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Amendement 1
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op Verordening (EG) nr. 853/2004 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 houdende vaststelling 
van specifieke hygiënevoorschriften voor 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong2,

– gelet op Verordening (EG) nr. 853/2004 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 houdende vaststelling 
van specifieke hygiënevoorschriften voor 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong2 en 
het verslag van de Commissie aan de 
Raad en het Europees Parlement over de 
bij de toepassing van de 
hygiëneverordeningen opgedane ervaring 
(COM(2009)0403),

Or. de

Amendement 2
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Visum 7

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op Verordening (EG) nr. 882/2004 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 inzake officiële controles 
op de naleving van de wetgeving inzake 
diervoeders en levensmiddelen en de 
voorschriften inzake diergezondheid en 
dierenwelzijn4,

– gelet op Verordening (EG) nr. 882/2004 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 inzake officiële controles 
op de naleving van de wetgeving inzake 
diervoeders en levensmiddelen en de 
voorschriften inzake diergezondheid en 
dierenwelzijn4 en het verslag van de 
Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement over de toepassing van deze 
verordening (COM(2009)0334),

Or. de

Amendement 3
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het aantal positieve 
BSE-gevallen in de EU is afgenomen van 
2167 gevallen in 2001 tot 67 gevallen in 
2009 (exclusief het Verenigd Koninkrijk); 
overwegende dat gezien dit afnemende 
aantal gevallen ervan kan worden 
uitgegaan dat de wetgeving die tijdens deze 
periode ten uitvoer is gelegd heeft 
bijgedragen aan de uitroeiing van BSE en 
andere TSE's in de EU,

B. overwegende dat het aantal positieve 
BSE-gevallen in de EU is afgenomen van 
2167 gevallen in 2001 tot 67 gevallen in 
2009 (exclusief het Verenigd Koninkrijk); 
overwegende dat gezien dit afnemende 
aantal gevallen ervan kan worden 
uitgegaan dat de wetgeving die tijdens deze 
periode ten uitvoer is gelegd heeft 
bijgedragen aan de uitroeiing van BSE en 
andere TSE's in de EU, en dat deze 
afnemende epidemiologische 
ontwikkeling gepaard moet gaan met een 
aanpassing van de wettelijke regelingen 
aan het werkelijk bestaande risico,

Or. de

Amendement 4
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gezien het voortdurend 
afnemende aantal BSE-gevallen, de 
wetgeving inzake TSE's de afgelopen jaren 
is aangepast en toekomstige wijzigingen 
overwogen zouden kunnen worden waarbij 
tegelijkertijd het hoge niveau van de dier-
en volksgezondheid in de Europese Unie 
moet worden gegarandeerd en behouden; 
overwegende dat deze wijzigingen 
maatregelen zouden kunnen omvatten 
inzake SRM-verwijdering, herziening van 
bepalingen van het totale veevoerverbod, 
en bewaking,

C. overwegende dat gezien het voortdurend 
afnemende aantal BSE-gevallen, de 
wetgeving inzake TSE's de afgelopen jaren 
is aangepast en toekomstige wijzigingen 
overwogen zouden kunnen worden waarbij 
tegelijkertijd het hoge niveau van de dier-
en volksgezondheid in de Europese Unie 
moet worden gegarandeerd en behouden; 
overwegende dat deze wijzigingen 
maatregelen zouden kunnen omvatten 
inzake SRM-verwijdering, herziening van 
bepalingen van het totale veevoerverbod, 
uitroeiing van scrapie, ruiming van 
cohorten en bewaking,

Or. de

Amendement 5
Michèle Rivasi
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Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat een hogere 
binnenlandse proteïnegewasproductie 
noodzakelijk is om minder afhankelijk te 
worden van de invoer van soja en andere 
bronnen van eiwitten,

Or. en

Amendement 6
Michèle Rivasi 

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid erop 
gericht moet zijn de gewasproductie en de 
veeteelt met elkaar te verbinden; 
overwegende dat een beperking van het 
aantal dieren per landbouwbedrijf in 
aanmerking dient te worden genomen,

Or. en

Amendement 7
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de Commissie op aan de 
leeftijdsgrenzen in de vijf overige lidstaten 
alleen te verhogen indien dit wordt 
ondersteund door gedegen risico-
inventarisaties teneinde een hoog niveau 
van diergezondheid en 
consumentenbescherming niet in gevaar te 
brengen;

4. verzoekt de Commissie de 
leeftijdsgrenzen in de vijf overige lidstaten 
alleen te verhogen indien uit gedegen 
risico-inventarisaties blijkt dat het hoge
niveau van diergezondheid en 
consumentenbescherming niet in gevaar 
wordt gebracht;

Or. de
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Amendement 8
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat het 
bewakingsmechanisme een belangrijk 
instrument is bij het toezicht op TSE in de 
EU; spreekt zijn bezorgdheid uit over een 
verdere stijging van de leeftijdsgrenzen 
voor het testen van runderen met name met 
het oog op het testen op basis van een 
steekproefgrootte dat vanaf januari 2013 
van toepassing zal zijn op het BSE-
toezichtstelsel voor runderen; verzoekt de 
Commissie het Parlement op de hoogte te 
houden van de vorderingen en nieuwe 
bevindingen ten aanzien van de te kiezen 
steekproefgrootten;

5. onderstreept dat het 
bewakingsmechanisme een belangrijk 
instrument is bij het toezicht op TSE in de 
EU; acht een verdere stijging van de 
leeftijdsgrenzen voor het testen van 
runderen mogelijk voor zover de 
epidemiologische ontwikkeling van BSE 
dit toelaat zonder dat er sprake is van een 
verhoogd gezondheidsrisico, en spreekt 
zich uit voor risicoafhankelijke testen, 
bijvoorbeeld in de vorm van 
steekproefsgewijze controles, zoals die 
vanaf januari 2013 van toepassing zullen
zijn op het BSE-toezichtstelsel voor 
runderen; verzoekt de Commissie het 
Parlement op de hoogte te houden van de 
vorderingen en nieuwe bevindingen ten 
aanzien van de te kiezen 
steekproefgrootten;

Or. de

Amendement 9
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. ondersteunt - met name gezien het 
bestaande proteïnetekort in de EU - het 
voorstel van de Commissie de bepalingen 
van het veevoerverbod op te heffen voor 
niet-herkauwers mits de productie- en 
sterilisatiemethoden die gebruikt worden 
voor verwerkte dierlijke eiwitten voldoen 
aan de hoogste veiligheidsnormen en aan 
de regels die zijn vastgelegd in de 

7. wijst erop dat het voorstel van de 
Commissie om de bepalingen van het 
veevoerverbod op te heffen voor niet-
herkauwers fnuikend kan zijn voor de 
vooruitgang die de afgelopen is geboekt 
bij het terugdringen van het aantal 
gevallen van BSE en andere TSE's; 
overwegende dat zelfs als de productie- en 
sterilisatiemethoden die gebruikt worden 
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Verordening dierlijke bijproducten en 
gebruikmaken van de nieuwste en veiligste 
technologie die beschikbaar is, dat de 
bestaande verboden op recycling binnen de 
soort ("intra-species recycling", oftewel 
"kannibalisme") van kracht blijven, dat
productiekanalen van verwerkte dierlijke 
eiwitten die afgeleid zijn van verschillende 
soorten volledig gescheiden worden, dat de 
scheiding van deze productiekanalen door 
de bevoegde autoriteiten in de lidstaten 
bestuurd en door de Commissie 
gecontroleerd moet worden, dat voordat 
het veevoerverbod wordt opgeheven, er 
een betrouwbare soortspecifieke methode 
toegepast moet worden om vast te stellen 
van welke diersoort de eiwitten afkomstig 
zijn in diervoeder dat verwerkte dierlijke 
eiwitten bevat zodat recycling binnen de 
soort en de aanwezigheid van verwerkte 
dierlijke eiwitten van herkauwers kan 
worden uitgesloten, dat de productie van 
verwerkte dierlijke eiwitten van materiaal 
van categorie 1 of categorie 2 verboden 
wordt en dat alleen materiaal van categorie 
3 dat geschikt is voor menselijke 
consumptie gebruikt wordt voor de 
productie van verwerkte dierlijke eiwitten;

voor verwerkte dierlijke eiwitten voldoen 
aan de hoogste veiligheidsnormen en aan 
de regels die zijn vastgelegd in de 
Verordening dierlijke bijproducten en 
gebruikmaken van de nieuwste en veiligste 
technologie die beschikbaar is en zelfs als
de bestaande verboden op recycling binnen 
de soort ("intra-species recycling", oftewel 
"kannibalisme") van kracht blijven en de
productiekanalen van verwerkte dierlijke 
eiwitten die afgeleid zijn van verschillende 
soorten volledig gescheiden kunnen
worden, het niet zeker is dat deze 
maatregelen gegarandeerd bescherming 
kunnen bieden tegen het potentieel 
grotere gevaar van BSE en andere 
gevallen van TSE; overwegende dat zelfs 
als de scheiding van deze productiekanalen 
door de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten bestuurd en door de Commissie 
gecontroleerd wordt, terdege moet worden 
nagedacht over de gevaren voordat het 
veevoerverbod wordt opgeheven; 
overwegende dat er een betrouwbare 
soortspecifieke methode toegepast moet 
worden om vast te stellen van welke 
diersoort de eiwitten afkomstig zijn in 
diervoeder dat verwerkte dierlijke eiwitten 
bevat voordat het huidige verbod 
daadwerkelijk kan worden opgeheven,
zodat recycling binnen de soort en de 
aanwezigheid van verwerkte dierlijke 
eiwitten van herkauwers volledig kan 
worden uitgesloten; wenst dat de productie 
van verwerkte dierlijke eiwitten van 
materiaal van categorie 1 of categorie 2 
verboden wordt en dat alleen materiaal van 
categorie 3 dat geschikt is voor menselijke 
consumptie gebruikt wordt voor de 
productie van verwerkte dierlijke eiwitten;

Or. en

Amendement 10
Michèle Rivasi 

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. ondersteunt - met name gezien het 
bestaande proteïnetekort in de EU - het 
voorstel van de Commissie de bepalingen 
van het veevoerverbod op te heffen voor
niet-herkauwers mits de productie- en 
sterilisatiemethoden die gebruikt worden 
voor verwerkte dierlijke eiwitten voldoen 
aan de hoogste veiligheidsnormen en aan 
de regels die zijn vastgelegd in de 
Verordening dierlijke bijproducten en 
gebruikmaken van de nieuwste en veiligste 
technologie die beschikbaar is, dat de 
bestaande verboden op recycling binnen de 
soort ("intra-species recycling", oftewel 
"kannibalisme") van kracht blijven, dat 
productiekanalen van verwerkte dierlijke 
eiwitten die afgeleid zijn van verschillende 
soorten volledig gescheiden worden, dat de 
scheiding van deze productiekanalen door 
de bevoegde autoriteiten in de lidstaten 
bestuurd en door de Commissie 
gecontroleerd moet worden, dat voordat 
het veevoerverbod wordt opgeheven er een 
betrouwbare soortspecifieke methode 
toegepast moet worden om vast te stellen 
van welke diersoort de eiwitten afkomstig 
zijn in diervoeder dat verwerkte dierlijke 
eiwitten bevat zodat recycling binnen de 
soort en de aanwezigheid van verwerkte 
dierlijke eiwitten van herkauwers kan 
worden uitgesloten, dat de productie van 
verwerkte dierlijke eiwitten van materiaal 
van categorie 1 of categorie 2 verboden 
wordt en dat alleen materiaal van categorie 
3 dat geschikt is voor menselijke 
consumptie gebruikt wordt voor de 
productie van verwerkte dierlijke eiwitten;

7. ondersteunt - met name gezien het 
bestaande proteïnetekort in de EU - het 
voorstel van de Commissie de bepalingen 
van het veevoerverbod op te heffen voor
niet-herkauwende carnivoren mits de 
productie- en sterilisatiemethoden die 
gebruikt worden voor verwerkte dierlijke 
eiwitten voldoen aan de hoogste 
veiligheidsnormen en aan de regels die zijn 
vastgelegd in de Verordening dierlijke 
bijproducten en gebruikmaken van de 
nieuwste en veiligste technologie die 
beschikbaar is, dat de bestaande verboden 
op recycling binnen de soort ("intra-species 
recycling", oftewel "kannibalisme") van 
kracht blijven, dat productiekanalen van 
verwerkte dierlijke eiwitten die afgeleid 
zijn van verschillende soorten volledig 
gescheiden worden, dat de scheiding van 
deze productiekanalen door de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten bestuurd en door 
de Commissie gecontroleerd moet worden, 
dat voordat het veevoerverbod wordt 
opgeheven er een betrouwbare 
soortspecifieke methode toegepast moet 
worden om vast te stellen van welke 
diersoort de eiwitten afkomstig zijn in 
diervoeder dat verwerkte dierlijke eiwitten 
bevat zodat recycling binnen de soort en de 
aanwezigheid van verwerkte dierlijke 
eiwitten van herkauwers kan worden 
uitgesloten, dat de productie van verwerkte 
dierlijke eiwitten van materiaal van 
categorie 1 of categorie 2 verboden wordt 
en dat alleen materiaal van categorie 3 dat 
geschikt is voor menselijke consumptie 
gebruikt wordt voor de productie van 
verwerkte dierlijke eiwitten;

Or. en

Amendement 11
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. ondersteunt - met name gezien het 
bestaande proteïnetekort in de EU - het 
voorstel van de Commissie de bepalingen 
van het veevoerverbod op te heffen voor 
niet-herkauwers mits de productie- en 
sterilisatiemethoden die gebruikt worden 
voor verwerkte dierlijke eiwitten voldoen 
aan de hoogste veiligheidsnormen en aan 
de regels die zijn vastgelegd in de 
Verordening dierlijke bijproducten en 
gebruikmaken van de nieuwste en veiligste 
technologie die beschikbaar is, dat de 
bestaande verboden op recycling binnen de 
soort ("intra-species recycling", oftewel 
"kannibalisme") van kracht blijven, dat
productiekanalen van verwerkte dierlijke 
eiwitten die afgeleid zijn van verschillende 
soorten volledig gescheiden worden, dat de 
scheiding van deze productiekanalen door 
de bevoegde autoriteiten in de lidstaten 
bestuurd en door de Commissie 
gecontroleerd moet worden, dat voordat 
het veevoerverbod wordt opgeheven er een 
betrouwbare soortspecifieke methode 
toegepast moet worden om vast te stellen 
van welke diersoort de eiwitten afkomstig 
zijn in diervoeder dat verwerkte dierlijke 
eiwitten bevat zodat recycling binnen de 
soort en de aanwezigheid van verwerkte 
dierlijke eiwitten van herkauwers kan 
worden uitgesloten, dat de productie van 
verwerkte dierlijke eiwitten van materiaal 
van categorie 1 of categorie 2 verboden 
wordt en dat alleen materiaal van categorie 
3 dat geschikt is voor menselijke 
consumptie gebruikt wordt voor de 
productie van verwerkte dierlijke eiwitten;

7. ondersteunt - met name gezien het 
bestaande proteïnetekort in de EU - het 
voorstel van de Commissie de bepalingen 
van het verbod op het gebruik van 
verwerkte dierlijke eiwitten in diervoeders 
voor niet-herkauwers op te heffen mits:

- de verwerkte dierlijke eiwitten slechts 
van soorten afkomstig zijn die geen relatie 
met TSE-ziekten hebben,
- de productie- en sterilisatiemethoden die 
gebruikt worden voor verwerkte dierlijke 
eiwitten voldoen aan de hoogste 
veiligheidsnormen en aan de regels die zijn 
vastgelegd in de Verordening dierlijke 
bijproducten en gebruikmaken van de 
nieuwste en veiligste technologie die 
beschikbaar is,
- de bestaande verboden op recycling 
binnen de soort ("intra-species recycling", 
ofte wel "kannibalisme") van kracht 
blijven,
- productiekanalen van verwerkte dierlijke 
eiwitten die afgeleid zijn van verschillende 
soorten volledig gescheiden worden,

- de scheiding van deze productiekanalen 
door de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten bestuurd en door de Commissie 
gecontroleerd wordt,
- voordat het veevoerverbod wordt 
opgeheven er een betrouwbare 
soortspecifieke methode toegepast wordt 
om vast te stellen van welke diersoort de 
eiwitten afkomstig zijn in diervoeder dat 
verwerkte dierlijke eiwitten bevat zodat 
recycling binnen de soort en de 
aanwezigheid van verwerkte dierlijke 
eiwitten van herkauwers kan worden 
uitgesloten, en

- in overeenstemming met de verordening 
over dierlijke bijproducten 
(Verordening(EG) nr. 1069/2009) alleen 
materiaal van categorie 3 dat aan de 
veterinaire inspectie onderworpen is en 
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waarbij geen risico voor de 
volksgezondheid en de gezondheid van 
dieren bestaat, als grondstof wordt 
gebruikt;

Or. de

Amendement 12
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
een grondige effectbeoordeling uit te 
voeren naar de gevolgen van het opheffen 
van de bepalingen van het 
veevervoerverbod voor niet-herkauwers, 
en daarbij met name aandacht te geven 
aan de potentiële gevolgen voor de 
volksgezondheid;

Or. en

Amendement 13
Michèle Rivasi 

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat deze maatregelen niet 
moeten leiden tot een toename van de 
industriële veehouderij, maar dat zij hand 
in hand dienen te gaan met een GLB dat 
gericht is op het verbinden van 
gewasproductie en veeteelt, adequaat 
gebruik van graslandgebieden, een hogere 
binnenlandse productie van eiwitten en 
het ondersteunen van 
vruchtwisselingssystemen;

Or. en
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Amendement 14
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt er bij de Commissie op aan 
maatregelen in te voeren die ervoor zorgen 
dat, als het veevoerverbod wordt 
opgeheven, de mogelijkheid van 
kruisbesmetting van niet van herkauwers 
afkomstig materiaal met van herkauwers 
afkomstig materiaal via transportkanalen 
wordt uitgesloten;

8. dringt er bij de Commissie op aan 
maatregelen in te voeren die ervoor zorgen 
dat, als het veevoerverbod wordt 
opgeheven, de mogelijkheid van 
kruisbesmetting van niet van herkauwers 
afkomstig materiaal met van herkauwers 
afkomstig materiaal via transportkanalen
volledig kan worden uitgesloten; is van 
mening dat het veevervoerverbod alleen 
kan worden opgeheven als zeker is dat 
deze actie niet leidt tot een verhoogd risico 
op gevallen van BSE en TSE;

Or. en

Amendement 15
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie de noodzaak te 
onderzoeken van voorafgaande 
toestemming voor slachthuizen die
bijproducten afkomstig van niet-
herkauwers en van herkauwers 
produceren, zodat zeker wordt gesteld dat 
deze producten duidelijk gescheiden 
worden;

9. verzoekt de Commissie de noodzaak te 
onderzoeken van een afzonderlijke
vergunning voor slachthuizen waar
dierlijke bijproducten voorkomen die 
zowel afkomstig zijn van niet-herkauwers 
als van herkauwers, zodat zeker wordt 
gesteld dat deze bijproducten duidelijk 
gescheiden worden;

Or. de

Amendement 16
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. verwerpt het gebruik van verwerkte 
dierlijke eiwitten die afkomstig zijn van 
niet-herkauwers of herkauwers in voer 
voor herkauwers;

10. verwerpt met klem het gebruik van 
verwerkte dierlijke eiwitten die afkomstig 
zijn van niet-herkauwers of herkauwers in 
voer voor herkauwers;

Or. en

Amendement 17
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de Commissie op aan 
geen voorstel te doen voor het invoeren 
van een tolerantieniveau voor verwerkte 
dierlijke eiwitten in voeder voor 
landbouwhuisdieren (herkauwers);

Schrappen

Or. en

Amendement 18
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de Commissie op aan
geen voorstel te doen voor het invoeren 
van een tolerantieniveau voor verwerkte 
dierlijke eiwitten in voeder voor 
landbouwhuisdieren (herkauwers);

12. wenst dat de Commissie geen voorstel 
doet voor het invoeren van een 
tolerantieniveau voor verwerkte dierlijke 
eiwitten in voeder voor 
landbouwhuisdieren (herkauwers);

Or. en

Amendement 19
Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de Commissie op aan geen 
voorstel te doen voor het invoeren van een 
tolerantieniveau voor verwerkte dierlijke 
eiwitten in voeder voor 
landbouwhuisdieren (herkauwers);

12. dringt er bij de Commissie op aan met 
een "technische oplossing" te komen voor 
de aanwezigheid van onbeduidende 
hoeveelheden niet-goedgekeurde, dierlijke 
eiwitten van niet-herkauwers in 
diervoeders, als bedoeld in artikel 7, 
lid 4 bis van bovengenoemde Verordening
(EG) nr. 999/2001;

Or. en

Amendement 20
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de Commissie op aan 
geen voorstel te doen voor het invoeren 
van een tolerantieniveau voor verwerkte 
dierlijke eiwitten in voeder voor 
landbouwhuisdieren (herkauwers);

12. pleit voor vaststelling van een 
tolerantieniveau voor onbeduidende 
hoeveelheden van niet-toegestane dierlijke 
eiwitten, die niet van herkauwers 
afkomstig zijn, in diervoeders op grond 
van toevallig en technisch onvermijdbare 
besmetting, mits er een methode voor het 
bepalen van het aandeel van deze eiwitten 
beschikbaar is;

Or. de

Amendement 21
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt bij de Commissie aan op verdere 
bevordering van de genetische 
bescherming tegen scrapie bij schapen door 
middel van fokprogramma's;

15. dringt bij de Commissie aan op verdere 
bevordering van de genetische 
bescherming tegen scrapie bij schapen door 
middel van fokprogramma's, ter 
voorkoming van inteelt en genetische 
afwijkingen;
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Or. ro

Amendement 22
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie lopend 
onderzoek te stimuleren om 
antemortemtests op BSE te ontwikkelen;

17. verzoekt de Commissie lopend 
onderzoek te stimuleren om snelle 
diagnostische ante- en postmortemtests op 
BSE te ontwikkelen;

Or. ro

Amendement 23
Dagmar Roth-Behrendt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst het voorstel van de 
Commissie af om minder communautaire 
middelen beschikbaar te stellen voor 
onderzoek naar TSE's;

Or. en

Amendement 24
Michèle Rivasi 

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst het voorstel van de Commissie af 
om het huidige ruimingsbeleid bij met BSE 
besmette beslagen te herzien aangezien dit
risicomanagers en wetgevers ervan zou
weerhouden de noodzakelijke 
onmiddellijke actie te ondernemen voor het 
geval BSE opnieuw de kop opsteekt in de 

18. neemt kennis van het voorstel van de 
Commissie om het huidige ruimingsbeleid 
bij met BSE besmette beslagen te herzien, 
benadrukt dat eventuele maatregelen in
dit verband risicomanagers en wetgevers 
er niet van dienen te weerhouden de 
noodzakelijke onmiddellijke actie te 
ondernemen voor het geval BSE opnieuw 
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EU; de kop opsteekt in de EU;

Or. en

Amendement 25
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst het voorstel van de Commissie af 
om het huidige ruimingsbeleid bij met BSE 
besmette beslagen te herzien aangezien dit 
risicomanagers en wetgevers ervan zou 
weerhouden de noodzakelijke 
onmiddellijke actie te ondernemen voor 
het geval BSE opnieuw de kop opsteekt in 
de EU;

18. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie om het huidige ruimingsbeleid 
bij met BSE besmette beslagen te herzien
aangezien het aantal onder cohortgenoten 
ontdekte positieve dieren in de EU thans 
zeer gering is, ervan uitgaande dat zij met 
negatief resultaat zijn getest voordat zij de 
voedselketen ingingen;

Or. en

Amendement 26
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst het voorstel van de Commissie af
om het huidige ruimingsbeleid bij met BSE 
besmette beslagen te herzien aangezien dit
risicomanagers en wetgevers ervan zou 
weerhouden de noodzakelijke 
onmiddellijke actie te ondernemen voor het 
geval BSE opnieuw de kop opsteekt in de 
EU;

18. pleit voor een kritische bestudering 
van het voorstel van de Commissie om het 
huidige ruimingsbeleid in geval van het 
optreden van BSE in rundveebeslagen te 
herzien; benadrukt dat voor iedere 
aanpassing van het beleid met betrekking 
tot ruiming van cohorten de aspecten (1) 
consumentenbescherming, (2) 
handhaving van het 
consumentenvertrouwen, (3) risico voor 
de gezondheid van mens en dier alsmede 
(4) handhaving van de mogelijkheid voor 
risicomanagers en wetgevers om 
onmiddellijk de noodzakelijke actie te 
ondernemen voor het geval BSE opnieuw 
de kop opsteekt in de EU, in overweging 
moeten worden genomen;
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Or. de

Amendement 27
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. acht het wenselijk het voorstel van de 
Commissie om het huidige ruimingsbeleid 
bij met BSE besmette beslagen aan te 
passen, maar daarbij te letten op 
mogelijke negatieve invloed op het 
handelen van risicomanagers en wetgevers 
voor het geval BSE opnieuw de kop 
opsteekt in de EU;

18. acht het voorstel van de Commissie om 
het huidige ruimingsbeleid bij met BSE 
besmette beslagen te herzien wenselijk, als
daarbij wordt gelet op de mogelijke 
negatieve invloed op het handelen van
risicomanagers en wetgevers voor het 
geval BSE opnieuw de kop opsteekt in de 
EU;

Or. de

Amendement 28
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. neemt kennis van het bovengenoemde 
verslag van de Commissie over de 
algemene werking van de officiële 
controles in de lidstaten op het gebied van 
voedselveiligheid, diergezondheid en 
dierenwelzijn en plantgezondheid; wijst 
erop dat het verslag bepaalde 
tekortkomingen aan het licht brengt ten 
aanzien van de kwaliteit van verslagen van 
de lidstaten en dringt er bij de lidstaten op 
aan de kwaliteit van de verslaglegging te 
verbeteren;

19. neemt kennis van het bovengenoemde 
verslag van de Commissie over de 
algemene werking van de officiële 
controles in de lidstaten op het gebied van 
voedselveiligheid, diergezondheid en 
dierenwelzijn en plantgezondheid; wijst 
erop dat het verslag bepaalde 
tekortkomingen aan het licht brengt ten 
aanzien van de kwaliteit van verslagen van 
de lidstaten en dringt er bij de lidstaten op 
aan de kwaliteit van de verslaglegging te 
verbeteren door verbetering van de 
uitvoering van nationale controles met het 
oog op vervulling van de criteria van de 
verordening, door de niet-conforme 
gevallen aan te geven en door verbetering 
van de prestaties van de controlerende 
autoriteiten en van bedrijven in de 
voedingsmiddelenindustrie;
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Or. ro

Amendement 29
Marit Paulsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. neemt kennis van het bovengenoemde 
verslag van de Commissie over de 
algemene werking van de officiële 
controles in de lidstaten op het gebied van 
voedselveiligheid, diergezondheid en 
dierenwelzijn en plantgezondheid; wijst 
erop dat het verslag bepaalde 
tekortkomingen aan het licht brengt ten 
aanzien van de kwaliteit van verslagen van 
de lidstaten en dringt er bij de lidstaten op 
aan de kwaliteit van de verslaglegging te 
verbeteren;

19. neemt kennis van het bovengenoemde 
verslag van de Commissie over de 
algemene werking van de officiële 
controles in de lidstaten op het gebied van 
voedselveiligheid, diergezondheid en 
dierenwelzijn en plantgezondheid; wijst 
erop dat het verslag bepaalde 
tekortkomingen aan het licht brengt ten 
aanzien van de kwaliteit van verslagen van
de lidstaten en dringt er bij de lidstaten op 
aan de kwaliteit van de verslaglegging te 
verbeteren; verzoekt de Commissie via het 
Voedsel- en veterinair bureau efficiënt 
toezicht te houden op de controles die 
worden uitgevoerd door de lidstaten;

Or. en

Amendement 30
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
verontreiniging van levensmiddelen en 
diervoeders, bijv. met dioxine, en roept de 
lidstaten ertoe op bestaande voorschriften 
inzake levensmiddelen- en voedercontroles 
zeer streng te handhaven en toe te passen 
en, zo nodig, deze regels aan te scherpen;

20. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
verontreiniging van levensmiddelen en 
diervoeders en roept de lidstaten ertoe op 
bestaande voorschriften inzake 
levensmiddelen- en voedercontroles zeer 
streng te handhaven en toe te passen en, zo 
nodig, deze regels aan te scherpen;

Or. es

Amendement 31
Marit Paulsen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
verontreiniging van levensmiddelen en 
diervoeders, bijv. met dioxine, en roept de 
lidstaten ertoe op bestaande voorschriften 
inzake levensmiddelen- en voedercontroles 
zeer streng te handhaven en toe te passen 
en, zo nodig, deze regels aan te scherpen;

20. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
verontreiniging van levensmiddelen en 
diervoeders, bijv. met dioxine, en roept de 
lidstaten ertoe op bestaande voorschriften 
inzake levensmiddelen- en voedercontroles
en risicobeheer zeer streng te handhaven 
en toe te passen en, zo nodig, deze regels 
aan te scherpen en te zorgen voor een 
sterker geharmoniseerde uitvoering in de 
interne markt;

Or. en

Amendement 32
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
verontreiniging van levensmiddelen en 
diervoeders, bijv. met dioxine, en roept de 
lidstaten ertoe op bestaande voorschriften 
inzake levensmiddelen- en voedercontroles 
zeer streng te handhaven en toe te passen 
en, zo nodig, deze regels aan te scherpen;

20. roept de lidstaten ertoe op bestaande 
voorschriften inzake levensmiddelen- en 
voedercontroles zeer streng te handhaven 
en toe te passen en, zo nodig, deze regels 
aan te scherpen;

Or. de

Amendement 33
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie de maximaal 
aanvaarde concentratie van dioxine in 
vismeel te herbeoordelen aangezien de 
huidige maximaal aanvaarde concentratie 
een hoge dioxineconcentratie toestaat die 

Schrappen
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een gevaar kan vormen voor de
volksgezondheid en diergezondheid;

Or. es

Amendement 34
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie de maximaal 
aanvaarde concentratie van dioxine in 
vismeel te herbeoordelen aangezien de 
huidige maximaal aanvaarde concentratie 
een hoge dioxineconcentratie toestaat die 
een gevaar kan vormen voor de 
volksgezondheid en diergezondheid;

Schrappen

Or. de

Amendement 35
Horst Schnellhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. uit zijn bezorgdheid over huidige 
regels voor het gebruik van dierlijke 
bijproducten in biogasinstallaties en de 
mogelijke omleiding ervan naar de 
voedselketen; dringt er bij de Commissie 
op aan de huidige regels te onderzoeken
om een gesloten systeem te realiseren voor 
deze activiteit;

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
maatregelen te nemen die waarborgen dat 
aan de eisen van Verordening (EG) 
nr. 1069/2009 en Uitvoeringsverordening 
(EU) nr. 142/2011 over de behandeling 
van dierlijke bijproducten voor de 
omzetting in biogas alsmede voor het 
gebruik of de verwijdering van 
gistingsresiduen wordt voldaan en dat 
illegale omleiding naar de voedselketen 
wordt voorkomen; dringt er bij de 
Commissie op aan de uitvoering van de 
huidige regels in de lidstaten te 
controleren om een gesloten systeem te 
realiseren voor deze activiteit;

Or. de
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Amendement 36
Dagmar Roth-Behrendt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie om derde 
landen op de hoogte te brengen van 
wijzigingen in de TSE-verordening en van 
maatregelen in verband met TSE's;

Or. en


