothandel, waaronder ontvette 
beenderen en kanen;

Or. de

Motivering

Afval uit de detail- en groothandel bergt een risico in zich dat vergelijkbaar is met dat van  
keukenafval en etensresten en moet derhalve nadrukkelijk als categorie 3-materiaal worden 
gedefinieerd. 

Amendement 131
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) producten van dierlijke oorsprong, met 
uitzondering van keukenafval en 
etensresten, die, nadat zij voor menselijke 
consumptie of voor vervoedering in de 
handel zijn gebracht, niet langer voor 
menselijke consumptie of voor 
vervoedering bestemd zijn om 
commerciële redenen of wegens 
productieproblemen, verpakkingsgebreken 
of andere problemen die geen risico voor 

e) producten van dierlijke oorsprong, met 
uitzondering van keukenafval en 
etensresten, die, nadat zij voor menselijke 
consumptie of voor vervoedering van uit 
categorie 3-materiaal vervaardigd 
diervoeder in de handel zijn gebracht, niet 
langer voor menselijke consumptie of voor 
vervoedering bestemd zijn om 
commerciële redenen of wegens 
productieproblemen, verpakkingsgebreken 
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de volksgezondheid of de diergezondheid 
inhouden;

of andere problemen die geen risico voor 
de volksgezondheid of de diergezondheid 
inhouden;

Or. de

Motivering

"Andere tierische Erzeugnisse […], die nach Inverkehrbringen […] zur Verfütterung aus 
kommerziellen Gründen oder auf Grund von Herstellungs- und Verpackungsmängeln oder 
anderen Mängeln, von denen kein Risiko für die Gesundheit von Mensch oder Tier ausgeht, 
nicht mehr […] zur Verfütterung bestimmt sind" dürfen nicht einheitl. als Material der 
Kategorie 3 kategorisiert werden. Dem Wortlaut nach würde damit jegliches zur Verfütterung 
ehemals bestimmtes Futtermittel erfasst werden, also auch solches aus Material der 
Kategorie 1 oder 2 hergestelltes. Die ehemaligen Futtermittel mit/aus tierischen Bestandteilen 
dürfen nur aus Material der Kategorie 3 oder lebensmitteltauglichem Material hergestellt 
worden sein, um sie als Material der Kategorie 3 zu kategorisieren.

Amendement 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) producten van dierlijke oorsprong, met 
uitzondering van keukenafval en 
etensresten, die, nadat zij voor menselijke 
consumptie of voor vervoedering in de 
handel zijn gebracht, niet langer voor 
menselijke consumptie of voor 
vervoedering bestemd zijn om 
commerciële redenen of wegens 
productieproblemen, verpakkingsgebreken 
of andere problemen die geen risico voor 
de volksgezondheid of de diergezondheid 
inhouden;

(e) producten van dierlijke oorsprong, met 
uitzondering van keukenafval en 
etensresten, alsmede afval uit de detail- en 
groothandel, die, nadat zij voor menselijke 
consumptie of voor vervoedering in de 
handel zijn gebracht, niet langer voor 
menselijke consumptie of voor 
vervoedering bestemd zijn om 
commerciële redenen of wegens 
productieproblemen, verpakkingsgebreken 
of andere problemen die geen risico voor 
de volksgezondheid of de diergezondheid 
inhouden;

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement 1.
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Amendement 133
Horst Schnellhardt

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;

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

Or. de

Motivering

De waterfauna en haar bijproducten omvatten ook andere waterdieren dan de genoemde, in 
het bijzonder de ongewervelde dieren in diverse levensstadia, zoals insectenlarven en
wormen, die bijvoorbeeld voor de vervaardiging van diervoeder worden gebruikt.

Amendement 134
Satu Hassi

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

Or. en

Motivering

Categorie 3-materiaal moet in beginsel geschikt zijn voor gebruik als voeder en mag derhalve 
geen materiaal van twijfelachtige oorsprong bevatten.
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Amendement 135
Satu Hassi

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

Or. en

Motivering

Categorie 3-materiaal moet in beginsel geschikt zijn voor gebruik als voeder en mag derhalve 
geen materiaal van twijfelachtige oorsprong bevatten.

Amendement 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter m)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) ander keukenafval en andere 
etensresten dan bedoeld in artikel 11, onder 
e). 

m) ander keukenafval en andere 
etensresten, alsmede afval uit de detail- en 
groothandel dan bedoeld in artikel 11, 
onder e).  

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement 1.
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Amendement 137
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter m bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m bis) centrifuge- of separatorslib uit de 
melkverwerking na afloop van een 
warmtebehandeling overeenkomstig 
Bijlage VIII, hoofdstuk I, punt H 
(methode 8)

Or. de

Motivering

Volgens de overwegingen van de Europese Commissie (overweging 36) moet materiaal dat 
een zuiveringsprocedé overeenkomstig Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding heeft ondergaan, ook voor 
vervoederingsdoeleinden kunnen worden gebruikt. Na afloop van het later in dit document 
beschreven procedé overeenkomstig Bijlage VIII, hoofdstuk I, punt H (methode 8) moet 
centrifuge- en separatorslib als gezuiverd in de zin van overweging 36 worden beschouwd. 

Amendement 138
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 Schrappen
Wijziging van categorie

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 grond van een risicobeoordeling door 
de bevoegde wetenschappelijke instantie. 
Er mogen echter geen dierlijke 
bijproducten uit de lijsten in deze 
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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.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 48, lid 4, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

De mogelijkheid dat de Commissie overeenkomstig de in artikel 48, lid 4 genoemde 
regelgevingsprocedure, zonder een gedetailleerde inhoudelijke inbreng van Parlement en 
Raad, in de comitologieprocedure de huidige indeling van de dierlijke bijproducten kan 
veranderen, wordt van de hand gewezen. Het gaat immers in dit geval om dermate 
fundamentele zaken (uiteindelijk om de uitbreiding van het toepassingsgebed van de 
verordening) dat deze juist en omwille van het belang van het fundamenteel recht slechts in 
het kader van een procedure met toereikende inbreng van de Raad geregeld kunnen worden. 

Amendement 139
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Exploitanten zorgen ervoor dat dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten 
tijdens het vervoer vergezeld gaan van een 
handelsdocument en, indien deze 
verordening of een overeenkomstig lid 5 
vastgestelde maatregel dat voorschrijft, een 
gezondheidscertificaat.

2. Wie dierlijke bijproducten of daarvan 
afgeleide producten vervoert, zorgt ervoor
dat dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten vergezeld gaan van een 
handelsdocument en, indien deze 
verordening of een overeenkomstig lid 5 
vastgestelde maatregel dat voorschrijft, een 
gezondheidscertificaat.

Or. de
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Motivering

Het moet duidelijk zijn wie voor het meenemen van de handelsdocumenten verantwoordelijk
is ten einde de toepassing van dit voorschrift en de vervolging van overtredingen mogelijk te 
maken. De verantwoordelijkheid hiervoor moet bij de vervoerder liggen.

Amendement 140
Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor het vervoer van dierlijke 
bijproducten en verwerkte producten op 
hun eigen grondgebied kunnen de 
lidstaten echter een alternatief systeem 
goedkeuren in plaats van een 
handelsdocument. Een dergelijk systeem 
moet door de bevoegde autoriteit worden 
erkend en de volledige traceerbaarheid 
van alle dierlijke bijproducten 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Het verplicht gebruik van een handelsdocument brengt aanzienlijke administratieve kosten 
voor de exploitanten met zich, die onder bepaalde omstandigheden kunnen worden 
teruggedrongen door gebruik te maken van alternatieve methoden om de vereiste 
traceerbaarheid van de bijproducten te waarborgen. In dergelijke gevallen zou het mogelijk 
moeten zijn dat de lidstaten alternatieve maatregelen treffen. Dergelijke maatregelen dienen 
alleen het vervoer binnen de lidstaat te betreffen. Een dergelijke systeem moet door de 
bevoegde autoriteit worden erkend en de volledige traceerbaarheid van alle dierlijke 
bijproducten waarborgen.  
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Amendement 141
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in lid 1 bedoelde handelsdocument 
kan ook elektronisch worden opgesteld. In 
dat geval moeten de producent, de 
vervoerder en de ontvanger van de 
dierlijke bijproducten of de daarvan 
afgeleide producten de vereiste informatie 
elektronisch volledig kunnen overleggen. 
Op verzoek staat deze informatie op elk 
moment ter beschikking van de bevoegde 
autoriteiten.

Or. de

Motivering

Evenals in de huidige Verordening (EG) nr. 1774/2002 ontbreken voorschriften inzake 
elektronische handelsdocumenten. Ter vergemakkelijking van het economische verkeer dienen 
dergelijke voorschriften te worden ingelast.

Amendement 142
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wie dierlijke bijproducten of afgeleide 
producten verzendt, vervoert of ontvangt, 
houdt een administratie van die zendingen 
alsook de desbetreffende documenten of 
gezondheidscertificaten bij.

Wie dierlijke bijproducten of afgeleide 
producten verzendt, vervoert of ontvangt, 
houdt een administratie van die zendingen 
bij. Wanneer de inhoud van de 
administratie in de handelsdocumenten of 
gezondheidscertificaten is opgenomen, is 
alle andere administratie overbodig. 

Or. de
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Motivering

Administratie over handelsdocumenten moet niet verplicht zijn. Wanneer de inhoud van de 
administratie in de handelsdocumenten is opgenomen, moet worden afgezien van verdere 
verplichtingen ten aanzien van de administratie. 

Amendement 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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;

Or. es

Motivering

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

Amendement 144
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Exploitanten zorgen ervoor dat materiaal 
waarvan bekend is of vermoed wordt dat 
het niet aan deze verordening voldoet, het 
bedrijf niet verlaat, tenzij het bestemd is 
om te worden verwijderd, alvorens het 
onder toezicht van de bevoegde autoriteit
opnieuw is verwerkt en is herbemonsterd 
overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van 
Verordening (EG) nr. 882/2004.

2. Exploitanten zorgen ervoor dat materiaal 
waarvan bekend is of vermoed wordt dat 
het niet aan deze verordening voldoet, het 
bedrijf niet verlaat, tenzij het bestemd is 
om te worden verwijderd, alvorens het 
opnieuw is verwerkt.

Or. es
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Motivering

De bevoegde autoriteit moet alleen ingrijpen om op het verzamelen, verwerken of verwijderen 
van een bepaalde partij toe te zien, als blijkt dat die partij het bedrijf heeft verlaten. 

Amendement 145
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een systeem invoeren dat de 
traceerbaarheid van iedere verzonden 
partij waarborgt.

Schrappen

Or. de

Motivering

Die Herkunftssicherung in Art. 42 Ablöseverordnung gilt nur für „andere Folgeprodukte“, 
die keinen Regelungen anderer Gemeinschaftsvorschriften unterfallen. Zur Gewährleistung 
der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln muss jedoch jeder Unternehmer, der mit 
tierischen Nebenprodukten umgeht, die Rückverfolgbarkeit jeder versandten Charge generell 
sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen Art. 18 der VO (EG) Nr. 
178/2002. Art. 17a Abs. 4 (neu) gilt daher zusätzlich zur Kennzeichnung nach Art. 15 Abs. 5 
Buchst. c, der insbesondere die farbliche Kennzeichnung des Materials regelt.

Amendement 146
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Traceerbaarheid

(1) De traceerbaarheid van dierlijke 
bijproducten wordt in alle productie-, 
verwerkings- en distributiestadia 
gewaarborgd.
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(2) De exploitanten moeten in staat zijn de 
identiteit van elke persoon vast te stellen 
die hun een dierlijk bijproduct heeft 
geleverd.  Hiertoe beschikken de 
exploitanten over systemen en procedures 
met behulp waarvan deze informatie op 
verzoek aan de bevoegde autoriteiten kan 
worden verstrekt.
(3) De exploitanten beschikken over 
systemen en procedures waarmee kan 
worden vastgesteld aan welke bedrijven zij 
hun producten hebben geleverd. Deze 
informatie wordt op verzoek aan de 
bevoegde autoriteiten verstrekt.
(4) Dierlijke bijproducten die in de 
Gemeenschap op de markt worden 
gebracht of vermoedelijk zullen worden 
gebracht, worden met het oog op een 
gemakkelijkere traceerbaarheid adequaat 
geëtiketteerd of gekenmerkt door middel 
van relevante documentatie of informatie 
overeenkomstig de desbetreffende 
voorschriften van meer specifieke 
bepalingen.
(5) Bepalingen voor de toepassing van de 
vereisten van dit artikel op bepaalde 
sectoren kunnen volgens de in artikel 48, 
lid 4, genoemde regelgevingsprocedure 
met toetsing worden vastgesteld.

Or. de

Motivering

Die Herkunftssicherung in Art. 42 Ablöseverordnung gilt nur für „andere Folgeprodukte“, 
die keinen Regelungen anderer Gemeinschaftsvorschriften unterfallen. Zur Gewährleistung 
der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln muss jedoch jeder Unternehmer, der mit 
tierischen Nebenprodukten umgeht, die Rückverfolgbarkeit jeder versandten Charge generell 
sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen Art. 18 der VO (EG) Nr. 
178/2002. Art. 17a Abs. 4 (neu) gilt daher zusätzlich zur Kennzeichnung nach Art. 15 Abs. 5 
Buchst. c, der insbesondere die farbliche Kennzeichnung des Materials regelt.
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Amendement 147
Satu Hassi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op letter b) zien de lidstaten 
erop toe dat keukenafval en etensresten 
verifieerbaar worden geëlimineerd door 
ondernemingen met een vergunning en 
worden gesteriliseerd en veilig worden 
verwijderd middels passende methoden. 
Het gebruik van keukenafval en 
etensresten voor de vervoedering aan 
varkens mag door de lidstaten alleen 
worden toegestaan, indien het veilige 
hergebruik, de sterilisatie en de naleving 
van de overige bepalingen strikt worden 
gecontroleerd. 

Or. en

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 148
Jan Mulder

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 of gesteriliseerd keukenafval 
en niet-gesteriliseerde of gesteriliseerde 
etensresten of voedermiddelen die 
dergelijk keukenafval en dergelijke 
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etensresten bevatten of daarvan afkomstig 
zijn;

Or. nl

Motivering

Het gebruik van keukenafval en etensresten in veevoer leidt onherroepelijk tot een gevaar 
voor uitbraken en verspreiding van besmettelijke dierziekten. Iets wat in het verleden 
meermaals is gebeurd. Verder zet toelating van keukenafval en etensresten in veevoer het 
non-kanibalisme principe op de helling, omdat niet kan worden gegarandeerd dat er geen 
soorteigen eiwitten in de producten aanwezig zijn.

Amendement 149
Satu Hassi

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 
ongesteriliseerd keukenafval en 
etensresten of voedermiddelen die 
dergelijk keukenafval en dergelijke 
etensresten bevatten of daarvan afkomstig 
zijn;

Or. en

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).  
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Amendement 150
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) landbouwhuisdieren laten grazen op, of 
voederen met groenvoer afkomstig van, 
weiland waarop andere biologische 
meststoffen en bodemverbeteraars dan 
mest zijn gebruikt;

c) het uitrijden op weideland van met 
andere dierlijke bijproducten 
vervaardigde meststoffen en 
bodemverbeteraars als mest en de inhoud 
van het maag-darmkanaal; 

Or. de

Motivering

In de regeling inzake slechts voor de vervoedering van gewassen die afkomstig zijn van met 
dierlijke bijproducten (behalve mest) bemeste arealen, wordt het bestaande risico niet genoeg 
in aanmerking genomen. Derhalve moet een verbod worden uitgevaardigd op het uitrijden 
van organische meststoffen en bodemverbeteraars, behalve mest en de inhoud van maag en 
darm, op weideland. In geen geval mogen wachttijden worden voorgeschreven, aangezien 
deze uiteindelijk afhankelijk zijn van het weer en niet controleerbaar zijn. Een 
vervoederingsverbod voor groenvoer dat van zulke arealen afkomstig is, is in de praktijk 
evenmin controleerbaar. 

Amendement 151
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) gekweekte vissen voederen met 
verwerkte dierlijke eiwitten die afkomstig 
zijn van kadavers of delen van kadavers 
van gekweekte vis van dezelfde soort.

Schrappen

Or. de

Motivering

Unklar ist, was unter "Zuchtfischen" zu verstehen ist, da eine Definition fehlt. Ferner fehlt die 
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fachliche Grundlage für das Verfütterungsverbot von aus Schlachtabfällen einer Fischart 
gewonnenen Fischmehl an dieselbe Art. In der Praxis würde die Regelung bedeuten, dass 
Fischmehlfabriken gezwungen wären, zu sortieren und Fischmehle getrennt für jede Art 
herzustellen. Das ist unrealistisch. Mit dieser Regelung würde schließlich eine wichtige 
Eiweißquelle beschränkt, die zumindest zu einem kleinen Teil das Problem der 
Fischmehlgewinnung aus den Weltmeeren reduzieren würde.

Amendement 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Verwijdering van bijproducten

Categorie 1, 2 en 3-materiaal:
a) wordt als afval verwijderd in een 
erkende of geregistreerde 
verbrandingsinstallatie:
i) rechtstreeks, zonder voorafgaande 
verwerking; ofwel
ii) nadat het in een erkend bedrijf is 
verwerkt, door sterilisatie onder druk 
indien de bevoegde autoriteit dat 
voorschrijft, en nadat het resulterende 
materiaal duurzaam is gemarkeerd;
b) wordt, indien het afval is, verwijderd of 
nuttig toegepast in een erkende of 
geregistreerde 
meeverbrandingsinstallatie:
i) rechtstreeks, zonder voorafgaande 
verwerking; ofwel
ii) nadat het in een erkend bedrijf is 
verwerkt, door sterilisatie onder druk 
indien de bevoegde autoriteit dat 
voorschrijft, en nadat het resulterende 
materiaal duurzaam is gemarkeerd;
c) wordt op een erkende stortplaats 
verwijderd nadat het in een erkend bedrijf 
is verwerkt door sterilisatie onder druk en 
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nadat het resulterende materiaal 
duurzaam is gemarkeerd;

Or. es

Motivering

Om een herhaling van het eindgebruik van bijproducten te voorkomen, dat voor alle 
categorieën gelijk is, is er een nieuw artikel ingelast waarin alle mogelijke vormen van 
verwijdering voor alle soorten bijproducten zijn opgenomen.

Amendement 153
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan 
uitvoeringsbepalingen met het oog op de 
uniforme toepassing van de 
verbodsbepalingen in lid 1 vaststellen, 
alsook maatregelen die het mogelijk maken 
om:

2. De Commissie kan 
uitvoeringsbepalingen met het oog op de 
uniforme toepassing van de 
verbodsbepalingen in lid 1 vaststellen, 
alsook drempelwaarden voor diervoeder 
waaronder een toevallige en met passende 
middelen technisch niet voorkombare 
verontreiniging met verwerkte dierlijke 
eiwitten overeenkomstig lid 1, onder a) en 
d) als onbeduidend moet worden 
beschouwd.

a) landdieren te voederen met verwerkte 
dierlijke eiwitten die afkomstig zijn van 
kadavers of delen van kadavers van 
dieren van dezelfde diersoort, in afwijking 
van lid 1, onder a); en
b) landbouwhuisdieren te voederen met 
groenvoer afkomstig van weiland waarop 
biologische meststoffen en 
bodemverbeteraars zijn gebruikt, mits het 
grazen of maaien plaatsvindt na een 
wachttijd die een passende beheersing van 
de risico's voor de volksgezondheid en de 
diergezondheid garandeert, in afwijking 
van lid 1, onder c).
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Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 48, lid 4, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 48, lid 4, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. de

Motivering

Bij de voedering van pelsdieren met verwerkte dierlijke eiwitten overeenkomstig artikel 18, lid 
2, onder a) en het laten grazen op weiland waarop biologische meststoffen zijn gebruikt, gaat 
het om essentiële voorschriften van de verordening.   Deze mogen niet overeenkomstig artikel 
18, lid 2 middels uitvoeringsvoorschriften worden geregeld. Technische details inzake de 
naleving van de verbodsbepalingen en drempelwaarden bij de verontreiniging van diervoeder 
met dierlijke eiwitten moeten daarentegen in uitvoeringsverordeningen worden geregeld. 

Amendement 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e) – sub 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 gescheiden van het maag-
darmkanaal, melk, producten op basis van 
melk, biest, eieren en eierproducten
waarvan de bevoegde autoriteit niet denkt 
dat zij een ernstige overdraagbare ziekte 
kunnen verspreiden;

Or. es

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. 
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Amendement 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) zonder verwerking op het land 
uitgereden, 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;

f) zonder verwerking op het land 
uitgereden, indien het gaat om mest, de 
inhoud van het maag-darmkanaal 
gescheiden van het maag-darmkanaal, 
melk, producten op basis van melk, biest, 
eieren en eierproducten waarvan de 
bevoegde autoriteit niet denkt dat zij een 
ernstige overdraagbare ziekte kunnen 
verspreiden;

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt om eieren en eierproducten ten aanzien van het toegestane gebruik net zo 
te behandelen als melk en onverwerkte producten.

Amendement 156
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – letter c) – sub i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) als voedermiddel voor 
landbouwhuisdieren of voor vervoedering 
aan andere landbouwhuisdieren dan 
pelsdieren, en overeenkomstig artikel 24 in 
de handel gebracht, tenzij het gaat om 
materiaal als bedoeld in artikel 13, onder l) 
en m);

i) als voedermiddel of voor vervoedering 
aan andere landbouwhuisdieren dan 
pelsdieren, en overeenkomstig artikel 24 in 
de handel gebracht, tenzij het gaat om 
materiaal als bedoeld in artikel 13, onder l) 
en m);

Or. de
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Motivering

Het voorstel voor een verordening is op dit punt in zoverre onduidelijk, dat niet blijkt waarom 
in punt i) sprake is van "als voedermiddel of voor vervoedering aan andere 
landbouwhuisdieren dan pelsdieren" (zie ook artikel 23, lid 1, onder f) en artikel 43, lid 1, 
onder a), punt i) waarin sprake is van "als voedermiddel voor landbouwhuisdieren of voor 
vervoedering aan landbouwhuisdieren").  De formulering moet overeenkomen of in de 
overwegingen worden opgenomen, hetgeen de oorzaak van afwijkende formuleringen is.

Amendement 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – letter e) – sub ii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) worden gebruikt voor vervoedering aan 
gezelschapsdieren;

Schrappen

Or. es

Motivering

Doel van dit amendement is te ervoor te zorgen dat categorie 2-materiaal niet wordt gebruikt 
als voer voor gezelschapsdieren.

Amendement 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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;

Or. es
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Motivering

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

Amendement 159
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien het gaat om categorie 3-materiaal 
als bedoeld in artikel 13, onder f), of 
andere dierlijke bijproducten die worden 
verwijderd bij chirurgische ingrepen bij 
levende dieren, op het landbouwbedrijf 
worden verwijderd mits de bevoegde 
autoriteit dat toestaat.

f) indien het gaat om categorie 3-materiaal 
als bedoeld in artikel 13, onder f), of 
andere dierlijke bijproducten die worden 
verwijderd bij chirurgische ingrepen bij 
levende dieren, op het landbouwbedrijf 
worden verwijderd mits de nationale 
wetgeving dat toestaat.

Or. de

Motivering

Het kan niet zinvol zijn dat de dierenarts na elke chirurgische ingreep de bevoegde autoriteit 
moet vragen hoe hij met het restmateriaal moet omgaan.

Amendement 160
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) andere methoden voor de verwerking 
van dierlijke bijproducten dan sterilisatie 
onder druk, met name wat betreft de tijd-, 
temperatuur- en drukparameters die bij 
die verwerkingsmethoden moeten worden 
gehanteerd;

Schrappen

Or. de
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Motivering

De mogelijkheid dat de Commissie overeenkomstig de in artikel 48, lid 4 genoemde 
regelgevingsprocedure, zonder een gedetailleerde inhoudelijke inbreng van Parlement en 
Raad, in de comitologieprocedure, het verwerkingsprocedé voor dierlijke bijproducten kan 
veranderen, wordt van de hand gewezen. Het gaat immers in dit geval om dermate 
fundamentele zaken dat deze juist en omwille van het belang van het fundamenteel recht 
slechts in het kader van een procedure met toereikende inbreng van de Raad geregeld kunnen 
worden.

Amendement 161
Elisabeth Jeggle

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; deze moeten 
tot het uitvaardigen van communautaire 
voorschriften overeenkomstig de 
nationale wetgeving vervoerd, verwerkt, 
gebruikt of verwijderd kunnen worden.

Or. de

Amendement 162
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van de afdelingen 1 en 2 
mag de bevoegde autoriteit toestaan dat het 
volgende materiaal, onder voorwaarden ter 
beheersing van risico's voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid, 
wordt verzameld en gebruikt:

1. In afwijking van de afdelingen 1 en 2 
mag de bevoegde autoriteit toestaan dat het 
volgende materiaal, onder voorwaarden ter 
beheersing van risico's voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid, 
wordt verzameld en/of gebruikt:

Or. en
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Motivering

Deze verandering geeft de lidstaten de mogelijkheid om categorie 2- en categorie 3-materiaal 
voor wilde dieren (artikel 27, lid 1, onder b)) te gebruiken, zonder dat dit moet worden 
ingezameld. Om hierna uiteengezette redenen (zie amendement nr. 4) is het bijzonder 
belangrijk om dit soort afwijking toe te staan in lidstaten waar het voor het doelmatige 
behoud van bedreigde of beschermde aasetende wilde zoogdieren en vogels nodig is dat deze 
dieren verspreid aas in open gebieden kunnen vinden. Dode dieren uit de extensieve 
veehouderij vormen een belangrijke bron van dit soort as. 

Amendement 163
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 bis 
De lidstaten mogen maatregelen voor de 
tenuitvoerlegging van dit artikel 
goedkeuren met kennisgeving aan de 
Europese Commissie om het verzamelen 
van categorie 1-, 2- en 3- materiaal uit te 
sluiten in bepaalde gebieden van het 
Natura 2000-netwerk of in andere 
gebieden waarin, met het oog op het 
behoud van bedreigde en beschermde 
soorten of beschermde aasetende vogels, 
dergelijke maatregelen nodig zijn in het 
licht van de naleving van de Richtlijnen 
79/409/EEG en 92/43/EEG. Een 
dergelijke uitsluiting wordt onder 
bijzondere voorwaarden toegestaan met 
het oog op de preventie van risico's voor 
de volksgezondheid en de diergezondheid. 
Deze afwijkingen laten Beschikking 
2005/830/EG en de in artikel 27, lid 2, 
bedoelde afwijkingen onverlet. 

Or. en

Motivering

This amendment deals with the fact that it is known that only using feeding stations, or 
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‘muladares’, is not enough to maintain the current populations of carrion-feeding birds (e.g. 
100,000 Griffon Vultures in Spain). In Spain, particularly in the north, extensive goat and 
sheep farming is widespread, and dead livestock help to maintain carrion-feeding bird 
populations.

Furthermore, some of these feeding stations already attract thousands of vultures to feed, and 
there are inherent risks in relying on them too heavily as a food source for necrophagous 
birds. This carries grave risks if there were to be a poisoning incident at one of these 
locations. Evidence of mass death of millions of vultures in India has highlighted the extreme 
vulnerability of these populations where carrion is contaminated, causing increases in rabid 
dogs and therefore rabies in humans.

Amendement 164
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

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 soorten en aasetende 
vogelsoorten die in hun natuurlijke habitat 
leven.

Or. en

Motivering

Aldus kan rekening worden gehouden met alle soorten aasetende vogels die onder de 
communautaire en nationale wetgeving beschermd worden, alsmede met andere dieren (bijv. 
zoogdieren), die ook aas eten en momenteel in hun overleven bedreigd worden, zoals de 
bruine beer die niet onder een afwijking in de huidige wetgeving valt.
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Amendement 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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.

Or. es

Motivering

De verordening zou het mogelijke gebruik van bijproducten voor de vervoedering aan 
aasetende vogelsoorten op een soepelere wijze moeten verruimen dan nu het geval is, 
aangezien is gebleken dat de opgenomen afwijkingen niet volstaan om de teruggang van de 
vogelpopulatie een halt toe te roepen. Bovendien moet een soortgelijke uitzondering worden 
overwogen voor het voederen van andere beschermde soorten die te kampen hebben met 
voedseltekorten en een teruggaande populatie en die in geen geval in de voedselketen van 
mens en dier terechtkomen. 

Amendement 166
Anja Weisgerber

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 

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 met uitsterven bedreigde of 
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uitsterven bedreigde of beschermde 
aasetende vogelsoorten die in hun 
natuurlijke habitat leven.

beschermde aasetende vogelsoorten die in 
hun natuurlijke habitat leven.

Or. de

Motivering

Het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1774/2002 moet sterker worden ingeperkt. 
De vervoedering van bijvoorbeeld hele runderen of antilopen aan leeuwen of beren of de 
vervoedering van muizen aan reptielen komt overeen met het natuurlijke voedingsspectrum 
van deze dieren en zou ongehinderd mogelijk moeten zijn. 

De afwijkingsmogelijkheden in artikel 27, lid 2 in onderhavig wetsontwerp volstaan niet, 
aangezien het hier slechts afwijkingen betreft voor de vervoedering van dode dieren of delen 
van dieren met gespecificeerd risicomateriaal aan dierentuindieren, maar niet aan 
circusdieren. 

Amendement 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3 – letter b) – sub 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;

Or. es

Amendement 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3 – letter b) – sub ii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de nodige maatregelen om te 
voorkomen dat andere diersoorten 
toegang hebben tot het vervoederde 
materiaal.

Schrappen
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Or. es

Motivering

Het opzetten van speciale voederplaatsen mag niet worden onderworpen aan  voorwaarden 
waardoor zij beperkt blijven tot aasetende vogels, aangezien ook andere vogels die soms aas 
eten en bedreigd of beschermd zijn, zoals de lammergier en de keizerarend, hiervan kunnen 
profiteren.

Amendement 169
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3 – letter b) – sub ii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de nodige maatregelen om te 
voorkomen dat andere diersoorten 
toegang hebben tot het vervoederde 
materiaal.

ii) de nader bepaalde voorwaarden met 
het oog op de preventie van risico's voor 
de volksgezondheid en de diergezondheid.

Or. en

Motivering

Aldus krijgen lidstaten de mogelijkheid om voederplaatsen op te zetten zonder onnodige 
beperkingen. Elke lidstaat zou voederstations moeten kunnen opzetten met en zonder 
maatregelen met het oog op toegang voor andere diersoorten. Een dergelijke flexibiliteit is 
belangrijk in gevallen, zoals in het noorden van Spanje, waar bepaalde voederplaatsen voor 
aasetende vogels kunnen worden gebruikt door de bruine beer (Ursus arctos).

Amendement 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3 – letter b) – sub ii bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) de vereiste voorwaarden om te 
voorkomen dat gevaar bestaat voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid.
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Or. es

Motivering

In overeenstemming met het amendement tot schrapping van lid 3, onder b), sub ii) moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat er geen risico bestaat voor de gezondheid van mens en dier.

Amendement 171
Åsa Westlund, Jens Holm, Chris Davies, Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) dode gezelschapsdieren worden 
verwijderd door begraving;

a) dode gezelschapsdieren en 
paardachtigen worden verwijderd door 
begraving;

Or. en

Amendement 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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. 

Or. es

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.
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Amendement 173
Satu Hassi, Jill Evans

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 
kunnen de bevoegde autoriteiten 
maatregelen voor het tijdelijk isoleren van 
dieren en delen van dieren toestaan, die 
beantwoorden aan de definitie van artikel 
12, onder f), onder omstandigheden 
waarmee risico's voor de volksgezondheid 
en diergezondheid worden voorkomen, 
alvorens zij overeenkomstig artikel 20 van 
deze verordening worden verwijderd. 

Or. en

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 174
Satu Hassi, Jill Evans

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 het 
tijdelijk isoleren van dieren en delen van 
dieren in afwachting van hun 
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verwijdering.

Or. en

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 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Or. es

Motivering

Oppervlakte is een ontoereikend criterium om afgelegen gebieden te definiëren. Andere 
aspecten, zoals de dichtheid van de veestapel en de insulaire ligging, moeten in aanmerking 
worden genomen. Het is aan de lidstaten en niet aan de Commissie om het 
maximumpercentage van het grondgebied te bepalen waaraan de status van verafgelegen 
gebied kan worden toegekend.

Amendement 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. Onverminderd de bepalingen van 
dit artikel is voor methoden waarmee geen 
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verandering optreedt in de 
verwerkingsprocedés, maar wel een 
verandering in de parameters van 
toegestane procedés, nationale 
toestemming van de lidstaat nodig.

Or. es

Motivering

Het proces voor toestemming moet niet van toepassing zijn op methoden die verandering 
teweegbrengen in de parameters van procedés waarvoor reeds toestemming is verleend.

Amendement 177
Elisabeth Jeggle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De hele keten vanaf de plaats van 
het ontstaan van dierlijke bijproducten tot 
de behandeling, het gebruik of de 
verwijdering ervan wordt van 
overheidswege gecontroleerd.

Or. de

Amendement 178
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien bij de officiële controles en het 
toezicht van de bevoegde autoriteit blijkt 
dat niet wordt voldaan aan een of meer 
van de bepalingen van deze verordening, 
neemt de bevoegde autoriteit passende 
maatregelen.

1. Indien niet wordt voldaan aan de 
bepalingen van deze verordening, kan de 
bevoegde autoriteit passende maatregelen 
uitvaardigen.
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Or. de

Motivering

Die Vorschrift kann sprachlich verschlankt werden. Unklar ist, weshalb nur amtliche 
Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen zu Maßnahmen führen können, dies muss auch in 
anderen Fällen möglich sein, wenn der Sachverhalt hinreichend eindeutig ist. Die Norm ist 
jedoch als Ermessensvorschrift auszugestalten, da Fälle nur geringer Verstöße denkbar sind, 
in denen keine Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dass ggf. nur die erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen werden können, folgt bereits aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
und braucht nicht mehr ausdrücklich aufgenommen zu werden.

Amendement 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een exploitant van plan is 
categorie 1-materiaal, categorie 2-materiaal 
of vleesbeendermeel of dierlijke vetten 
afgeleid van categorie 1-materiaal naar een 
andere lidstaat te verzenden, besluit de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
bestemming in reactie op de aanvraag van 
de exploitant:

1. Wanneer een exploitant van plan is 
categorie 1-materiaal, categorie 2-materiaal 
of vleesbeendermeel of dierlijke vetten 
afgeleid van categorie 1-materiaal uit een 
andere lidstaat te ontvangen, stelt hij de 
bevoegde autoriteit in zijn lidstaat hiervan 
in kennis, die besluit: 

Or. es

Motivering

Het voorgestelde systeem leidt tot linguïstische problemen en tot moeilijkheden in verband 
met het afbakenen van de bevoegde autoriteit en het zou derhalve eenvoudiger zijn, indien de 
exploitant van bestemming verantwoordelijk is voor de kennisgeving aan de bevoegde 
autoriteit.
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Amendement 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de bevoegde autoriteit van de 
plaats van bestemming van de verzending 
in kennis wordt gesteld, stelt zij de 
bevoegde autoriteit van de plaats van 
oorsprong via het Traces-systeem in 
kennis van de aankomst van elke zending.

Schrappen

Or. es

Motivering

Het voorgestelde systeem brengt problemen met zich mee, aangezien een dergelijke 
kennisgevingen via het Traces-systeem niet mogelijk zijn.

Amendement 181
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Dierlijke bijproducten die worden 
geleverd voor gebruik als technische 
producten bij het ontwikkelen, testen en 
vervaardigen van farmaceutische 
producten en als laboratoriumreagentia 
voor andere diagnostische of 
onderzoeksdoeleinden, worden van de 
leden 2 en 4 uitgesloten.

Or. en

Motivering

The Regulation should clearly distinguish between animal by-products moved in large 
volumes between Member States and at risk of entering the food or feed chain and specialist 
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animal by-products for pharmaceutical and other diagnostic and research use. The latter are 
safe-sourced, high-value products, which are transported between Member States in very 
small volumes to and from registered suppliers, processors and users. There is negligible risk 
of these specialist products entering the food or feed chain. Paragraphs 2 to 4 would 
constitute a heavy and disproportionate regulatory burden on, as well as excessive 
compliance costs for suppliers, processors and users.)

Amendement 182
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) deze producten: a) deze producten:

i) niet bestemd zijn om als voedermiddel 
voor landbouwhuisdieren te worden 
gebruikt of om te worden uitgereden op 
weiland dat voor de vervoedering van 
landbouwhuisdieren dient; of

i) niet bestemd zijn om te worden 
uitgereden op weiland dat voor de 
vervoedering van landbouwhuisdieren 
dient,

ii) bestemd zijn voor vervoedering aan 
pelsdieren; en

Or. de

Motivering

Volgens de titel wordt in dit artikel het in omloop brengen van andere afgeleide producten 
buiten de voederketen geregeld.  In zoverre zijn de beperkingen overbodig.
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