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Amendement  41 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Visum 1 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

– gezien artikel 294, lid 2, en de 

artikelen 43 en 168, lid 4, onder b), van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het 

voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0143/2014), 

– gezien artikel 294, lid 2, en de 

artikelen 43, lid 2, en 168, lid 4, onder b), 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan 

het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0143/2014), 

Or. en 

Motivering 

Artikel 43, lid 2, vormt de rechtsgrondslag van dit voorstel, waarbij de gewone 

wetgevingsprocedure wordt gebruikt voor de wetgeving die nodig is voor het nastreven van 

de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

Amendement  42 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De dierlijke productie neemt in de 

landbouw van de Unie een zeer belangrijke 

plaats in. De regels inzake diervoeders met 

medicinale werking hebben grote invloed 

op het houden en opfokken van dieren, met 

inbegrip van niet-voedselproducerende 

dieren, en op de productie van producten 

van dierlijke oorsprong. 

(2) Dierlijke productie, diergezondheid en 

dierenwelzijn nemen in de landbouw van 

de Unie een zeer belangrijke plaats in. De 

regels inzake diervoeders met medicinale 

werking hebben grote invloed op het 

houden en opfokken van dieren, met 

inbegrip van niet-voedselproducerende 

dieren, en op de productie van producten 

van dierlijke oorsprong. 

Or. en 
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Amendement  43 

John Stuart Agnew 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) De lidstaten moeten 

overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 

vrij zijn om regels vast te stellen 

betreffende de productie, het in de handel 

brengen en het gebruik van diervoeders 

met medicinale werking voor alle dieren 

die geschikt zijn op hun eigen 

grondgebied; richtlijn 90/167/EEG van de 

Raad dient dienovereenkomstig te worden 

ingetrokken. 

Or. en 

Motivering 

Aangezien er in de lidstaten een verscheidenheid bestaat aan bedrijfssystemen, faciliteiten 

voor de productie van diervoeder, eigendom van huisdieren en veterinaire diensten, is het niet 

mogelijk om eerlijke regels voor de productie, het in de handel brengen en het gebruik van 

diervoeder met medicinale werking op Unieniveau op adequate wijze te coördineren, zodat de 

verantwoordelijkheid hiervoor juist bij de lidstaten moet liggen. 

 

Amendement  44 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) behandelingen met 

geneesmiddelen, in het bijzonder met 

antimicrobiële geneesmiddelen, mogen 

nooit de plaats innemen van goede 

praktijken op het gebied van veehouderij, 

bio veiligheid en beheer. 

Or. en 
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Amendement  45 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Als diervoedertype vallen diervoeders 

met medicinale werking binnen de 

werkingssfeer van Verordening (EG) 

nr. 183/2005 van het Europees Parlement 

en de Raad6, Verordening (EG) 

nr. 767/2009 van het Europees Parlement 

en de Raad7, Verordening (EG) 

nr. 1831/2003 van het Europees Parlement 

en de Raad8 en Richtlijn 2002/32/EG van 

het Europees Parlement en de Raad9. Voor 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten moeten specifieke 

bepalingen worden vastgesteld betreffende 

voorzieningen en uitrusting, personeel, 

controle van de productiekwaliteit, opslag 

en vervoer, het bijhouden van registers, 

klachten en het terugroepen van producten, 

de toepassing van procedures die zijn 

gebaseerd op de beginselen van 

gevarenanalyse en kritische controlepunten 

(Hazard Analysis and Critical Control 

Points, HACCP) en etikettering. 

(6) Als diervoedertype vallen diervoeders 

met medicinale werking en 

tussenproducten binnen de werkingssfeer 

van Verordening (EG) nr. 183/2005 van 

het Europees Parlement en de Raad6, 

Verordening (EG) nr. 767/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad7, 

Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad8 en 

Richtlijn 2002/32/EG van het Europees 

Parlement en de Raad9. Voor diervoeders 

met medicinale werking en 

tussenproducten moeten specifieke 

bepalingen worden vastgesteld betreffende 

voorzieningen en uitrusting, personeel, 

controle van de productiekwaliteit, opslag 

en vervoer, het bijhouden van registers, 

klachten en het terugroepen van producten, 

de toepassing van procedures die zijn 

gebaseerd op de beginselen van 

gevarenanalyse en kritische controlepunten 

(Hazard Analysis and Critical Control 

Points, HACCP) en etikettering. 

__________________ __________________ 

6 Verordening (EG) nr. 183/2005 van het 

Europees Parlement en de Raad van 12 

januari 2005 tot vaststelling van 

voorschriften voor diervoederhygiëne (PB 

L 35 van 8.2.2005, blz. 1). 

6 Verordening (EG) nr. 183/2005 van het 

Europees Parlement en de Raad van 12 

januari 2005 tot vaststelling van 

voorschriften voor diervoederhygiëne (PB 

L 35 van 8.2.2005, blz. 1). 

7 Verordening (EG) nr. 767/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 juli 

2009 betreffende het in de handel brengen 

en het gebruik van diervoeders (PB L 229 

van 1.9.2009, blz. 1). 

7 Verordening (EG) nr. 767/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 juli 

2009 betreffende het in de handel brengen 

en het gebruik van diervoeders (PB L 229 

van 1.9.2009, blz. 1). 

8 Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad van 22 

september 2003 betreffende 

8 Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad van 22 

september 2003 betreffende 
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toevoegingsmiddelen voor diervoeding (PB 

L 268 van 18.10.2003, blz. 29). 

toevoegingsmiddelen voor diervoeding (PB 

L 268 van 18.10.2003, blz. 29). 

9 Richtlijn 2002/32/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 7 mei 2002 

inzake ongewenste stoffen in diervoeding 

(PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10). 

9 Richtlijn 2002/32/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 7 mei 2002 

inzake ongewenste stoffen in diervoeding 

(PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10). 

Or. en 

 

Amendement  46 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Als diervoedertype vallen diervoeders 

met medicinale werking binnen de 

werkingssfeer van Verordening (EG) 

nr. 183/2005 van het Europees Parlement 

en de Raad6, Verordening (EG) 

nr. 767/2009 van het Europees Parlement 

en de Raad7, Verordening (EG) 

nr. 1831/2003 van het Europees Parlement 

en de Raad8 en Richtlijn 2002/32/EG van 

het Europees Parlement en de Raad9. Voor 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten moeten specifieke 

bepalingen worden vastgesteld betreffende 

voorzieningen en uitrusting, personeel, 

controle van de productiekwaliteit, opslag 

en vervoer, het bijhouden van registers, 

klachten en het terugroepen van producten, 

de toepassing van procedures die zijn 

gebaseerd op de beginselen van 

gevarenanalyse en kritische controlepunten 

(Hazard Analysis and Critical Control 

Points, HACCP) en etikettering. 

(6) Als diervoedertype vallen diervoeders 

met medicinale werking binnen de 

werkingssfeer van Verordening (EG) 

nr. 183/2005 van het Europees Parlement 

en de Raad6, Verordening (EG) 

nr. 767/2009 van het Europees Parlement 

en de Raad7, Verordening (EG) 

nr. 1831/2003 van het Europees Parlement 

en de Raad8 en Richtlijn 2002/32/EG van 

het Europees Parlement en de Raad9. Voor 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten moeten specifieke 

bepalingen worden vastgesteld betreffende 

voorzieningen en uitrusting, personeel, 

dierenwelzijn, controle van de 

productiekwaliteit, opslag en vervoer, het 

bijhouden van registers, klachten en het 

terugroepen van producten, de toepassing 

van procedures die zijn gebaseerd op de 

beginselen van gevarenanalyse en kritische 

controlepunten (Hazard Analysis and 

Critical Control Points, HACCP) en 

etikettering. 

__________________ __________________ 

6 Verordening (EG) nr. 183/2005 van het 

Europees Parlement en de Raad van 12 

januari 2005 tot vaststelling van 

voorschriften voor diervoederhygiëne (PB 

6 Verordening (EG) nr. 183/2005 van het 

Europees Parlement en de Raad van 12 

januari 2005 tot vaststelling van 

voorschriften voor diervoederhygiëne (PB 
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L 35 van 8.2.2005, blz. 1). L 35 van 8.2.2005, blz. 1). 

7 Verordening (EG) nr. 767/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 juli 

2009 betreffende het in de handel brengen 

en het gebruik van diervoeders (PB L 229 

van 1.9.2009, blz. 1). 

7 Verordening (EG) nr. 767/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 juli 

2009 betreffende het in de handel brengen 

en het gebruik van diervoeders (PB L 229 

van 1.9.2009, blz. 1). 

8 Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad van 22 

september 2003 betreffende 

toevoegingsmiddelen voor diervoeding (PB 

L 268 van 18.10.2003, blz. 29). 

8 Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad van 22 

september 2003 betreffende 

toevoegingsmiddelen voor diervoeding (PB 

L 268 van 18.10.2003, blz. 29). 

9 Richtlijn 2002/32/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 7 mei 2002 

inzake ongewenste stoffen in diervoeding 

(PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10). 

9 Richtlijn 2002/32/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 7 mei 2002 

inzake ongewenste stoffen in diervoeding 

(PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10). 

Or. en 

 

Amendement  47 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Als diervoedertype vallen diervoeders 

met medicinale werking binnen de 

werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 

183/2005 van het Europees Parlement en 

de Raad6, Verordening (EG) nr. 767/2009 

van het Europees Parlement en de Raad7, 

Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad8 en 

Richtlijn 2002/32/EG van het Europees 

Parlement en de Raad9. Voor diervoeders 

met medicinale werking en 

tussenproducten moeten specifieke 

bepalingen worden vastgesteld betreffende 

voorzieningen en uitrusting, personeel, 

controle van de productiekwaliteit, opslag 

en vervoer, het bijhouden van registers, 

klachten en het terugroepen van producten, 

de toepassing van procedures die zijn 

gebaseerd op de beginselen van 

gevarenanalyse en kritische controlepunten 

(6) Als diervoedertype vallen diervoeders 

met medicinale werking en 

tussenproducten binnen de werkingssfeer 

van Verordening (EG) nr. 183/2005 van 

het Europees Parlement en de Raad6, 

Verordening (EG) nr. 767/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad7, 

Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad8 en 

Richtlijn 2002/32/EG van het Europees 

Parlement en de Raad9. Voor diervoeders 

met medicinale werking en 

tussenproducten moeten specifieke 

bepalingen worden vastgesteld betreffende 

voorzieningen en uitrusting, personeel, 

controle van de productiekwaliteit, opslag 

en vervoer, het bijhouden van registers, 

klachten en het terugroepen van producten, 

de toepassing van procedures die zijn 

gebaseerd op de beginselen van 
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(Hazard Analysis and Critical Control 

Points, HACCP) en etikettering. 

gevarenanalyse en kritische controlepunten 

(Hazard Analysis and Critical Control 

Points, HACCP) en etikettering. 

__________________ __________________ 

6 Verordening (EG) nr. 183/2005 van het 

Europees Parlement en de Raad van 12 

januari 2005 tot vaststelling van 

voorschriften voor diervoederhygiëne 

(PB L 35 van 8.2.2005, blz. 1). 

6 Verordening (EG) nr. 183/2005 van het 

Europees Parlement en de Raad van 12 

januari 2005 tot vaststelling van 

voorschriften voor diervoederhygiëne 

(PB L 35 van 8.2.2005, blz. 1). 

7 Verordening (EG) nr. 767/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 juli 

2009 betreffende het in de handel brengen 

en het gebruik van diervoeders (PB L 229 

van 1.9.2009, blz. 1). 

7 Verordening (EG) nr. 767/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 juli 

2009 betreffende het in de handel brengen 

en het gebruik van diervoeders (PB L 229 

van 1.9.2009, blz. 1). 

8 Verordening (EG) nr. van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 september 

2003 betreffende toevoegingsmiddelen 

voor diervoeding (PB L 268 van 

18.10.2003, blz. 29). 

8 Verordening (EG) nr. van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 september 

2003 betreffende toevoegingsmiddelen 

voor diervoeding (PB L 268 van 

18.10.2003, blz. 29). 

9 Richtlijn 2002/32/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 7 mei 2002 

inzake ongewenste stoffen in diervoeding 

(PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10). 

9 Richtlijn 2002/32/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 7 mei 2002 

inzake ongewenste stoffen in diervoeding 

(PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10). 

Or. it 

Motivering 

Het is belangrijk om in dit punt te specificeren dat niet alleen diervoeders met medicinale 

werking, maar ook tussenproducten binnen de werkingssfeer van Verordening (EG) 

nr. 183/2005 en Verordening (EG) nr. 767/2009 vallen en dat ze daarom aan dezelfde regels 

moeten voldoen (vooral met betrekking tot traceerbaarheid, HACCP enz.). 

 

Amendement  48 

Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Diervoeders met medicinale werking 

zouden alleen mogen worden worden 

geproduceerd met toegelaten 

(9) Diervoeders met medicinale werking 

zouden alleen mogen worden geproduceerd 

met toegelaten geneesmiddelen voor 
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geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik, en met het oog op de veiligheid en 

de werkzaamheid van het product moet de 

compatibiliteit van alle daarvoor gebruikte 

bestanddelen worden gegarandeerd. Voor 

een veilige en efficiënte behandeling van 

de dieren moet worden voorzien in 

aanvullende specifieke eisen of 

voorschriften voor de bijmenging van 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik in diervoeders. 

diergeneeskundig gebruik, en met het oog 

op de veiligheid en de werkzaamheid van 

het product moet de compatibiliteit van alle 

daarvoor gebruikte bestanddelen worden 

gegarandeerd. Voor een veilige en 

efficiënte behandeling van de dieren moet 

worden voorzien in aanvullende specifieke 

eisen of voorschriften voor de bijmenging 

van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik in diervoeders. 

De vastgelegde bijmengingspercentages 

dienen in beginsel te worden berekend op 

grond van de gemiddelde behoefte van 

een bedrijf. Teneinde rekening te houden 

met de bijzonderheden van kleinschalige 

landbouw als sector, en om met name ook 

kleinere en afgelegen landbouwbedrijven 

optimale aandacht en verzorging te 

kunnen bieden, moeten reeds opgezette 

controlesystemen gehandhaafd kunnen 

worden, mits het voorschrift, de productie 

en de toediening van diervoeders met 

medicinale werking onder de leiding en 

het toezicht van een dierenarts 

plaatsvinden en worden onderworpen aan 

een externe procescontrole. 

Or. de 

 

Amendement  49 

Norbert Erdős 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Diervoeders met medicinale werking 

zouden alleen mogen worden worden 

geproduceerd met toegelaten 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik, en met het oog op de veiligheid en 

de werkzaamheid van het product moet de 

compatibiliteit van alle daarvoor gebruikte 

bestanddelen worden gegarandeerd. Voor 

een veilige en efficiënte behandeling van 

de dieren moet worden voorzien in 

(9) Diervoeders met medicinale werking 

zouden alleen mogen worden geproduceerd 

met toegelaten geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik, en met het oog 

op de veiligheid en de werkzaamheid van 

het product moet de compatibiliteit van alle 

daarvoor gebruikte bestanddelen worden 

gegarandeerd. De houder van de 

vergunning voor het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik is 
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aanvullende specifieke eisen of 

voorschriften voor de bijmenging van 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik in diervoeders. 

verantwoordelijk voor de beoordeling van 

de compatibiliteit. Voor een veilige en 

efficiënte behandeling van de dieren moet 

worden voorzien in aanvullende specifieke 

eisen of voorschriften voor de bijmenging 

van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik in diervoeders. 

Or. hu 

Motivering 

Ik vind het onaanvaardbaar dat producenten van diervoeders verantwoordelijk worden 

gesteld voor de beoordeling van de compatibiliteit van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik en het diervoeder. Dit is de verantwoordelijkheid van de houder 

van de vergunning voor het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik. 

 

Amendement  50 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Versleping kan optreden tijdens de 

productie, de verwerking, de opslag en het 

vervoer van diervoeders, wanneer dezelfde 

productie- en verwerkingsinstallaties, 

opslagruimten of vervoermiddelen worden 

gebruikt voor diervoeders met 

verschillende bestanddelen. In deze 

verordening wordt het begrip "versleping" 

specifiek gebruikt voor de overdracht van 

in diervoeder met medicinale werking 

aanwezige sporen van een werkzame stof 

naar niet-doeldiervoeder, terwijl " 

kruisbesmetting " moet worden beschouwd 

als een besmetting die het gevolg is van 

versleping of de overdracht van enige 

onbedoelde stof naar diervoeder. De 

versleping van werkzame stoffen in 

diervoeders met medicinale werking naar 

niet-doeldiervoeders moet worden 

vermeden of zo beperkt mogelijk 

gehouden. Om de diergezondheid, de 

(12) Versleping kan optreden tijdens de 

productie, de verwerking, de opslag en het 

vervoer van diervoeders, wanneer dezelfde 

productie- en verwerkingsinstallaties, 

opslagruimten of vervoermiddelen worden 

gebruikt voor diervoeders met 

verschillende bestanddelen. In deze 

verordening wordt het begrip "versleping" 

specifiek gebruikt voor de overdracht van 

in diervoeder met medicinale werking 

aanwezige sporen van een werkzame stof 

naar niet-doeldiervoeder, terwijl " 

kruisbesmetting " moet worden beschouwd 

als een besmetting die het gevolg is van 

versleping of de overdracht van enige 

onbedoelde stof naar diervoeder. De 

versleping van werkzame stoffen in 

diervoeders met medicinale werking naar 

niet-doeldiervoeders moet worden 

verboden, om de diergezondheid, de 

volksgezondheid en het milieu te 
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volksgezondheid en het milieu te 

beschermen, moeten voor de versleping 

van werkzame stoffen in diervoeders met 

medicinale werking maximumgehalten 

worden vastgesteld op basis van een 

wetenschappelijke risicobeoordeling door 

de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid, waarbij rekening wordt 

gehouden met de toepassing van goede 

productiepraktijken en het Alara-beginsel 

(as low as reasonably achievable). In deze 

verordening moeten algemene 

grenswaarden worden vastgelegd, 

rekening houdend met de onvermijdelijke 

versleping en het risico dat de 

desbetreffende werkzame stoffen 

opleveren. 

beschermen. 

Or. en 

 

Amendement  51 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Versleping kan optreden tijdens de 

productie, de verwerking, de opslag en het 

vervoer van diervoeders, wanneer dezelfde 

productie- en verwerkingsinstallaties, 

opslagruimten of vervoermiddelen worden 

gebruikt voor diervoeders met 

verschillende bestanddelen. In deze 

verordening wordt het begrip "versleping" 

specifiek gebruikt voor de overdracht van 

in diervoeder met medicinale werking 

aanwezige sporen van een werkzame stof 

naar niet-doeldiervoeder, terwijl 

"kruisbesmetting" moet worden beschouwd 

als een besmetting die het gevolg is van 

versleping of de overdracht van enige 

onbedoelde stof naar diervoeder. De 

versleping van werkzame stoffen in 

diervoeders met medicinale werking naar 

niet-doeldiervoeders moet worden 

(12) Versleping kan optreden tijdens de 

productie, de verwerking, de opslag en het 

vervoer van diervoeders, wanneer dezelfde 

productie- en verwerkingsinstallaties, 

opslagruimten of vervoermiddelen worden 

gebruikt voor diervoeders met 

verschillende bestanddelen. In deze 

verordening wordt het begrip "versleping" 

specifiek gebruikt voor de overdracht van 

in diervoeder met medicinale werking 

aanwezige sporen van een werkzame stof 

naar niet-doeldiervoeder, terwijl 

"kruisbesmetting" moet worden beschouwd 

als een besmetting die het gevolg is van 

versleping of de overdracht van enige 

onbedoelde stof naar diervoeder. De 

versleping van werkzame stoffen in 

diervoeders met medicinale werking naar 

niet-doeldiervoeders moet worden 
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vermeden of zo beperkt mogelijk 

gehouden. Om de diergezondheid, de 

volksgezondheid en het milieu te 

beschermen, moeten voor de versleping 

van werkzame stoffen in diervoeders met 

medicinale werking maximumgehalten 

worden vastgesteld op basis van een 

wetenschappelijke risicobeoordeling door 

de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid, waarbij rekening wordt 

gehouden met de toepassing van goede 

productiepraktijken en het Alara-beginsel 

(as low as reasonably achievable). In deze 

verordening moeten algemene 

grenswaarden worden vastgelegd, rekening 

houdend met de onvermijdelijke versleping 

en het risico dat de desbetreffende 

werkzame stoffen opleveren. 

vermeden of zo beperkt mogelijk 

gehouden. Om de diergezondheid, de 

volksgezondheid en het milieu te 

beschermen, moeten voor de sporen van 

werkzame stoffen in niet-doeldiervoeders 

maximumgehalten worden vastgesteld op 

basis van een wetenschappelijke 

risicobeoordeling door de Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid, waarbij 

rekening wordt gehouden met de 

toepassing van goede productiepraktijken 

en het Alara-beginsel (as low as reasonably 

achievable). Ondertussen moeten er in 

deze verordening algemene maximale 

grenswaarden volgens een basismethode 

worden vastgelegd, rekening houdend met 

de onvermijdelijke versleping en het risico 

dat de desbetreffende werkzame stoffen 

opleveren; 

Or. it 

 

Amendement  52 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Versleping kan optreden tijdens de 

productie, de verwerking, de opslag en het 

vervoer van diervoeders, wanneer dezelfde 

productie- en verwerkingsinstallaties, 

opslagruimten of vervoermiddelen worden 

gebruikt voor diervoeders met 

verschillende bestanddelen. In deze 

verordening wordt het begrip "versleping" 

specifiek gebruikt voor de overdracht van 

in diervoeder met medicinale werking 

aanwezige sporen van een werkzame stof 

naar niet-doeldiervoeder, terwijl 

"kruisbesmetting" moet worden beschouwd 

als een besmetting die het gevolg is van 

versleping of de overdracht van enige 

onbedoelde stof naar diervoeder. De 

versleping van werkzame stoffen in 

(12) Versleping kan optreden tijdens de 

productie, de verwerking, de opslag en het 

vervoer van diervoeders, wanneer dezelfde 

productie- en verwerkingsinstallaties, 

opslagruimten of vervoermiddelen worden 

gebruikt voor diervoeders met 

verschillende bestanddelen. In deze 

verordening wordt het begrip "versleping" 

specifiek gebruikt voor de overdracht van 

in diervoeder met medicinale werking 

aanwezige sporen van een werkzame stof 

naar niet-doeldiervoeder, terwijl 

"kruisbesmetting" moet worden beschouwd 

als een besmetting die het gevolg is van 

versleping of de overdracht van enige 

onbedoelde stof naar diervoeder. De 

versleping van werkzame stoffen in 
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diervoeders met medicinale werking naar 

niet-doeldiervoeders moet worden 

vermeden of zo beperkt mogelijk 

gehouden. Om de diergezondheid, de 

volksgezondheid en het milieu te 

beschermen, moeten voor de versleping 

van werkzame stoffen in diervoeders met 

medicinale werking maximumgehalten 
worden vastgesteld op basis van een 

wetenschappelijke risicobeoordeling door 

de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid, waarbij rekening wordt 

gehouden met de toepassing van goede 

productiepraktijken en het Alara-beginsel 

(as low as reasonably achievable). In deze 

verordening moeten algemene 

grenswaarden worden vastgelegd, 

rekening houdend met de onvermijdelijke 

versleping en het risico dat de 

desbetreffende werkzame stoffen 

opleveren. 

diervoeders met medicinale werking naar 

niet-doeldiervoeders moet worden 

vermeden of zo beperkt mogelijk 

gehouden. Om de diergezondheid, de 

volksgezondheid en het milieu te 

beschermen, moeten voor de gehalten 

versleepte werkzame stoffen in niet-

doeldiervoeders maxima worden 

vastgesteld op basis van een 

wetenschappelijke risicobeoordeling door 

de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid, waarbij rekening wordt 

gehouden met de toepassing van goede 

productiepraktijken en het Alara-beginsel 

(as low as reasonably achievable). In de 

tussentijd moet in deze verordening een 

algemeen maximum worden vastgelegd, 

rekening houdend met de onvermijdelijke 

versleping en het risico dat de 

desbetreffende werkzame stoffen 

opleveren; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Versleping kan optreden tijdens de 

productie, de verwerking, de opslag en het 

vervoer van diervoeders, wanneer dezelfde 

productie- en verwerkingsinstallaties, 

opslagruimten of vervoermiddelen worden 

gebruikt voor diervoeders met 

verschillende bestanddelen. In deze 

verordening wordt het begrip "versleping" 

specifiek gebruikt voor de overdracht van 

in diervoeder met medicinale werking 

aanwezige sporen van een werkzame stof 

naar niet-doeldiervoeder, terwijl 

"kruisbesmetting" moet worden beschouwd 

als een besmetting die het gevolg is van 

versleping of de overdracht van enige 

(12) Versleping kan optreden tijdens de 

productie, de verwerking, de opslag en het 

vervoer van diervoeders, wanneer dezelfde 

productie- en verwerkingsinstallaties, 

opslagruimten of vervoermiddelen worden 

gebruikt voor diervoeders met 

verschillende bestanddelen. In deze 

verordening wordt het begrip "versleping" 

specifiek gebruikt voor de overdracht van 

in diervoeder met medicinale werking 

aanwezige sporen van een werkzame stof 

naar niet-doeldiervoeder, terwijl 

"kruisbesmetting" moet worden beschouwd 

als een besmetting die het gevolg is van 

versleping of de overdracht van enige 
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onbedoelde stof naar diervoeder. De 

versleping van werkzame stoffen in 

diervoeders met medicinale werking naar 

niet-doeldiervoeders moet worden 

vermeden of zo beperkt mogelijk 

gehouden. Om de diergezondheid, de 

volksgezondheid en het milieu te 

beschermen, moeten voor de versleping 

van werkzame stoffen in diervoeders met 

medicinale werking maximumgehalten 

worden vastgesteld op basis van een 

wetenschappelijke risicobeoordeling door 

de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid, waarbij rekening wordt 

gehouden met de toepassing van goede 

productiepraktijken en het Alara-beginsel 

(as low as reasonably achievable). In deze 

verordening moeten algemene 

grenswaarden worden vastgelegd, rekening 

houdend met de onvermijdelijke versleping 

en het risico dat de desbetreffende 

werkzame stoffen opleveren. 

onbedoelde stof naar diervoeder. De 

versleping van werkzame stoffen in niet-

doeldiervoeders moet zo beperkt mogelijk 

worden gehouden. Om de diergezondheid, 

de volksgezondheid en het milieu te 

beschermen, moeten voor de sporen van 

werkzame stoffen in diervoeders met 

medicinale werking maximale 

grenswaarden worden vastgesteld op basis 

van een wetenschappelijke 

risicobeoordeling door de Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid, waarbij 

rekening wordt gehouden met de 

toepassing van goede productiepraktijken 

en het Alara-beginsel (as low as reasonably 

achievable). In deze verordening moeten 

algemene grenswaarden worden 

vastgelegd, rekening houdend met de 

onvermijdelijke versleping en het risico dat 

de desbetreffende werkzame stoffen 

opleveren. 

Or. en 

 

Amendement  54 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Versleping kan optreden tijdens de 

productie, de verwerking, de opslag en het 

vervoer van diervoeders, wanneer dezelfde 

productie- en verwerkingsinstallaties, 

opslagruimten of vervoermiddelen worden 

gebruikt voor diervoeders met 

verschillende bestanddelen. In deze 

verordening wordt het begrip "versleping" 

specifiek gebruikt voor de overdracht van 

in diervoeder met medicinale werking 

aanwezige sporen van een werkzame stof 

naar niet-doeldiervoeder, terwijl 

"kruisbesmetting" moet worden beschouwd 

(12) Versleping kan optreden tijdens de 

productie, de verwerking, de opslag en het 

vervoer van diervoeders, wanneer dezelfde 

productie- en verwerkingsinstallaties, 

opslagruimten of vervoermiddelen worden 

gebruikt voor diervoeders met 

verschillende bestanddelen. In deze 

verordening wordt het begrip "versleping" 

specifiek gebruikt voor de overdracht van 

in diervoeder met medicinale werking 

aanwezige sporen van een werkzame stof 

naar niet-doeldiervoeder, terwijl 

"kruisbesmetting" moet worden beschouwd 



 

AM\1066386NL.doc 15/165 PE560.826v01-00 

 NL 

als een besmetting die het gevolg is van 

versleping of de overdracht van enige 

onbedoelde stof naar diervoeder. De 

versleping van werkzame stoffen in 

diervoeders met medicinale werking naar 

niet-doeldiervoeders moet worden 

vermeden of zo beperkt mogelijk 

gehouden. Om de diergezondheid, de 

volksgezondheid en het milieu te 

beschermen, moeten voor de versleping 

van werkzame stoffen in diervoeders met 

medicinale werking maximumgehalten 

worden vastgesteld op basis van een 

wetenschappelijke risicobeoordeling door 

de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid, waarbij rekening wordt 

gehouden met de toepassing van goede 

productiepraktijken en het Alara-beginsel 

(as low as reasonably achievable). In deze 

verordening moeten algemene 

grenswaarden worden vastgelegd, rekening 

houdend met de onvermijdelijke versleping 

en het risico dat de desbetreffende 

werkzame stoffen opleveren. 

als een besmetting die het gevolg is van 

versleping of de overdracht van enige 

onbedoelde stof naar diervoeder. 

Versleping moet worden vermeden of tot 

een absoluut minimum worden beperkt. 

Om de diergezondheid, de 

volksgezondheid en het milieu te 

beschermen, moeten voor de versleping 

van werkzame stoffen in diervoeders met 

medicinale werking maximumgehalten 

worden vastgesteld op basis van een 

wetenschappelijke risicobeoordeling door 

de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid, waarbij rekening wordt 

gehouden met de toepassing van goede 

productiepraktijken en het Alara-beginsel 

(as low as reasonably achievable). In deze 

verordening moeten algemene 

grenswaarden worden vastgelegd, rekening 

houdend met de onvermijdelijke versleping 

en het risico dat de desbetreffende 

werkzame stoffen opleveren. 

Or. en 

 

Amendement  55 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De etikettering van diervoeders met 

medicinale werking moet voldoen aan de 

algemene beginselen van Verordening 

(EG) nr. 767/2009 en moet zijn 

onderworpen aan specifieke 

etiketteringsvoorschriften zodat de 

gebruiker de nodige informatie heeft om de 

diervoeders met medicinale werking juist 

te kunnen toedienen. Ook moeten 

grenswaarden voor afwijkingen tussen de 

op het etiket vermelde inhoud van 

diervoeders met medicinale werking en de 

(13) De etikettering van diervoeders met 

medicinale werking moet voldoen aan de 

algemene beginselen van Verordening 

(EG) nr. 767/2009 en moet zijn 

onderworpen aan specifieke 

etiketteringsvoorschriften zodat de 

gebruiker de nodige informatie heeft om de 

diervoeders met medicinale werking juist 

te kunnen toedienen. Afwijkingen tussen 

de op het etiket vermelde inhoud van 

diervoeders met medicinale werking en de 
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feitelijke inhoud worden vastgesteld. feitelijke inhoud moeten worden verboden. 

Or. en 

 

Amendement  56 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De etikettering van diervoeders met 

medicinale werking moet voldoen aan de 

algemene beginselen van Verordening 

(EG) nr. 767/2009 en moet zijn 

onderworpen aan specifieke 

etiketteringsvoorschriften zodat de 

gebruiker de nodige informatie heeft om 

de diervoeders met medicinale werking 

juist te kunnen toedienen. Ook moeten 

grenswaarden voor afwijkingen tussen de 

op het etiket vermelde inhoud van 

diervoeders met medicinale werking en de 

feitelijke inhoud worden vastgesteld. 

(13) De etikettering van diervoeders met 

medicinale werking moet voldoen aan de 

algemene beginselen van Verordening 

(EG) nr. 767/2009, moet zijn onderworpen 

aan specifieke etiketteringsvoorschriften en 

moet beknopte, heldere en begrijpelijke 

informatie bevatten zodat de 

eindgebruiker de nodige informatie heeft 

om de diervoeders met medicinale werking 

juist te kunnen toedienen. Ook moeten 

grenswaarden voor afwijkingen tussen de 

op het etiket vermelde inhoud van 

diervoeders met medicinale werking en de 

feitelijke inhoud worden vastgesteld. 

Or. ro 

 

Amendement  57 

Norbert Erdős 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om veiligheidsredenen en om de 

belangen van de gebruiker te beschermen, 

moeten diervoeders met medicinale 

werking in de handel worden gebracht in 

gesloten verpakkingen. 

Schrappen 

Or. hu 
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Motivering 

Wat de verpakking betreft is er een tegenstrijdigheid tussen deze overweging en artikel 10 van 

de ontwerpverordening; derhalve raad ik aan deze overweging te schrappen. 

 

Amendement  58 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om veiligheidsredenen en om de 

belangen van de gebruiker te beschermen, 

moeten diervoeders met medicinale 

werking in de handel worden gebracht in 

speciaal gelabelde gesloten verpakkingen. 

(14) Om veiligheidsredenen en om de 

belangen van de gebruiker te beschermen, 

moeten diervoeders met medicinale 

werking in de handel worden gebracht in 

speciaal gelabelde gesloten verpakkingen. 

Er moeten passende afwijkingen mogelijk 

zijn, voor zover de toepassing van deze 

vereiste niet nodig is voor de bescherming 

van de gezondheid van mens en dier of 

consumentenbelangen en een te zware 

administratieve en technische belasting 

zou vormen. 

Or. en 

Motivering 

De bestaande afwijkingen overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EG) nr. 767/2009 voor 

het transport van diervoeder moeten in deze verordening worden opgenomen, om te zorgen 

voor consistentie met de bestaande transportregelingen voor diervoeders met medicinale 

werking in bepaalde lidstaten. 

 

Amendement  59 

Ulrike Müller 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om de voederveiligheid en de 

traceerbaarheid van de producten te 

(16) Om de voederveiligheid en de 

traceerbaarheid van de producten te 
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garanderen, moeten exploitanten van 

diervoederbedrijven die, ongeacht of zij in 

een diervoederbedrijf, met een speciaal 

daartoe uitgerust voertuig of op de 

boerderij, diervoeder met medicinale 

werking en tussenproducten produceren, 

opslaan, vervoeren of op de markt brengen, 

door de bevoegde autoriteit worden erkend 

overeenkomstig het erkenningssysteem van 

Verordening (EG) nr. 183/2005. Er moet 

worden voorzien in een 

overgangsprocedure voor inrichtingen die 

reeds zijn erkend op grond van Richtlijn 

90/167/EEG. 

garanderen, moeten exploitanten van 

diervoederbedrijven die, ongeacht of zij in 

een diervoederbedrijf, met een speciaal 

daartoe uitgerust voertuig of op de 

boerderij, diervoeder met medicinale 

werking en tussenproducten produceren, 

opslaan, vervoeren of op de markt brengen, 

door de bevoegde autoriteit worden erkend 

overeenkomstig het erkenningssysteem van 

Verordening (EG) nr. 183/2005. Er moet 

worden voorzien in een 

overgangsprocedure voor inrichtingen die 

reeds zijn erkend op grond van Richtlijn 

90/167/EEG. Voor bedrijven die 

geneesmiddelen langs orale weg aan de 

dieren toedienen via het voeder zou geen 

vergunning noodzakelijk moeten zijn. 

Or. de 

Motivering 

Erkenning van landbouwers als exploitanten van diervoederbedrijven is onevenredig 

omslachtig en bovendien niet noodzakelijk. Derhalve dient uit kostenoverwegingen en op 

grond van de tijd die dit vergt net als thans registratie van de primaire producenten te 

volstaan. 

 

Amendement  60 

Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om de voederveiligheid en de 

traceerbaarheid van de producten te 

garanderen, moeten exploitanten van 

diervoederbedrijven die, ongeacht of zij in 

een diervoederbedrijf, met een speciaal 

daartoe uitgerust voertuig of op de 

boerderij, diervoeder met medicinale 

werking en tussenproducten produceren, 

opslaan, vervoeren of op de markt brengen, 

door de bevoegde autoriteit worden erkend 

overeenkomstig het erkenningssysteem van 

(16) Om de voederveiligheid en de 

traceerbaarheid van de producten te 

garanderen, moeten exploitanten van 

diervoederbedrijven die, ongeacht of zij in 

een diervoederbedrijf, met een speciaal 

daartoe uitgerust voertuig of op de 

boerderij, diervoeder met medicinale 

werking en tussenproducten produceren, 

opslaan, vervoeren of op de markt brengen, 

door de bevoegde autoriteit worden erkend 

overeenkomstig het erkenningssysteem van 
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Verordening (EG) nr. 183/2005. Er moet 

worden voorzien in een 

overgangsprocedure voor inrichtingen die 

reeds zijn erkend op grond van Richtlijn 

90/167/EEG. 

Verordening (EG) nr. 183/2005. Er moet 

worden voorzien in een 

overgangsprocedure voor inrichtingen die 

reeds zijn erkend op grond van Richtlijn 

90/167/EEG. Bij erkenning en registratie 

uit hoofde van Verordening (EG) 

nr. 183/2005 dient rekening te worden 

gehouden met de aard van de primaire 

productie om met name ook kleinere of 

afgelegen landbouwbedrijven optimaal te 

kunnen voorzien van diergeneeskundige 

zorg en diervoeders met medicinale 

werking. 

Or. de 

 

Amendement  61 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Met het oog op een veilig gebruik van 

diervoeders met medicinale werking, 

zouden deze slechts mogen worden 

geleverd en gebruikt nadat een geldig 

voorschrift van een dierenarts is 

overgelegd, dat is afgegeven na onderzoek 

van de te behandelen dieren. Dit belet 

echter niet dat diervoeders met medicinale 

werking worden geproduceerd voordat 

een voorschrift aan de producent wordt 

overgelegd. 

(17) Met het oog op een veilig gebruik van 

diervoeders met medicinale werking, 

zouden deze slechts mogen worden 

geleverd en gebruikt nadat een geldig 

voorschrift van een dierenarts is 

overgelegd, dat is afgegeven na onderzoek 

van de te behandelen dieren. 

Or. pt 

 

Amendement  62 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Met het oog op een veilig gebruik van 

diervoeders met medicinale werking, 

zouden deze slechts mogen worden 

geleverd en gebruikt nadat een geldig 

voorschrift van een dierenarts is 

overgelegd, dat is afgegeven na onderzoek 

van de te behandelen dieren. Dit belet 

echter niet dat diervoeders met medicinale 

werking worden geproduceerd voordat 

een voorschrift aan de producent wordt 

overgelegd. 

(17) Met het oog op een veilig gebruik van 

diervoeders met medicinale werking, 

zouden deze slechts mogen worden 

geleverd en gebruikt nadat een geldig 

voorschrift van een dierenarts is 

overgelegd, dat is afgegeven na onderzoek 

van de te behandelen dieren. 

Or. en 

 

Amendement  63 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Met het oog op een veilig gebruik van 

diervoeders met medicinale werking, 

zouden deze slechts mogen worden 

geleverd en gebruikt nadat een geldig 

voorschrift van een dierenarts is 

overgelegd, dat is afgegeven na onderzoek 

van de te behandelen dieren. Dit belet 

echter niet dat diervoeders met medicinale 

werking worden geproduceerd voordat een 

voorschrift aan de producent wordt 

overgelegd. 

(17) Met het oog op een veilig gebruik van 

diervoeders met medicinale werking, 

zouden deze slechts mogen worden 

geleverd en gebruikt nadat een geldig 

voorschrift van een dierenarts is 

overgelegd. Dit belet echter niet dat 

diervoeders met medicinale werking 

worden geproduceerd voordat een 

voorschrift aan de producent wordt 

overgelegd. 

Or. en 

 

Amendement  64 

Daniel Buda 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Met het oog op een veilig gebruik van 

diervoeders met medicinale werking, 

zouden deze slechts mogen worden 

geleverd en gebruikt nadat een geldig 

voorschrift van een dierenarts is 

overgelegd, dat is afgegeven na onderzoek 

van de te behandelen dieren. Dit belet 

echter niet dat diervoeders met medicinale 

werking worden geproduceerd voordat een 

voorschrift aan de producent wordt 

overgelegd. 

(17) Met het oog op een veilig gebruik van 

diervoeders met medicinale werking, 

zouden deze slechts mogen worden 

geleverd en gebruikt nadat een geldig 

voorschrift van een dierenarts is 

overgelegd, dat is afgegeven na onderzoek 

van de te behandelen dieren en nadat een 

diagnose is gesteld door een dierenarts, of 

na een periodieke gezondheidscontrole 

van de te behandelen dieren. Dit belet 

echter niet dat diervoeders met medicinale 

werking worden geproduceerd voordat een 

voorschrift aan de producent wordt 

overgelegd. 

Or. ro 

 

Amendement  65 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Met het oog op een veilig gebruik van 

diervoeders met medicinale werking, 

zouden deze slechts mogen worden 

geleverd en gebruikt nadat een geldig 

voorschrift van een dierenarts is 

overgelegd, dat is afgegeven na onderzoek 

van de te behandelen dieren. Dit belet 

echter niet dat diervoeders met medicinale 

werking worden geproduceerd voordat een 

voorschrift aan de producent wordt 

overgelegd. 

(17) Met het oog op een veilig gebruik van 

diervoeders met medicinale werking, 

zouden deze slechts mogen worden 

geleverd en gebruikt nadat een geldig 

voorschrift van een dierenarts is 

overgelegd, dat is afgegeven na onderzoek 

van het dier en er een diagnose is gesteld, 

of als de dierenarts persoonlijke kennis 

over de toestand van het dier heeft. Een 

schriftelijk of elektronisch voorschrift is 

altijd vereist, wanneer het geneesmiddel 

wordt verstrekt door een andere persoon 

dan de dierenarts. Dit belet echter niet dat 

diervoeders met medicinale werking 

worden geproduceerd voordat een 

voorschrift aan de producent wordt 

overgelegd. 

Or. en 
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Amendement  66 

Tibor Szanyi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Met het oog op een veilig gebruik van 

diervoeders met medicinale werking, 

zouden deze slechts mogen worden 

geleverd en gebruikt nadat een geldig 

voorschrift van een dierenarts is 

overgelegd, dat is afgegeven na onderzoek 

van de te behandelen dieren. Dit belet 

echter niet dat diervoeders met medicinale 

werking worden geproduceerd voordat een 

voorschrift aan de producent wordt 

overgelegd. 

(17) Met het oog op een veilig gebruik van 

diervoeders met medicinale werking, 

zouden deze slechts mogen worden 

geleverd en gebruikt nadat een geldig 

schriftelijk of elektronisch voorschrift is 

overgelegd, dat voor een beperkte periode 

is afgegeven door een dierenarts of een 

andere overeenkomstig de toepasselijke 

nationale wetgeving gekwalificeerde 

persoon, na onderzoek van de te 

behandelen dieren en nadat er een 

diagnose is gesteld. Dit belet echter niet 

dat diervoeders met medicinale werking 

worden geproduceerd voordat een 

voorschrift aan de producent wordt 

overgelegd. 

Or. en 

 

Amendement  67 

Julie Girling, James Nicholson 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) Om ervoor te zorgen dat de 

distributielijnen en de verstrekking van 

veterinaire geneesmiddelen niet worden 

beperkt, gaan de lidstaten, mits zij 

beschikken over een wettelijk 

gedefinieerde, professioneel 

gekwalificeerde adviseur inzake 

diergeneesmiddelen, voort met het 

voorschrijven en verstrekken van 

bepaalde veterinaire geneesmiddelen. 
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Or. en 

Motivering 

De bevoegde nationale autoriteiten moeten bepalen wie bepaalde veterinaire geneesmiddelen 

mogen voorschrijven. Het mag personen die beschikken over passende kwalificaties, die zijn 

erkend door de lidstaat waar zij gevestigd zijn, niet verboden worden bepaalde veterinaire 

geneesmiddelen voor te schrijven en te verstrekken. 

 

Amendement  68 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om te zorgen voor een bijzonder 

omzichtig gebruik van diervoeders met 

medicinale werking voor 

voedselproducerende dieren en aldus de 

basis te leggen voor het waarborgen van 

een hoog niveau van bescherming van de 

volksgezondheid, moet worden voorzien in 

specifieke voorwaarden voor het gebruik 

en de geldigheid van het voorschrift, de 

inachtneming van de wachttijd en het 

bijhouden van registers door de houder van 

dier. 

(18) Om te zorgen voor een omzichtig 

gebruik van diervoeders met medicinale 

werking voor voedselproducerende en 

niet-voedselproducerende dieren, dat wil 

zeggen een passend gebruik van de 

geneesmiddelen volgens voorschrift, en 

aldus de basis te leggen voor het 

waarborgen van een hoog niveau van 

bescherming van de volksgezondheid, 

moet worden voorzien in specifieke 

voorwaarden voor het gebruik en de 

geldigheid van het voorschrift, de 

inachtneming van de wachttijd en het 

bijhouden van registers door de houder van 

het dier. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om te zorgen voor een bijzonder 

omzichtig gebruik van diervoeders met 

(18) Om te zorgen voor een bijzonder 

omzichtig gebruik van diervoeders met 
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medicinale werking voor 

voedselproducerende dieren en aldus de 

basis te leggen voor het waarborgen van 

een hoog niveau van bescherming van de 

volksgezondheid, moet worden voorzien in 

specifieke voorwaarden voor het gebruik 

en de geldigheid van het voorschrift, de 

inachtneming van de wachttijd en het 

bijhouden van registers door de houder van 

dier. 

medicinale werking voor 

voedselproducerende dieren en aldus de 

basis te leggen voor het waarborgen van 

een hoog niveau van bescherming van de 

diergezondheid en de volksgezondheid, 

moet worden voorzien in specifieke 

voorwaarden voor het gebruik en de 

geldigheid van het voorschrift, de 

inachtneming van de wachttijd en het 

bijhouden van registers door de houder van 

het dier. 

Or. en 

 

Amendement  70 

Daniel Buda 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om te zorgen voor een bijzonder 

omzichtig gebruik van diervoeders met 

medicinale werking voor dieren en aldus 

de basis te leggen voor het waarborgen van 

een hoog niveau van bescherming van de 

volksgezondheid, moet worden voorzien in 

specifieke voorwaarden voor het gebruik 

en de geldigheid van het voorschrift, de 

inachtneming van de wachttijd en het 

bijhouden van registers door de houder van 

dier. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

Or. ro 

 

Amendement  71 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de (19) Gelet op de ernstige risico's voor de 
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volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking bij voedselproducerende dieren te 

beperken. Met name mag preventief 

gebruik of gebruik voor het verhogen van 

het rendement van voedselproducerende 

dieren niet worden toegestaan. 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

maatregelen te nemen om het totale 

gebruik van antimicrobiële stoffen, en met 

name antibiotica, bij voedselproducerende 

dieren te verlagen. 

 Het gebruik van antimicrobiële stoffen in 

diervoeders met medicinale werking voor 

het verhogen van het rendement van 

voedselproducerende dieren moet worden 

verboden. Het gebruik van antimicrobiële 

stoffen, met name antibiotica, in 

diervoeders met medicinale werking vóór 

een ziekte is gediagnosticeerd of er 

klinische tekens zijn, mag alleen worden 

toegestaan in zeer uitzonderlijke 

omstandigheden en op voorschrift, op 

basis van de epidemiologische en 

klinische kennis van de persoon die het 

voorschrift heeft afgegeven. Deze stoffen 

mogen nooit routinematig worden 

toegepast en evenmin als compensatie 

voor slechte hygiëne of voor inadequate 

veehouderij-omstandigheden. 

Or. en 

Motivering 

Het gebruik van diervoeders met medicinale werking is slechts één methode voor het 

toedienen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Een beperking van het gebruik 

van diervoeders met medicinale werking die antimicrobiële stoffen bevatten is geen adequate 

reactie op het algemene risico voor de volksgezondheid ten gevolge van antimicrobiële 

resistentie bij verschillende toedieningsmethoden. Het gebruik van antimicrobiële stoffen voor 

het verhogen van het rendement is reeds verboden en preventief gebruik is alleen toegestaan 

in uitzonderlijke omstandigheden op basis van het advies van de persoon die het voorschrift 

afgeeft. 

 

Amendement  72 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Gelet op de ernstige risico' s voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking bij voedselproducerende dieren te 

beperken. Met name mag preventief 

gebruik of gebruik voor het verhogen van 

het rendement van voedselproducerende 

dieren niet worden toegestaan. 

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking bij voedselproducerende dieren te 

beperken. Met name mag preventief 

gebruik of gebruik voor het verhogen van 

het rendement van voedselproducerende 

dieren niet worden toegestaan, behalve in 

situaties waarin dergelijk gebruik van 

medicatie vereist is om de uitbraak van 

epidemieën te voorkomen. 

Or. ro 

 

Amendement  73 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking bij voedselproducerende dieren te 

beperken. Met name mag preventief 

gebruik of gebruik voor het verhogen van 

het rendement van voedselproducerende 

dieren niet worden toegestaan. 

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking bij voedselproducerende dieren te 

beperken. Diervoeders met medicinale 

werking die antimicrobiële stoffen 

bevatten, mogen niet worden gebruikt 

voor het voorkomen van ziekten bij 

voedselproducerende dieren, tenzij dat 

gebruik toegestaan is uit hoofde van 

Verordening (EU) nr. 2015/... 

(geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik). Het geldende verbod op het 

gebruik van antibiotica als 

groeibevorderaar overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 1831/2003 dient 

strikt te worden nageleefd. 
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Or. en 

 

Amendement  74 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking bij voedselproducerende dieren te 

beperken. Met name mag preventief 

gebruik of gebruik voor het verhogen van 

het rendement van voedselproducerende 

dieren niet worden toegestaan. 

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking bij dieren te beperken. Een 

groepsbehandeling met diervoeders met 

medicinale werking die antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevatten, is alleen toegestaan in 

gerechtvaardigde gevallen, als een 

individuele behandeling niet passend is. 
Met name mag preventief (profylactisch) 

gebruik van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik die 

antimicrobiële stoffen bevatten, of gebruik 

voor het verhogen van het rendement van 

dieren niet worden toegestaan. 

Or. en 

Motivering 

Diervoeder met medicinale werking wordt vaak gebruikt voor de behandeling van groepen 

dieren. Individuele behandeling moet altijd worden overwogen vóór een behandeling wordt 

toegepast met diervoeders met medicinale werking die antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten. 

 

Amendement  75 

Tibor Szanyi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking bij voedselproducerende dieren te 

beperken. Met name mag preventief 

gebruik of gebruik voor het verhogen van 

het rendement van voedselproducerende 

dieren niet worden toegestaan. 

(19) Gelet op de ernstige risico' s voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking te beperken. Met name mag 

preventief gebruik of gebruik voor het 

verhogen van het rendement van dieren 

niet worden toegestaan. 

Or. en 

 

Amendement  76 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking bij voedselproducerende dieren te 

beperken. Met name mag preventief 

gebruik of gebruik voor het verhogen van 

het rendement van voedselproducerende 

dieren niet worden toegestaan. 

(19) Gelet op de ernstige risico' s voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking te beperken. Met name mag 

profylactisch gebruik van antibiotica niet 

worden toegestaan. 

Or. en 

Motivering 

Beperking van het gebruik van antimicrobiële stoffen bevattende diervoeders met medicinale 

werking is belangrijk voor álle dieren, niet alleen voor voedselproducerende dieren. De term 

"preventief gebruik" is vervangen door een nauwkeurigere term. 
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Amendement  77 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking bij voedselproducerende dieren te 

beperken. Met name mag preventief 

gebruik of gebruik voor het verhogen van 

het rendement van voedselproducerende 

dieren niet worden toegestaan. 

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking bij voedselproducerende dieren te 

beperken. Antimicrobiële stoffen die 

uiterst belangrijk zijn voor menselijk 

gebruik, mogen helemaal niet worden 

gebruikt. Met name mag zogenaamd 

preventief gebruik of gebruik van 

antimicrobiële stoffen voor het verhogen 

van het rendement van 

voedselproducerende dieren niet worden 

toegestaan. 

Or. en 

Motivering 

Antimicrobiële stoffen die van cruciaal belang zijn voor menselijk gebruik moeten alleen bij 

mensen worden gebruikt. De WHO heeft een lijst samengesteld van antimicrobiële stoffen die 

"uiterst belangrijk" zijn voor de menselijke gezondheid. Bovendien is "preventief gebruik" een 

vage term die tot verkeerde interpretaties kan leiden. Er wordt voorgesteld om in de overige 

amendementen de term "preventieve maatregelen" te gebruiken, aangezien deze maatregelen 

meteen al zorgen dat de noodzaak om antimicrobiële stoffen te gebruiken afneemt. Er moet 

derhalve een onderscheid worden gemaakt tussen een profylactische behandeling met 

antimicrobiële stoffen en maatregelen die het gebruik daarvan voorkomen. 

 

Amendement  78 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking bij voedselproducerende dieren te 

beperken. Met name mag preventief 

gebruik of gebruik voor het verhogen van 

het rendement van voedselproducerende 

dieren niet worden toegestaan. 

(19) Gelet op de ernstige risico' s voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen bij 

dieren te beperken. Preventief gebruik of 

gebruik voor het verhogen van het 

rendement van voedselproducerende dieren 

mag niet worden toegestaan. De 

Commissie moet innovatie op het gebied 

van ontwikkeling van 

voedingsoplossingen stimuleren voor het 

behoud van het dierenwelzijn en waarmee 

wordt bijgedragen aan de vermindering 

van de noodzaak van diergeneeskundige 

behandelingen, met name met 

antimicrobiële stoffen.  

Or. en 

 

Amendement  79 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking bij voedselproducerende dieren te 

beperken. Met name mag preventief 

gebruik of gebruik voor het verhogen van 

het rendement van voedselproducerende 

dieren niet worden toegestaan. 

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking bij dieren te beperken. Het 

gebruik van antibiotica om de prestaties 

van voedselproducerende dieren te 

verbeteren werd in 2006 verboden. 

Daarnaast mag het standaard preventieve 

gebruik van diervoeders met medicinale 

werking die antimicrobiële stoffen 

bevatten niet worden toegestaan. 

Or. it 
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Amendement  80 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking bij voedselproducerende dieren te 

beperken. Met name mag preventief 

gebruik of gebruik voor het verhogen van 

het rendement van voedselproducerende 

dieren niet worden toegestaan. 

(19) Gelet op de ernstige risico's voor de 

volksgezondheid die het gevolg zijn van 

antimicrobiële resistentie, is het passend 

het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale 

werking bij voedselproducerende dieren te 

beperken. Preventief gebruik of gebruik 

voor het verhogen van het rendement van 

voedselproducerende dieren moet worden 

verboden. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) Metafylaxe voor grote dieren als 

varkens en koeien mag niet worden 

toegestaan, omdat deze dieren individueel 

moeten worden behandeld. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 ter) Overeenkomstig Verordening(EG) 

nr. 1831/2003 dient het sinds 1 januari 

2006 geldende verbod op het gebruik van 

antibiotica als groeibevorderaar strikt te 

worden nageleefd en naar behoren te 

worden gehandhaafd. 

Or. en 

 

Amendement  83 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 quater) Wanneer bij individuele 

dieren een ziekte is gediagnosticeerd, 

moet om te voorkomen dat deze ziekte zich 

onder hele groepen dieren verspreidt, in 

plaats van te kiezen voor een behandeling 

met antimicrobiële stoffen prioriteit 

worden gegeven aan alternatieve 

maatregelen, zoals fysieke afscheiding 

van de groep of fokken van dieren in 

kleinere groepen. 

Or. en 

 

Amendement  84 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Er moet een systeem voor de 

inzameling van ongebruikte of vervallen 

(20) Er moet een systeem voor de 

inzameling van ongebruikte of vervallen 
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producten worden ingevoerd teneinde het 

risico te beheersen dat dergelijke producten 

kunnen opleveren voor de gezondheid van 

mensen en dieren of het milieu. 

producten worden ingevoerd teneinde het 

risico te beheersen dat dergelijke producten 

kunnen opleveren voor de gezondheid van 

mensen en dieren of het milieu. Op 

inzamelingspunten moeten gegevens 

worden bijgehouden over het retourneren 

van ongebruikt diervoeder met medicinale 

werking dat antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevat. 

Or. en 

 

Amendement  85 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Er moet een register van de 

voorschriften van werkzame stoffen 

worden bijgehouden op het niveau van de 

bevoegde autoriteiten voor waterbeheer, 

ter wille van de traceerbaarheid van de 

verspreiding van chemicaliën in 

ecosystemen. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de productie, de opslag en het vervoer 

van diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten; 

a) de productie, de opslag en het vervoer 

van diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten die bedoeld zijn voor 

zowel niet-voedselproducerende als 

voedselproducerende dieren; 
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Or. en 

 

Amendement  87 

Hannu Takkula 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de productie, de opslag en het vervoer 

van diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten; 

a) de productie, de opslag en het vervoer 

van diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten voor 

voedselproducerende en niet-

voedselproducerende dieren; 

Or. en 

 

Amendement  88 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het in de handel brengen, inclusief de 

invoer, en het gebruik van diervoeders met 

medicinale werking en tussenproducten; 

b) het in de handel brengen, inclusief de 

invoer, en het gebruik van diervoeders met 

medicinale werking en tussenproducten die 

bedoeld zijn voor zowel 

voedselproducerende als niet-

voedselproducerende dieren; 

Or. en 

 

Amendement  89 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het in de handel brengen, inclusief de 

invoer, en het gebruik van diervoeders met 

medicinale werking en tussenproducten; 

b) het in de handel brengen, inclusief de 

invoer uit derde landen, en het gebruik van 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het in de handel brengen, inclusief de 

invoer, en het gebruik van diervoeders met 

medicinale werking en tussenproducten; 

b) het in de handel brengen, inclusief de 

invoer uit derde landen, en het gebruik van 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten; 

Or. it 

 

Amendement  91 

Ulrike Müller 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Deze verordening is niet van 

toepassing op medicinale eindproducten 

voor oraal gebruik die via diervoeders of 

drinkwater mogen worden toegediend en 

mengsels van dergelijke geneesmiddelen 

en diervoeders die in veehouderijen 

worden geproduceerd voor rechtstreeks 

gebruik. 

Or. de 
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Motivering 

In de regelgeving voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die langs orale weg 

worden toegediend, is afdoende geregeld hoe deze dienen te worden toegepast. Hiertoe 

behoort tevens de bijmenging in het voeder onmiddellijk voorafgaand aan het voederen. 

 

Amendement  92 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Deze verordening is niet van 

toepassing op afgewerkte geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik die langs 

orale weg worden toegediend en die zijn 

goedgekeurd voor gebruik via diervoeder, 

in de vorm van orale 

diergeneesmiddelpoeders voor kleine 

groepen, of via drinkwater. 

Or. en 

Motivering 

Het is belangrijk expliciet onderscheid te maken tussen het toepassingsgebied van dit voorstel 

en dat van het voorstel voor een verordening betreffende geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik. Er moet duidelijk worden omschreven dat "orale poeders" 

(goedgekeurd/bedoeld voor toediening aan een kleine groep dieren via uitstrooiing over of 

door rechtstreeks mengen op de boerderij met kleine hoeveelheden diervoeder) buiten het 

toepassingsgebied van deze verordening vallen. Ook "orale poeders voor gebruik in 

drinkwater" moeten van het toepassingsgebied van deze verordening worden uitgesloten. 

 

Amendement  93 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de definities van "toevoegingsmiddel" 

en "dagrantsoen" in artikel 2, lid 2, van 

b) de definities van "toevoegingsmiddel", 

"antimicrobiële stoffen", "antibioticum" 
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Verordening (EG) nr. 1831/2003; en "dagrantsoen" in artikel 2, lid 2, van 

Verordening (EG) nr. 1831/2003; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Hannu Takkula 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de definities van "voedselproducerende 

dieren", "voedermiddelen", 

"mengvoeders", "aanvullende diervoeders", 

"mineraalvoeders", "etikettering", "etiket", 

"minimumhoudbaarheid" en "partij" in 

artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) 

nr. 767/2009; 

c) de definities van "voedselproducerende 

dieren", "niet-voedselproducerende 

dieren", "bontdieren", "voedermiddelen", 

"mengvoeders", "aanvullende diervoeders", 

"mineraalvoeders", "etikettering", "etiket", 

"minimumhoudbaarheid" en "partij" in 

artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) 

nr. 767/2009; 

Or. en 

Motivering 

Niet-voedselproducerende dieren moeten ook worden opgenomen, omdat bij de behandeling 

van deze dieren hetzelfde type diervoeder nodig is. 

 

Amendement  95 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de definities van "voedselproducerende 

dieren", "voedermiddelen", 

"mengvoeders", "aanvullende diervoeders", 

"mineraalvoeders", "etikettering", "etiket", 

"minimumhoudbaarheid" en "partij" in 

artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) 

nr. 767/2009; 

c) de definities van "voedselproducerende 

dieren", "niet-voedselproducerende 

dieren", "voedermiddelen", 

"mengvoeders", "aanvullende diervoeders", 

"mineraalvoeders", "etikettering", "etiket", 

"minimumhoudbaarheid" en "partij" in 

artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) 
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nr. 767/2009; 

Or. en 

 

Amendement  96 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de definities van "voedselproducerende 

dieren", "voedermiddelen", "mengvoeders", 

"aanvullende diervoeders", 

"mineraalvoeders", "etikettering", "etiket", 

"minimumhoudbaarheid" en "partij" in 

artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 

767/2009; 

c) de definities van "voedselproducerende 

dieren", "niet-voedselproducerende 

dieren", "voedermiddelen", "mengvoeders", 

"aanvullende diervoeders", 

"mineraalvoeders", "etikettering", "etiket", 

"minimumhoudbaarheid" en "partij" in 

artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 

767/2009; 

Or. it 

 

Amendement  97 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de definities van "voedselproducerende 

dieren", "voedermiddelen", 

"mengvoeders", "aanvullende diervoeders", 

"mineraalvoeders", "etikettering", "etiket", 

"minimumhoudbaarheid" en "partij" in 

artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) 

nr. 767/2009; 

c) de definities van "voedselproducerende 

dieren", "niet-voedselproducerende 

dieren", "voedermiddelen", 

"mengvoeders", "aanvullende diervoeders", 

"mineraalvoeders", "etikettering", "etiket", 

"minimumhoudbaarheid" en "partij" in 

artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) 

nr. 767/2009; 

Or. en 
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Amendement  98 

Tibor Szanyi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de definitie van "inrichting" in artikel 3 

van Verordening (EG) nr. 183/2005; 

d) de definitie van "inrichting" en 

"exploitant van een diervoederbedrijf" in 

artikel 3 van Verordening (EG) nr. 

183/2005; 

Or. en 

 

Amendement  99 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) de definities van "geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik", "wachttijd", 

"concentratie van het geneesmiddel" en 

"voorschrift van een dierenarts" in artikel 1 

van Richtlijn 2001/82/EG. 

f) de definities van "geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik", "wachttijd", 

"concentratie van het geneesmiddel", 

"voorschrift van een dierenarts" en 

"voormengsel voor diervoeders met 

medicinale werking" in artikel 1 van 

Richtlijn 2001/82/EG. 

Or. en 

Motivering 

De definitie van "voormengsel voor diervoeders met medicinale werking" moet worden 

gewijzigd, aangezien het voormengsel met medicinale werking het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik is met een typisch farmaceutische vorm, dat hoofdzakelijk 

goedgekeurd is om te worden verwerkt in diervoeders met medicinale werking onder de 

voorwaarden die volledig overeenkomen met de voorwaarden van de vergunning voor het in 

de handel brengen. 

 

Amendement  100 

Tibor Szanyi 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) de definities van "antimicrobiële 

stof" en "antibioticum" in Verordening 

(EU) nr. 2015/... (geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik); 

Or. en 

 

Amendement  101 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) "diervoeder met medicinale werking": 

een mengsel van een of meer 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik of tussenproducten en een of meer 

diervoeders dat als zodanig aan dieren kan 

worden toegediend; 

a) "diervoeder met medicinale werking": 

een mengsel van een geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik of een 

tussenproduct en een of meer diervoeders 

dat als zodanig aan dieren kan worden 

toegediend, vanwege de genezende of 

preventieve eigenschappen van het 

geneeskrachtige gedeelte van het mengsel 

en vanwege de voedende eigenschappen 

van het voedingsgedeelte van het mengsel. 

Or. fr 

Motivering 

Het is noodzakelijk om de doeleinden van het diervoeder met medicinale werking in de 

definitie op te nemen, naar het voorbeeld van de definitie in Richtlijn 2001/82/EG, om de 

genezende of preventieve eigenschappen en de voedende eigenschappen (van het 

voedingsgedeelte) te verduidelijken.  

 

Amendement  102 

Michel Dantin 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) "diervoeder met medicinale werking": 

een mengsel van een of meer 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik of tussenproducten en een of meer 

diervoeders dat als zodanig aan dieren kan 

worden toegediend; 

a) "diervoeder met medicinale werking": 

een mengsel van een geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik of een 

tussenproduct en een of meer diervoeders 

dat als zodanig aan dieren kan worden 

toegediend, vanwege de genezende of 

preventieve eigenschappen van het 

geneeskrachtige gedeelte van het mengsel 

en vanwege de voedende eigenschappen 

van het voedingsgedeelte van het mengsel. 

Or. fr 

 

Amendement  103 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) "diervoeder met medicinale werking"; 

een mengsel van een of meer 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik of tussenproducten en een of meer 

diervoeders dat als zodanig aan dieren kan 

worden toegediend; 

a) "diervoeder met medicinale werking"; 

een diervoeder dat voortkomt uit de 

productie van een of meer voor dit doel 

toegestane geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik of 

tussenproducten en een of meer 

diervoeders dat als zodanig aan dieren kan 

worden toegediend; 

Or. it 

Motivering 

De definitie van diervoeder met medicinale werking moet de wettelijke status van "diervoeder" 

met medicinale werking verduidelijken en mag niet bindend zijn voor het concept "mengen", 

omdat dit te beperkend zou kunnen zijn. Er zijn met name andere opkomende technologieën 

die kunnen bijdragen aan het verlagen van het risico op versleping. 
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Amendement  104 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 –lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) "diervoeder met medicinale werking": 

een mengsel van een of meer 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik of tussenproducten en een of meer 

diervoeders dat als zodanig aan dieren kan 

worden toegediend; 

a) "diervoeder met medicinale werking": 

het resultaat van de productie van een of 

meer geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik of 

tussenproducten die voor dat doel zijn 

goedgekeurd met een of meer diervoeders, 

dat als zodanig aan dieren kan worden 

toegediend; 

Or. en 

 

Amendement  105 

Hannu Takkula 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 –lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) "diervoeder met medicinale werking": 

een mengsel van een of meer 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik of tussenproducten en een of meer 

diervoeders dat als zodanig aan dieren kan 

worden toegediend; 

a) "diervoeder met medicinale werking": 

een mengsel van een of meer 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik of tussenproducten en 

mengvoeders dat als zodanig aan dieren 

kan worden toegediend; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) "tussenproduct": een mengsel van een b) "intermediair diervoeder met 



 

AM\1066386NL.doc 43/165 PE560.826v01-00 

 NL 

of meer geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik en een of meer 

diervoeders dat bestemd is voor de 

productie van diervoeders met medicinale 

werking; 

medicinale werking": een mengsel van een 

of meer geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik en een of meer 

grondstoffen dat bestemd is voor de 

productie van diervoeders met medicinale 

werking; 

Or. es 

Motivering 

We zijn van mening dat het gepaster is te spreken over een mengsel van een of meer 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en een of meer grondstoffen dan een of meer 

diervoeders, aangezien er rekening moet worden gehouden met het feit dat het woord 

"diervoeder" zonder verdere toelichting alle soorten diervoeders omvat en dus ook hun 

additieven en dergelijke. 

 

Amendement  107 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) "tussenproduct": een mengsel van een 

of meer geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik en een of meer 

diervoeders dat bestemd is voor de 

productie van diervoeders met medicinale 

werking; 

b) "intermediair diervoeder met 

medicinale werking": een diervoeder dat 

voortkomt uit het mengen van een of meer 

voor deze doeleinden toegestane 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik en een of meer diervoeders dat 

bestemd is voor de productie van 

diervoeders met medicinale werking; 

Or. it 

Motivering 

De definitie in het voorstel van de Commissie is dubbelzinnig en moet worden verduidelijkt. 

 

Amendement  108 

Tibor Szanyi 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) "exploitant van een 

diervoederbedrijf": een natuurlijke 

persoon of rechtspersoon die 

verantwoordelijk is voor de naleving van 

de bij deze verordening vastgestelde 

voorschriften in het diervoederbedrijf 

waarover hij de leiding heeft; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  109 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) "exploitant van een diervoederbedrijf": 

natuurlijke persoon of rechtspersoon die 

verantwoordelijk is voor de naleving van 

de bij deze verordening vastgestelde 

voorschriften in het diervoederbedrijf 

waarover hij de leiding heeft; 

f) "exploitant in de sector van diervoeders 

met medicinale werking": natuurlijke 

persoon of rechtspersoon die 

verantwoordelijk is voor de naleving van 

de bij deze verordening vastgestelde 

voorschriften in het diervoederbedrijf 

waarover hij zeggenschap heeft, met 

inbegrip van tussenhandelaars en 

veehouders die diervoeders met 

medicinale werking gebruiken voor de 

dieren waarvan ze de eigenaar zijn; 

Or. fr 

Motivering 

Het is passend om twee definities toe te voegen, die van de fabrikant van diervoeders met 

medicinale werking en die van tussenhandelaar. 

 

Amendement  110 

Michel Dantin 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) "exploitant van een diervoederbedrijf": 

natuurlijke persoon of rechtspersoon die 

verantwoordelijk is voor de naleving van 

de bij deze verordening vastgestelde 

voorschriften in het diervoederbedrijf 

waarover hij de leiding heeft; 

f) "exploitant in de sector van diervoeders 

met medicinale werking": natuurlijke 

persoon of rechtspersoon die 

verantwoordelijk is voor de naleving van 

de bij deze verordening vastgestelde 

voorschriften in het diervoederbedrijf 

waarover hij zeggenschap heeft, met 

inbegrip van tussenhandelaars en 

veehouders die diervoeders met 

medicinale werking gebruiken voor de 

dieren waarvan ze de eigenaar zijn; 

Or. fr 

 

Amendement  111 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) "distributeur": een exploitant van een 

diervoederbedrijf die verpakte en 

gebruiksklare diervoeders met medicinale 

werking levert aan de houder van dieren; 

g) "distributeur": een exploitant van een 

diervoederbedrijf die verpakte en 

gebruiksklare diervoeders met medicinale 

werking levert aan andere distributeurs en 

rechtstreeks aan de houder van dieren; 

Or. en 

 

Amendement  112 

Norbert Erdős 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) "mobiele mengvoederbereider": een Schrappen 
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exploitant van een diervoederbedrijf met 

een diervoederinrichting bestaande uit 

een specifiek voor de vervaardiging van 

diervoeders met medicinale werking 

ingerichte vrachtwagen; 

Or. hu 

Motivering 

Volgens deskundigen kan een speciaal ingerichte vrachtwagen (waarvoor weliswaar een 

vergunning verplicht is) op locatie niet dezelfde homogeniteit en betrouwbaarheid 

garanderen als een diervoederfabriek, die wordt geacht aan bijzonder strenge en speciale 

eisen te voldoen. Derhalve steun ik de productie van diervoeders met medicinale werking 

door mobiele mengvoederbereiders niet. 

 

Amendement  113 

Hannu Takkula 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) "mobiele mengvoederbereider": een 

exploitant van een diervoederbedrijf met 

een diervoederinrichting bestaande uit 

een specifiek voor de vervaardiging van 

diervoeders met medicinale werking 

ingerichte vrachtwagen; 

h) "mobiele mengvoederbereider": een 

exploitant van een diervoederbedrijf met 

een of meer mobiele menginstallaties voor 

de vervaardiging van diervoeders met 

medicinale werking op boerderijen; 

Or. en 

Motivering 

Er bestaan niet alleen vrachtwagens maar ook installaties die bijvoorbeeld door een tractor 

worden getrokken. 

 

Amendement  114 

Hannu Takkula 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) "mengvoederbereider ter plaatse": een 

exploitant van een diervoederbedrijf die 

diervoeder met medicinale werking 

produceert op de boerderij van verbruik. 

i) "mengvoederbereider ter plaatse": een 

exploitant van een diervoederbedrijf die 

diervoeder met medicinale werking 

produceert op boerderijen met 

voedselproducerende dieren die hij bezit; 

Or. en 

 

Amendement  115 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) "antimicrobiële stof": een werkzame 

stof van synthetische of natuurlijke 

oorsprong die micro-organismen doodt of 

hun groei of hun vermogen om zich in het 

lichaam van dieren of mensen te 

vermeerderen, remt. Tot antimicrobiële 

stoffen worden gerekend antibacteriële 

middelen, antivirusmiddelen, 

antischimmelmiddelen en antiprotozoïca; 

Or. en 

 

Amendement  116 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) "antimicrobiële stoffen": elke stof 

met een rechtstreekse werking op micro-

organismen die wordt gebruikt voor de 

behandeling of voorkoming van infecties. 

Tot antimicrobiële stoffen worden 

gerekend antibacteriële middelen, 
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antivirusmiddelen, antischimmelmiddelen 

en antiprotozoïca; 

Or. en 

Motivering 

De definitie van "antimicrobiële stoffen" moet worden gewijzigd om duidelijk de omvang en 

dekking van deze belangrijke categorie weer te geven en te verduidelijken (ook in gedachte 

houdend dat de ontwikkeling van resistentie niet alleen een kwestie is voor antibacteriële 

middelen, maar ook voor andere stoffen die in bovenstaande definitie worden opgesomd). De 

voorgestelde definitie is in oktober 2012 goedgekeurd door de HMA (Heads of Medicines 

Agencies). 

 

Amendement  117 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Mihai Ţurcanu, Laurenţiu Rebega 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) "antimicrobiële middelen": een 

algemene term voor alle verbindingen met 

een rechtstreekse werking op micro-

organismen die worden gebruikt voor de 

behandeling of preventie van infecties; 

Or. ro 

 

Amendement  118 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i ter) "antibioticum": een antibacterieel 

middel dat wordt gebruik voor de 

behandeling van bacteriële infecties; 

Or. en 
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Motivering 

Teneinde een onderscheid te maken met de bredere definitie van "antimicrobiële stof" 

waaronder ook antivirusmiddelen, antischimmelmiddelen en antiprotozoïca vallen. 

 

Amendement  119 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i quater) "antiparasitaire middelen": 

geneesmiddelen die worden gebruikt bij 

de behandeling van verschillende door 

parasieten veroorzaakte ziekten; 

Or. ro 

 

Amendement  120 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i quinquies) "kruisbesmetting": een 

besmetting die het gevolg is van 

versleping of de overdracht van enige 

onbedoelde stof naar diervoeder; 

Or. en 

 

Amendement  121 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i sexies (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i sexies) "preventieve behandeling 

(profylaxe)": behandeling van een dier of 

een groep dieren voordat zich klinische 

tekenen van een ziekte voordoen, teneinde 

de uitbraak van een ziekte of infectie te 

voorkomen; 

Or. en 

Motivering 

Om de term "preventief gebruik" te verduidelijken is een nauwkeurig onderscheid tussen de 

verschillende behandelingsvormen toegevoegd. De voorgestelde definitie is in mei 2013 

goedgekeurd door het EPRUMA (European Platform for the Responsible Use of Medicines in 

Animals). 

 

Amendement  122 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i sexies) "preventieve behandeling 

(profylaxe)": behandeling van een dier of 

een groep dieren voordat zich klinische 

tekenen van een ziekte voordoen, teneinde 

de uitbraak van een ziekte of een infectie 

te voorkomen; 

Or. en 

Motivering 

Om de term "preventief gebruik" te verduidelijken. 

 

Amendement  123 

Stanislav Polčák 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i sexies) "preventieve behandeling 

(profylaxe)": behandeling van een dier of 

een groep dieren voordat zich klinische 

tekenen van een ziekte voordoen, teneinde 

de uitbraak van een ziekte of een infectie 

te voorkomen; 

Or. en 

Motivering 

Om de term "preventief gebruik" te verduidelijken is een nauwkeurig onderscheid tussen de 

verschillende behandelingsvormen toegevoegd. De voorgestelde definitie is in mei 2013 

goedgekeurd door het EPRUMA (European Platform for the Responsible Use of Medicines in 

Animals). (Als de definitie wordt opgenomen in de verordening betreffende geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik, kan de opname van een verwijzing naar deze verordening 

passend zijn.) 

 

Amendement  124 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i sexies) "preventieve behandeling 

(profylaxe)": behandeling van een dier of 

een groep dieren vóór het verschijnen van 

klinische tekenen van een ziekte, om te 

voorkomen dat een ziekte of een infectie 

zich voordoet; 

Or. it 

Motivering 

Om de term "preventief gebruik" te verhelderen is een nauwkeurig onderscheid tussen de 

verschillende vormen van behandeling toegevoegd. De gebruikte definitie is in mei 2013 

vastgesteld door Epruma (Europees Platform voor verantwoord gebruik van 

diergeneesmiddelen). 
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Amendement  125 

Hannu Takkula 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i sexies) "voorkoming van ziekten": 

behandeling van een groep dieren die 

geen klinische tekenen van een ziekte 

vertonen; 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is ingevoegd om een onderscheid te maken tussen profylactisch en 

metafylactisch gebruik. 

 

Amendement  126 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i septies) "controlebehandeling 

(metafylaxe)": behandeling van een groep 

dieren, nadat er een klinische ziekte onder 

een aantal dieren van de groep is 

vastgesteld, met het doel de klinisch zieke 

dieren te behandelen en de verspreiding 

van de ziekte onder dieren die daarmee in 

nauw contact staan, een risico lopen en 

mogelijk al (subklinisch) besmet zijn, 

tegen te gaan; 

Or. en 

Motivering 

Om de term "preventief gebruik" te verduidelijken is een nauwkeurig onderscheid tussen de 
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verschillende behandelingsvormen toegevoegd. De voorgestelde definitie is in mei 2013 

goedgekeurd door het EPRUMA (European Platform for the Responsible Use of Medicines in 

Animals). 

 

Amendement  127 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i septies) "controlebehandeling 

(metafylaxe)": behandeling van een groep 

dieren, nadat er een klinische ziekte onder 

een aantal dieren van de groep is 

vastgesteld, met het doel de klinisch zieke 

dieren te behandelen en de verspreiding 

van de ziekte onder dieren die daarmee in 

nauw contact staan, een risico lopen en 

mogelijk al besmet zijn, tegen te gaan; 

Or. en 

Motivering 

Om de term "preventief gebruik" te verduidelijken. 

 

Amendement  128 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i septies) "controlebehandeling 

(metafylaxe)": (i quater) 

"controlebehandeling (metafylaxe)": 

behandeling van een groep dieren, nadat 

er een klinische ziekte onder een aantal 

dieren van de groep is vastgesteld, met het 

doel de klinisch zieke dieren te 

behandelen en de verspreiding van de 

ziekte onder dieren die daarmee in nauw 
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contact staan, een risico lopen en 

mogelijk al (subklinisch) besmet zijn, 

tegen te gaan; 

Or. it 

Motivering 

Om de term "preventief gebruik" te verduidelijken wordt een nauwkeurig onderscheid tussen 

de verschillende behandelingsvormen toegevoegd. De gebruikte definitie is in mei 2013 

vastgesteld door Epruma (Europees Platform voor verantwoord gebruik van 

diergeneesmiddelen). 

 

Amendement  129 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i septies) "groepsbehandeling 

(metafylaxe)": behandeling van een groep 

dieren, met inbegrip van klinisch gezonde 

dieren die naar verwachting besmet zijn, 

nadat er een klinische ziekte onder een 

aantal dieren van de groep is vastgesteld, 

met het doel de klinisch zieke dieren te 

behandelen en de verspreiding van de 

ziekte onder dieren die daarmee in nauw 

contact staan, een risico lopen en 

mogelijk al (subklinisch) besmet zijn, 

tegen te gaan; 

Or. en 

 

Amendement  130 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i septies (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i septies) "controlebehandeling 

(metafylaxe)": behandeling van een groep 

dieren, nadat er een klinische ziekte onder 

een aantal dieren van de groep is 

vastgesteld, met het doel de klinisch zieke 

dieren te behandelen en de verspreiding 

van de ziekte onder dieren die daarmee in 

nauw contact staan, een risico lopen en 

mogelijk al (subklinisch) besmet zijn, 

tegen te gaan; 

Or. en 

Motivering 

Om de term "preventief gebruik" te verduidelijken is een nauwkeurig onderscheid tussen de 

verschillende behandelingsvormen toegevoegd. De voorgestelde definitie is in mei 2013 

goedgekeurd door het EPRUMA (European Platform for the Responsible Use of Medicines in 

Animals). (Als de definitie wordt opgenomen in de verordening betreffende geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik, kan de opname van een verwijzing naar deze verordening 

passend zijn.) 

 

Amendement  131 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i octies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i octies) "curatieve (therapeutische) 

behandeling": behandeling van een ziek 

dier of een groep zieke dieren, nadat de 

diagnose van een ziekte of infectie is 

gesteld; 

Or. en 

Motivering 

Om de term "preventief gebruik" te verduidelijken is een nauwkeurig onderscheid tussen de 

verschillende behandelingsvormen toegevoegd. De voorgestelde definitie is in mei 2013 

goedgekeurd door het EPRUMA (European Platform for the Responsible Use of Medicines in 
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Animals). 

 

Amendement  132 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i octies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i octies) "curatieve (therapeutische) 

behandeling": behandeling van een ziek 

dier of een groep zieke dieren, nadat de 

diagnose van een ziekte of infectie is 

gesteld; 

Or. en 

Motivering 

Er is een duidelijke definitie nodig van het gebruik van diervoeder met medicinale werking als 

"behandeling" (curatief/therapeutisch gebruik) of als "metafylaxe" (controlebehandeling). De 

voorgestelde definitie is in mei 2013 goedgekeurd door het EPRUMA (European Platform for 

the Responsible Use of Medicines in Animals). (Als de definitie wordt opgenomen in de 

verordening betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, kan de opname van 

een verwijzing naar deze verordening passend zijn.) 

 

Amendement  133 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i octies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i octies) "curatieve (therapeutische) 

behandeling": behandeling van een ziek 

dier of een groep zieke dieren, nadat er 

een ziekte of infectie is vastgesteld; 

Or. it 
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Motivering 

Om de term "preventief gebruik" te verduidelijken wordt een nauwkeurig onderscheid tussen 

de verschillende behandelingsvormen toegevoegd. De gebruikte definitie is in mei 2013 

vastgesteld door Epruma (Europees Platform voor verantwoord gebruik van 

diergeneesmiddelen). 

 

Amendement  134 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i nonies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i nonies) "fabrikant van diervoeders met 

medicinale werking": elke exploitant in 

de sector van diervoeders met medicinale 

werking die diervoeders met medicinale 

werking produceert; 

Or. fr 

Motivering 

Het is passend om twee definities toe te voegen, die van de fabrikant van diervoeders met 

medicinale werking en die van tussenhandelaar. 

 

Amendement  135 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i nonies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i nonies) "fabrikant van diervoeders met 

medicinale werking": elke exploitant in 

de sector van diervoeders met medicinale 

werking die diervoeders met medicinale 

werking produceert; 

Or. fr 

 



 

PE560.826v01-00 58/165 AM\1066386NL.doc 

NL 

Amendement  136 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i decies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i decies) "tussenhandelaar": elke persoon 

die diervoeders met medicinale werking 

verkoopt of inkoopt, met uitzondering van 

de distributie van diervoeders met 

medicinale werking, waarbij geen fysieke 

behandeling komt kijken en die bestaat in 

onderhandelen, onafhankelijk en namens 

een natuurlijke persoon of rechtspersoon; 

Or. fr 

Motivering 

Het is passend om twee definities toe te voegen, die van de fabrikant van diervoeders met 

medicinale werking en die van tussenhandelaar. 

 

Amendement  137 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter i decies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i decies) "tussenhandelaar": elke persoon 

die diervoeders met medicinale werking 

verkoopt of inkoopt, met uitzondering van 

de distributie van diervoeders met 

medicinale werking, waarbij geen fysieke 

behandeling komt kijken en die bestaat in 

onderhandelen, onafhankelijk en namens 

een natuurlijke persoon of rechtspersoon; 

Or. fr 
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Amendement  138 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Exploitanten van diervoederbedrijven 

voldoen bij de productie, de opslag, het 

vervoer en het op de markt brengen van 

diervoeder met medicinale werking en 

tussenproducten aan bijlage I. 

Exploitanten van diervoederbedrijven 

voldoen bij de productie, de opslag, het 

vervoer en het op de markt brengen van 

diervoeder met medicinale werking en 

tussenproducten aan bijlage I. Houders 

van voedselproducerende dieren mogen 

niet hun eigen diervoeder met medicinale 

werking met antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bereiden. 

Or. en 

 

Amendement  139 

Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea  1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Exploitanten van diervoederbedrijven 

voldoen bij de productie, de opslag, het 

vervoer en het op de markt brengen van 

diervoeder met medicinale werking en 

tussenproducten aan bijlage I. 

Exploitanten van diervoederbedrijven 

dienen bij de productie, de opslag, het 

vervoer en het op de markt brengen van 

diervoeder met medicinale werking en 

tussenproducten te voldoen aan de eisen 

van bijlage I. Dit geldt niet voor 

landbouwbedrijven die diervoeders met 

medicinale werking produceren en aan de 

eigen veestapel voeren overeenkomstig 

artikel 16. 

Or. de 

Motivering 

Bij de toepassing van bijlage I moet een onderscheid worden gemaakt tussen industriële 
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producenten en landbouwbedrijven. Bij erkenning en registratie uit hoofde van Verordening 

(EG) nr. 183/2005 dient rekening te worden gehouden met de aard van de primaire productie. 

Aangezien deze bedrijven geen diervoeders met medicinale werking in de handel brengen, 

maar alleen op voorschrift van de dierenarts produceren voor de eigen veestapel, volstaan 

voor deze bedrijven de bepalingen over de toepassing als bedoeld in artikel 16. 

 

Amendement  140 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Exploitanten van diervoederbedrijven 

voldoen bij de productie, de opslag, het 

vervoer en het op de markt brengen van 

diervoeder met medicinale werking en 

tussenproducten aan bijlage I. 

Exploitanten in de sector van diervoeders 

met medicinale werking voldoen bij de 

productie, de opslag, het vervoer en het op 

de markt brengen van diervoeder met 

medicinale werking en tussenproducten 

aan bijlage I. 

Or. fr 

Motivering 

De in hoofdstuk II vastgestelde verplichtingen zijn onevenredig en technisch lastig na te 

komen voor veehouders die alleen diervoeders met medicinale werking toedienen aan hun 

eigen dieren. Niettemin moeten specifieke bepalingen voor het gebruik worden toegepast 

overeenkomstig artikel 16. 

 

Amendement  141 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Exploitanten van diervoederbedrijven 

voldoen bij de productie, de opslag, het 

vervoer en het op de markt brengen van 

diervoeder met medicinale werking en 

tussenproducten aan bijlage I. 

Exploitanten in de sector van diervoeders 

met medicinale werking voldoen bij de 

productie, de opslag, het vervoer en het op 

de markt brengen van diervoeder met 

medicinale werking en tussenproducten 

aan bijlage I. 
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Or. fr 

 

Amendement  142 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Exploitanten van diervoederbedrijven 

voldoen bij de productie, de opslag, het 

vervoer en het op de markt brengen van 

diervoeder met medicinale werking en 

tussenproducten aan bijlage I. 

Exploitanten van diervoederbedrijven 

voldoen bij de productie, de opslag, het 

vervoer en het op de markt brengen van 

diervoeder met medicinale werking en 

tussenproducten aan de voorschriften van 

Verordening (EG) nr. 183/2005 en 

Verordening (EG) nr. 767/2009 en 

aanvullende voorschriften die zijn 

opgenomen in bijlage I en III bij deze 

verordening. 

Or. it 

 

Amendement  143 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Een lidstaat kan nationale bepalingen 

invoeren om het gebruik van mobiele 

mengvoederbereiders op het eigen 

grondgebied te verbieden of te regelen. 

Or. en 

Motivering 

Aangezien mobiele mengvoederbereiders als gevolg van de verslepingen een potentieel risico 

vormen en een risicofactor zijn voor de uitbraak van epidemieën. Diervoeders met medicinale 

werking zijn namelijk bedoeld voor de behandeling van zieke dieren, zodat mobiele 

mengvoederbereiders/-voertuigen ziekten van de ene boerderij naar de andere boerderij 
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kunnen overbrengen. De huidige ervaring met mobiele mengvoederbereiders leert dat wordt 

uitgegaan van de situatie waarbij voormengsels hoofdzakelijk preventief worden ingezet en 

daarom vormen ze geen aanleiding voor een doemscenario. 

 

Amendement  144 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten mogen beperkingen 

invoeren waarmee zij op het eigen 

grondgebied mobiele 

mengvoederbereiders kunnen verbieden 

of aan regels onderwerpen. 

Or. fr 

Motivering 

De controle op veehouders is zeer gecompliceerd, met name als zij actief zijn op het 

grondgebied van meerdere lidstaten (grensoverschrijdende activiteiten). 

 

Amendement  145 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten mogen beperkingen 

invoeren waarmee zij op het eigen 

grondgebied mobiele 

mengvoederbereiders kunnen verbieden 

of aan regels onderwerpen. 

Or. fr 

 

Amendement  146 

Elisabeth Köstinger 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Bij de in deze verordening resp. in 

afgeleide rechtshandelingen aan 

exploitanten van diervoederbedrijven 

gestelde eisen dient met name rekening te 

worden gehouden met de haalbaarheid en 

uitvoerbaarheid in het kader van het 

gebruik van diervoeders met medicinale 

werking. 

Or. de 

 

Amendement  147 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater. In afwijking van lid 1 zijn de 

bepalingen van hoofdstuk II niet van 

toepassing op veehouders die diervoeders 

met medicinale werking alleen voor hun 

eigen dieren gebruiken. 

Or. fr 

Motivering 

De lidstaten moeten mobiele mengvoederbereiders kunnen verbieden of aan regels 

onderwerpen. Met mobiele installaties is een gelijkmatige verdeling van de stof of stoffen met 

medicinale werking in de hele geproduceerde partij diervoeder met medicinale werking 

immers niet gewaarborgd, terwijl de homogeniteit van de partij een essentiële kwaliteitsfactor 

voor de behandeling van de dieren is. 

 

Amendement  148 

Michel Dantin 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater. In afwijking van lid 1 zijn de 

bepalingen van hoofdstuk II niet van 

toepassing op veehouders die diervoeders 

met medicinale werking alleen voor hun 

eigen dieren gebruiken. 

Or. fr 

 

Amendement  149 

Ulrike Müller 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Exploitanten van diervoederbedrijven die 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren en in de handel brengen, zorgen 

voor de invoering, toepassing en 

handhaving van een permanente 

schriftelijke procedure of van permanente 

schriftelijke procedures op basis van het in 

Verordening (EG) nr. 183/2005 bedoelde 

systeem van gevarenanalyse en kritische 

controlepunten (hierna: "HACCP " ). 

Exploitanten van diervoederbedrijven die 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren en in de handel brengen, zorgen 

voor de invoering, toepassing en 

handhaving van een permanente 

schriftelijke procedure of van permanente 

schriftelijke procedures op basis van het in 

Verordening (EG) nr. 183/2005 bedoelde 

systeem van gevarenanalyse en kritische 

controlepunten (hierna: "HACCP " ). Voor 

uit diervoeders en geneesmiddelen die 

langs orale weg mogen worden toegediend 

bestaande mengsels die voor rechtstreeks 

gebruik op landbouwbedrijven worden 

geproduceerd, hoeft deze schriftelijke 

procedure niet te worden ingesteld. 

Or. de 

Motivering 

Voor landbouwers is een op het HACCP-systeem gebaseerde documentatie niet haalbaar en 

derhalve is een dergelijke regeling onevenredig belastend. 
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Amendement  150 

Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Exploitanten van diervoederbedrijven die 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren en in de handel brengen, zorgen 

voor de invoering, toepassing en 

handhaving van een permanente 

schriftelijke procedure of van permanente 

schriftelijke procedures op basis van het in 

Verordening (EG) nr. 183/2005 bedoelde 

systeem van gevarenanalyse en kritische 

controlepunten (hierna: "HACCP " ). 

Exploitanten van diervoederbedrijven die 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren en in de handel brengen, zorgen 

voor de invoering, toepassing en 

handhaving van een permanente 

schriftelijke procedure of van permanente 

schriftelijke procedures op basis van het in 

Verordening (EG) nr. 183/2005 bedoelde 

systeem van gevarenanalyse en kritische 

controlepunten (hierna: "HACCP " ). 

Reeds opgezette controlesystemen voor ter 

plaatse opererende mengvoederbereiders 

mogen worden gehandhaafd, mits de 

HACCP-beginselen worden geëerbiedigd. 

Or. de 

Motivering 

Bij de omzetting van Verordening (EG) nr. 183/2005 hebben de primaire producenten van 

diervoeders zich in de registers al gehouden aan de HACCP-beginselen. Van deze registers 

moet ook in de toekomst gebruik kunnen worden gemaakt. 

 

Amendement  151 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten worden uitsluitend 

geproduceerd met geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik waarvoor 

overeenkomstig de in Richtlijn 

1. Diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten worden uitsluitend 

geproduceerd met voormengsels met 

medicinale werking waarvoor 

overeenkomstig de in Richtlijn 
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2001/82/EG gestelde voorwaarden een 

vergunning voor de productie van 

diervoeders met medicinale werking is 

verleend. 

2001/82/EG (of de nieuwe verordening) 

gestelde voorwaarden een vergunning voor 

de productie van diervoeders met 

medicinale werking is verleend. 

Or. en 

Motivering 

De formulering "voormengsels met medicinale werking" heeft de voorkeur (zie de motivering 

bij amendement 5). 

 

Amendement  152 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 –lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik in het 

diervoeder wordt verwerkt overeenkomstig 

bijlage II; 

a) het voormengsel met medicinale 

werking of het tussenproduct in het 

diervoeder wordt verwerkt overeenkomstig 

de bepalingen van het voorschrift van de 

behandelend dierenarts. 

Or. en 

Motivering 

Er moet duidelijk worden omschreven dat de producent het voorschrift van de behandelend 

dierenarts nauwkeurig moet opvolgen. 

 

Amendement  153 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het diervoeder met medicinale werking 

wordt geproduceerd met inachtneming van 

de relevante voorwaarden inzake de in de 

b) het diervoeder met medicinale werking 

wordt geproduceerd met inachtneming van 

de relevante voorwaarden inzake de in de 
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diervoeders met medicinale werking te 

verwerken geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik die zijn gesteld 

in de samenvatting van de 

productkenmerken als bedoeld in artikel 14 

van Richtlijn 2001/82/EG; 

diervoeders te verwerken geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik die zijn 

gesteld in het voorschrift van de 

behandelend dierenarts en in de 

samenvatting van de productkenmerken als 

bedoeld in de artikelen... van Verordening 

(EU) nr. 2015 ... (geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik); 

Or. en 

Motivering 

In aanvulling op lid 2, onder a), moet in lid 2, onder b) worden onderstreept dat zowel het 

voorschrift als de samenvatting van de productkenmerken moet worden opgevolgd. Dit is van 

belang gelet op de naleving van de voorwaarden van de vergunning op grond waarvan het 

voormengsel met medicinale werking is beoordeeld en goedgekeurd in het licht van een veilig 

en doeltreffend gebruik. 

 

Amendement  154 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het diervoeder met medicinale werking 

wordt geproduceerd met inachtneming van 

de relevante voorwaarden inzake de in de 

diervoeders met medicinale werking te 

verwerken geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik die zijn gesteld 

in de samenvatting van de 

productkenmerken als bedoeld in artikel 14 

van Richtlijn 2001/82/EG; 

b) het diervoeder met medicinale werking 

wordt geproduceerd met inachtneming van 

de relevante voorwaarden inzake de in de 

diervoeders met medicinale werking te 

verwerken geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik die zijn gesteld 

in de samenvatting van de 

productkenmerken als bedoeld in artikel 14 

van Richtlijn 2001/82/EG; hierin staan 

met name de bepalingen met betrekking 

tot de interacties tussen 

diergeneesmiddelen en diervoeders die de 

veiligheid of de werkzaamheid van 

diervoeder met medicinale werking in 

gevaar kunnen brengen; 

Or. it 
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Amendement  155 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het diervoeder met medicinale werking 

wordt geproduceerd met inachtneming van 

de relevante voorwaarden inzake de in de 

diervoeders met medicinale werking te 

verwerken geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik die zijn gesteld 

in de samenvatting van de 

productkenmerken als bedoeld in artikel 14 

van Richtlijn 2001/82/EG; 

b) het diervoeder met medicinale werking 

wordt geproduceerd met inachtneming van 

de relevante voorwaarden inzake de in de 

diervoeders met medicinale werking te 

verwerken geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik die zijn gesteld 

in de samenvatting van de 

productkenmerken als bedoeld in artikel 14 

van Richtlijn 2001/82/EG; hieronder 

vallen in het bijzonder de voorwaarden 

betreffende de wisselwerking tussen de 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik en de diervoeders die de 

veiligheid of de werkzaamheid van de 

diervoeders met medicinale werking in het 

gedrang kan brengen; 

Or. en 

 

Amendement  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) er geen mogelijkheid van wisselwerking 

tussen de geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik en de 

diervoeders bestaat die de veiligheid of de 

werkzaamheid van de diervoeders met 

medicinale werking in het gedrang 

brengt; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  157 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) er geen mogelijkheid van wisselwerking 

tussen de geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik en de 

diervoeders bestaat die de veiligheid of de 

werkzaamheid van de diervoeders met 

medicinale werking in het gedrang 

brengt; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  158 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) een toevoegingsmiddel waarvoor in het 

desbetreffende vergunningsbesluit een 

maximumgehalte is vastgesteld, niet in het 
diervoeder met medicinale werking wordt 

verwerkt als het in het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik reeds als 

werkzame stof is gebruikt. 

d) er geen coccidiostatica of 

histomonostatica aanwezig zijn in 

diervoeder dat wordt gebruikt voor de 

productie van diervoeder met medicinale 

werking als deze reeds in het geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik als 

werkzame stof zijn gebruikt. De producent 

vraagt bij de bereiding van diervoeder met 

medicinale werking advies aan de 

dierenarts over de toevoegingsmiddelen 

ten aanzien van de compatibiliteit, de 

mogelijke gevolgen voor het veiligheids- 

en werkzaamheidsprofiel van het 

eindproduct, en houdt rekening met de 

mogelijke aanwezigheid van 

toevoegingsmiddelen in het diervoeder dat 

wordt gebruikt voor de productie van 

diervoeder met medicinale werking, met 

name ingeval deze reeds als werkzame 

stof in het voormengsel met medicinale 

werking aanwezig zijn. 
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Or. en 

Motivering 

Het eindproduct van het diervoeder met medicinale werking moet worden geproduceerd op 

basis van het voorschrift/advies van de dierenarts. Dit geldt met name in gevallen waarin het 

gelijktijdig gebruik van een stof die is goedgekeurd als toevoegingsmiddel (zoals bijvoorbeeld 

coccidiostatica) en van stoffen die zijn goedgekeurd als geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik een risico vormt voor onverenigbaarheid met de gevolgen voor de veiligheid en 

werkzaamheid. 

 

Amendement  159 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) indien de werkzame stof in het 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik gelijk is aan de stof die als 

toevoegingsmiddel is verwerkt in het 

betreffende diervoeder, het totale gehalte 

van die stof in het diervoeder met 

medicinale werking niet hoger is dan het 

maximumgehalte dat is vastgesteld in de 

samenvatting van de productkenmerken 

en het voorschrift voor het geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter d ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d ter) het diervoeder dat wordt gebruikt 

voor de productie van diervoeder met 

medicinale werking voldoet aan alle 

relevante bepalingen van de 
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Uniewetgeving inzake diervoeders; 

Or. en 

Motivering 

Het diervoeder dat wordt verwerkt in het voormengsel met medicinale werking - 

geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik - dient van goede kwaliteit te zijn en te voldoen 

aan de wettelijke bepalingen die op dat gebied van toepassing zijn. 

 

Amendement  161 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter d quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d quater) het diervoeder met medicinale 

werking wordt geproduceerd 

overeenkomstig de voorschriften van de 

samenvatting van de productkenmerken, 

zodanig dat de stabiliteit van het product 

gedurende de voorgeschreven 

behandelingsperiode gewaarborgd is; 

Or. en 

Motivering 

Stabiliteit van het eindproduct van het diervoeder met medicinale werking waarin bepaalde 

voormengsels met medicinale werking zijn verwerkt (waarvoor na het mengen een exacte 

stabiliteitsduur is vastgesteld gebaseerd op de parameters die zijn beoordeeld binnen de 

vergunningsprocedure voor het in de handel brengen), moet zijn gewaarborgd en 

overeenkomen met de door de behandelend dierenarts voorgeschreven behandelingsperiode. 

 

Amendement  162 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking 

produceren, zorgen voor de homogene 

bijmenging van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik of het 

tussenproduct in het diervoeder. 

1. Exploitanten in de sector van 

diervoeders met medicinale werking die 

diervoeders met medicinale werking 

produceren, zorgen voor de homogene 

bijmenging van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik of het 

tussenproduct in het diervoeder. 

 Exploitanten in de sector van diervoeders 

met medicinale werking die 

tussenproducten produceren zorgen voor 

de homogene bijmenging van het 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik in het diervoeder. 

Or. fr 

 

Amendement  163 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie kan door middel van 

gedelegeerde handelingen criteria 

vaststellen voor de homogene bijmenging 

van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik in het diervoeder 

met medicinale werking of het 

tussenproduct, rekening houdend met de 

specifieke eigenschappen van de 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik en de mengtechnologie. Die 

uitvoeringshandelingen worden volgens de 

in artikel 20, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

2. De Commissie kan door middel van 

gedelegeerde handelingen criteria 

vaststellen voor de homogene bijmenging 

van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik in het diervoeder 

met medicinale werking of het 

tussenproduct, rekening houdend met de 

specifieke eigenschappen van de 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik en de productietechnologie 

(mengen, verstuiven, enzovoort). Die 

uitvoeringshandelingen worden volgens de 

in artikel 20, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Or. en 
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Amendement  164 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie kan door middel van 

gedelegeerde handelingen criteria 

vaststellen voor de homogene bijmenging 

van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik in het diervoeder 

met medicinale werking of het 

tussenproduct, rekening houdend met de 

specifieke eigenschappen van de 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik en de mengtechnologie. Die 

uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

volgens de in artikel 20, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

2. De Commissie kan door middel van 

gedelegeerde handelingen criteria 

vaststellen voor de homogene bijmenging 

van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik in het diervoeder 

met medicinale werking of het 

tussenproduct, rekening houdend met de 

specifieke eigenschappen van de 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik en de productietechnologie. Die 

uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

volgens de in artikel 20, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

Or. it 

 

Amendement  165 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren en in de handel brengen, treffen 

overeenkomstig de artikelen 3 en 4 

maatregelen om versleping te voorkomen. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

Or. en 

 

Amendement  166 

Tibor Szanyi 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren en in de handel brengen, treffen 

overeenkomstig de artikelen 3 en 4 

maatregelen om versleping te voorkomen. 

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren en in de handel brengen, treffen 

overeenkomstig de artikelen 3 en 4 

maatregelen om versleping te voorkomen 

overeenkomstig het ALARA-beginsel, om 

risico's voor de diergezondheid, de 

menselijke gezondheid en het milieu te 

voorkomen. 

Or. en 

 

Amendement  167 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren en in de handel brengen, treffen 

overeenkomstig de artikelen 3 en 4 

maatregelen om versleping te voorkomen. 

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren en in de handel brengen, treffen 

overeenkomstig de artikelen 3 en 4 

maatregelen om versleping tot een 

minimum te beperken. 

Or. en 

 

Amendement  168 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 1. Exploitanten van diervoederbedrijven 
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die diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren en in de handel brengen, treffen 

overeenkomstig de artikelen 3 en 4 

maatregelen om versleping te voorkomen. 

die diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren en in de handel brengen, treffen 

overeenkomstig de artikelen 3 en 4 

maatregelen om versleping te beperken. 

Or. it 

 

Amendement  169 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren en in de handel brengen, treffen 

overeenkomstig de artikelen 3 en 4 

maatregelen om versleping te voorkomen. 

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren en in de handel brengen, treffen 

overeenkomstig de artikelen 3 en 4 

maatregelen om versleping te voorkomen 

of om de door de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid vastgestelde waarden te 

beperken. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot specifieke grenswaarden voor de 

versleping van werkzame stoffen. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  171 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot specifieke grenswaarden voor de 

versleping van werkzame stoffen. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  172 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot specifieke grenswaarden voor de 

versleping van werkzame stoffen. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot grenswaarden voor de versleping van 

specifieke werkzame stoffen, in geval van 

een risico voor de diergezondheid, de 

menselijke gezondheid en het milieu dat is 

gebaseerd op door de EFSA uitgevoerde 

risicobeoordelingen. 

Or. en 

 

Amendement  173 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd om De Commissie is bevoegd om 
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overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot specifieke grenswaarden voor de 

versleping van werkzame stoffen. 

overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot specifieke grenswaarden voor de sporen 

van werkzame stoffen in niet-

doeldiervoeder. 

Or. en 

 

Amendement  174 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot specifieke grenswaarden voor de 

versleping van werkzame stoffen. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot specifieke maximumwaarden voor de 

sporen van werkzame stoffen in niet-

doeldiervoeders. 

Or. it 

 

Amendement  175 

Norbert Erdős 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot specifieke grenswaarden voor de 

versleping van werkzame stoffen. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot specifieke grenswaarden voor de 

versleping van werkzame stoffen. De 

grenswaarden dienen gebaseerd te zijn op 

het advies van de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid. 

Or. hu 
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Amendement  176 

Tibor Szanyi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot specifieke grenswaarden voor de 

versleping van werkzame stoffen. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot specifieke grenswaarden voor de 

versleping van werkzame stoffen, om een 

risico voor de diergezondheid, de 

menselijke gezondheid en het milieu te 

voorkomen. 

Or. en 

 

Amendement  177 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De specifieke grenswaarden voor 

versleping van elke stof worden door de 

Commissie vastgesteld op basis van de 

wetenschappelijke risicobeoordeling van 

de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid (EFSA). 

Or. it 

 

Amendement  178 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea -2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer voor een werkzame stof geen Schrappen 
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specifieke verslepingsgrenswaarden zijn 

vastgesteld, gelden de volgende 

verslepingsgrenswaarden: 

a) voor antimicrobiële werkzame stoffen 

1 % van de werkzame stof in de laatste 

partij diervoeder met medicinale werking 

of tussenproduct die is geproduceerd vóór 

de productie van niet-doeldiervoeder; 

 

b) voor andere werkzame stoffen 3 % van 

de werkzame stof in de laatste partij 

diervoeder met medicinale werking of 

tussenproduct die is geproduceerd vóór de 

productie van niet-doeldiervoeder; 

 

Or. en 

 

Amendement  179 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer voor een werkzame stof geen 

specifieke verslepingsgrenswaarden zijn 

vastgesteld, gelden de volgende 

verslepingsgrenswaarden: 

Wanneer voor een werkzame stof geen 

specifieke verslepingsgrenswaarden zijn 

vastgesteld, geldt de 

verslepingsgrenswaarde van 3 % van de 

werkzame stof in de laatste partij 

diervoeder met medicinale werking of 

tussenproduct die is geproduceerd vóór de 

productie van niet-doeldiervoeder. 

Or. en 

 

Amendement  180 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Verslepingsgrenswaarden voor bepaalde 
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werkzame stoffen worden vastgesteld door 

de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid (EFSA) op basis van een 

wetenschappelijke risicobeoordeling, voor 

zover deze grenswaarden nog niet eerder 

zijn vastgesteld. 

Or. en 

 

Amendement  181 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) voor antimicrobiële werkzame stoffen 

1 % van de werkzame stof in de laatste 

partij diervoeder met medicinale werking 

of tussenproduct die is geproduceerd vóór 

de productie van niet-doeldiervoeder; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  182 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) voor antimicrobiële werkzame stoffen 

1 % van de werkzame stof in de laatste 

partij diervoeder met medicinale werking 

of tussenproduct die is geproduceerd vóór 

de productie van niet-doeldiervoeder; 

a) voor antimicrobiële werkzame stoffen 

0,1 % van de werkzame stof in de laatste 

partij diervoeder met medicinale werking 

of tussenproduct die is geproduceerd vóór 

de productie van niet-doeldiervoeder; 

Or. en 
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Motivering 

Onnodige blootstelling aan werkzame stoffen moet zoveel mogelijk beperkt worden. Een 

procent van een werkzame stof is veel, aangezien de werkzame stof slechts een zeer kleine 

fractie van de inhoud van een geneesmiddel uitmaakt. Reiniging van de productielijnen, 

afzonderlijke productielijnen voor antimicrobiële geneesmiddelen en andere geneesmiddelen, 

voorverpakte doses en dosispaketten kunnen helpen om dit doel te realiseren. Werkzame 

stoffen kunnen in de bodem en in water worden gedetecteerd in concentraties van μg's per kg, 

zodat het detecteren van 1 g per 1000 g diervoeder (0,1 %) geen probleem zou moeten zijn. 

 

Amendement  183 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) voor antimicrobiële werkzame stoffen 

1 % van de werkzame stof in de laatste 

partij diervoeder met medicinale werking 

of tussenproduct die is geproduceerd vóór 

de productie van niet-doeldiervoeder; 

a) voor antimicrobiële werkzame stoffen 

2 % van de werkzame stof in de laatste 

partij diervoeder met medicinale werking 

of tussenproduct die is geproduceerd vóór 

de productie van niet-doeldiervoeder; 

Or. en 

 

Amendement  184 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) voor antimicrobiële werkzame stoffen 

1 % van de werkzame stof in de laatste 

partij diervoeder met medicinale werking 

of tussenproduct die is geproduceerd vóór 

de productie van niet-doeldiervoeder; 

a) voor stoffen met potentieel voor 

resistentieselectie 1 % van de werkzame 

stof in de laatste partij diervoeder met 

medicinale werking of tussenproduct die is 

geproduceerd vóór de productie van niet-

doeldiervoeder; 

Or. en 
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Motivering 

De term antimicrobiële stoffen moet worden uitgebreid naar alle stoffen die voor 

resistentieselectie in aanmerking komen (antimicrobiële stoffen en ook antiparasitica (exo- en 

endoparasieten), die dat potentieel hebben en die betrekking hebben op zowel geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik als op de behandeling van ziekten bij dieren en in 

geselecteerde zoönotische bacteriën/parasieten die tevens van belang zijn voor de menselijke 

geneeskunde. 

 

Amendement  185 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) voor andere werkzame stoffen 3 % van 

de werkzame stof in de laatste partij 

diervoeder met medicinale werking of 

tussenproduct die is geproduceerd vóór de 

productie van niet-doeldiervoeder; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Tekst opgenomen in het amendement op lid 2 – alinea 2 – inleidende formule. 

 

Amendement  186 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) voor andere werkzame stoffen 3 % van 

de werkzame stof in de laatste partij 

diervoeder met medicinale werking of 

tussenproduct die is geproduceerd vóór de 

productie van niet-doeldiervoeder; 

b) voor andere werkzame stoffen 1 % van 

het toegestane maximumgehalte van de 

werkzame stof in de laatste partij 

diervoeder met medicinale werking of 

tussenproduct die is geproduceerd vóór de 

productie van niet-doeldiervoeder, 

eindvoeder en diervoeder voor "continu 
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voedselproducerende dieren"; 

Or. en 

 

Amendement  187 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) voor andere werkzame stoffen 3 % van 

de werkzame stof in de laatste partij 

diervoeder met medicinale werking of 

tussenproduct die is geproduceerd vóór de 

productie van niet-doeldiervoeder; 

voor andere werkzame stoffen 4 % van de 

werkzame stof in de laatste partij 

diervoeder met medicinale werking of 

tussenproduct die is geproduceerd vóór de 

productie van niet-doeldiervoeder; 

Or. en 

 

Amendement  188 

Norbert Erdős 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) voor andere werkzame stoffen 3 % van 

de werkzame stof in de laatste partij 

diervoeder met medicinale werking of 

tussenproduct die is geproduceerd vóór de 

productie van niet-doeldiervoeder; 

b) voor andere werkzame stoffen 3 % van 

de maximaal toegelaten dosis van de 

werkzame stof in het diervoeder met 

medicinale werking of het tussenproduct 

dat is geproduceerd vóór de productie van 

niet-doeldiervoeder; 

Or. hu 

Motivering 

Wat niet-doeldiervoeders betreft, pleit ik voor de volledige harmonisatie van de maximale 

grenswaarden van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik; bij de berekening 

daarvan dient te worden uitgegaan van 3 % van de maximaal toegelaten dosis, niet van 3 % 

van de dosis in de laatste partij. 
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Amendement  189 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. In lidstaten waar een verlaging tot 

aan deze grenswaarden lastig zal zijn, 

bevorderen de Commissie en de lidstaten 

de inzet van het potentieel aan financiële 

middelen om boeren te helpen deze doelen 

te bereiken, bijvoorbeeld in het kader van 

het Europees Landbouwgarantiefonds of 

het EU-programma inzake gezondheid. 

Or. en 

 

Amendement  190 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. De Commissie is bevoegd om 

uitvoeringshandelingen vast te stellen 

voor de vaststelling van criteria voor: 

 - de definitie van de partij met toepassing 

van dit artikel; 

 - de analysemethoden die moeten worden 

gebruikt door de exploitanten in de sector 

van diervoeders met medicinale werking; 

 - de bemonsterings- en analysemethoden 

die moeten worden gebruikt door de 

exploitanten in de sector van diervoeders 

met medicinale werking en de bevoegde 

autoriteiten om de naleving van de 

specifieke verslepingsgrenswaarden te 

controleren. 

 Deze uitvoeringshandelingen moeten 
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worden vastgesteld volgens de in 

artikel 20, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

Or. fr 

Motivering 

La définition du terme « lot » est très importante pour assurer une application harmonisée de 

cette disposition. En particulier, le fait, de pouvoir définir un lot comme l'ensemble des unités 

fabriquées dans un laps de temps donné, pourrait en pratique conduire à permettre une 

dilution de la présence résiduelle de substances médicamenteuses due à la contamination 

croisée.Il serait également nécessaire de permettre à la Commission de fixer les modalités de 

prélèvement et les analyses à effectuer (lieux de prélèvement).La Commission doit pouvoir 

fixer ces modalités par acte d’exécution. 

 

Amendement  191 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. De Commissie is bevoegd om 

uitvoeringshandelingen vast te stellen 

voor de vaststelling van criteria voor: 

 - de definitie van de partij met toepassing 

van dit artikel; 

 - de analysemethoden die moeten worden 

gebruikt door de exploitanten in de sector 

van diervoeders met medicinale werking; 

 - de bemonsterings- en analysemethoden 

die moeten worden gebruikt door de 

exploitanten in de sector van diervoeders 

met medicinale werking en de bevoegde 

autoriteiten om de naleving van de 

specifieke verslepingsgrenswaarden te 

controleren. 

 Deze uitvoeringshandelingen moeten 

worden vastgesteld volgens de in 

artikel 20, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 
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Or. fr 

 

Amendement  192 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 quater. Door middel van 

uitvoeringshandelingen wordt een 

gedetailleerd tijdschema vastgesteld met 

een lijst waarin in volgorde van prioriteit 

de verschillende werkzame stoffen zijn 

opgenomen waarvoor specifieke 

verslepingsgrenswaarden moeten worden 

vastgesteld. De autoriteiten (EFSA en 

EMA) worden geraadpleegd bij het 

opstellen van de lijst. 

 Op [Office of publications: please insert 

date counting [24] months from the date 

of entry into force of this Regulation] 

dient de Commissie bij het Europees 

Parlement en de Raad een verslag in met 

vermelding van de vastgestelde specifieke 

verslepingsgrenswaarden. 

Or. fr 

Motivering 

Er moet een tijdschema worden vastgesteld om een volgorde van prioriteit te bepalen voor de 

evaluatie van de verschillende stoffen, en de voorwaarden voor raadpleging van de 

verschillende beoordelingsautoriteiten (EFSA en EMA) moeten duidelijk worden gemaakt. De 

Commissie dient uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag 

over de voortgang van de werkzaamheden op dit punt in te dienen bij het Europees Parlement 

en de Raad. 

 

Amendement  193 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 quater. Door middel van 

uitvoeringshandelingen wordt een 

gedetailleerd tijdschema vastgesteld met 

een lijst waarin in volgorde van prioriteit 

de verschillende werkzame stoffen zijn 

opgenomen waarvoor specifieke 

verslepingsgrenswaarden moeten worden 

vastgesteld. De autoriteiten (EFSA en 

EMA) moeten worden geraadpleegd bij 

het opstellen van de lijst. 

 24 maanden na de inwerkingtreding van 

deze verordening dient de Commissie bij 

het Europees Parlement en de Raad een 

verslag in met vermelding van de 

vastgestelde specifieke 

verslepingsgrenswaarden. 

Or. fr 

 

Amendement  194 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten mogen worden 

geproduceerd en opgeslagen vóór het in 

artikel 15 bedoelde voorschrift is 

afgegeven. Deze bepaling is niet van 

toepassing op mengvoederbereiders ter 

plaatse of in geval van de productie van 

diervoeder met medicinale werking of 

tussenproducten met geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik overeenkomstig 

de artikelen 10 of 11 van Richtlijn 

2001/82/EG. 

Schrappen 

Or. pt 
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Amendement  195 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten mogen worden 

geproduceerd en opgeslagen vóór het in 

artikel 15 bedoelde voorschrift is 

afgegeven. Deze bepaling is niet van 

toepassing op mengvoederbereiders ter 

plaatse of in geval van de productie van 

diervoeder met medicinale werking of 

tussenproducten met geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik overeenkomstig 

de artikelen 10 of 11 van Richtlijn 

2001/82/EG. 

Diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten mogen niet worden 

geproduceerd en opgeslagen vóór het in 

artikel 15 bedoelde voorschrift is 

afgegeven. 

Or. en 

 

Amendement  196 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten mogen worden 

geproduceerd en opgeslagen vóór het in 

artikel 15 bedoelde voorschrift is 

afgegeven. Deze bepaling is niet van 

toepassing op mengvoederbereiders ter 

plaatse of in geval van de productie van 

diervoeder met medicinale werking of 

tussenproducten met geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik overeenkomstig 

de artikelen 10 of 11 van Richtlijn 

2001/82/EG. 

Diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten mogen worden 

geproduceerd en opgeslagen vóór het in 

artikel 15 bedoelde voorschrift is 

afgegeven. Deze bepaling is niet van 

toepassing op mobiele 

mengvoederbereiders. 

Or. es 
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Motivering 

Het is niet logisch dat deze bepaling niet van toepassing is op mengvoederbereiders ter 

plaatse die over adequate installaties beschikken om deze activiteit uit te voeren, maar wel op 

mobiele mengvoederbereiders. 

 

Amendement  197 

Hannu Takkula 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten mogen worden 

geproduceerd en opgeslagen vóór het in 

artikel 15 bedoelde voorschrift is 

afgegeven. Deze bepaling is niet van 

toepassing op mengvoederbereiders ter 

plaatse of in geval van de productie van 

diervoeder met medicinale werking of 

tussenproducten met geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik overeenkomstig 

de artikelen 10 of 11 van Richtlijn 

2001/82/EG. 

Diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten mogen worden 

geproduceerd en opgeslagen vóór het in 

artikel 15 bedoelde voorschrift is 

afgegeven. Deze bepaling is niet van 

toepassing op mengvoederbereiders ter 

plaatse, mobiele mengvoederbereiders of 

in geval van de productie van diervoeder 

met medicinale werking of 

tussenproducten met geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik overeenkomstig 

de artikelen 10 of 11 van Richtlijn 

2001/82/EG, tenzij dat op basis van 

epidemiologische en klinische kennis 

gerechtvaardigd is. 

Or. en 

 

Amendement  198 

Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten mogen worden 

geproduceerd en opgeslagen vóór het in 

artikel 15 bedoelde voorschrift is 

afgegeven. Deze bepaling is niet van 

Diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten mogen om 

productietechnische redenen worden 

geproduceerd en opgeslagen vóór het in 

artikel 15 bedoelde voorschrift is 
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toepassing op mengvoederbereiders ter 

plaatse of in geval van de productie van 

diervoeder met medicinale werking of 

tussenproducten met geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik overeenkomstig 

de artikelen 10 of 11 van Richtlijn 

2001/82/EG. 

afgegeven. In dat geval dienen de aard en 

de hoeveelheid van de geproduceerde of 

opgeslagen diervoeders met medicinale 

werking bij de bevoegde autoriteit te 

worden gemeld. Deze bepaling is niet van 

toepassing op mengvoederbereiders ter 

plaatse of mobiele mengvoederbereiders, 

of in geval van de productie van diervoeder 

met medicinale werking of 

tussenproducten met geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik overeenkomstig 

de artikelen 10 of 11 van Richtlijn 

2001/82/EG. 

Or. de 

Motivering 

Productie vooraf mag er niet toe leiden dat het verplichte voorschrift van de dierenarts als 

bedoeld in artikel 15 wordt opgeheven; dit mag alleen mogelijk zijn om productietechnische 

redenen, bv. om versleping of besmetting te voorkomen. Ter voorkoming van misbruik dient 

de exploitant de aard en de hoeveelheid van de vooraf geproduceerde diervoeders met 

medicinale werking overeenkomstig Verordening (EG) nr. 882/2004 te melden bij de 

controleautoriteit. 

 

Amendement  199 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Behalve aan artikel 11, lid 1, en de 

artikelen 12 en 14 van Verordening (EG) 

nr. 767/2009 voldoet de etikettering van 

diervoeders met medicinale werking en van 

tussenproducten aan de bepalingen van 

bijlage III bij deze verordening. 

1. Behalve aan de artikelen 11, lid 1, 11, 

lid 4, 12, 14, 15, lid b), 15, lid d), 15, lid e), 

15, lid f), 17, lid 1, letter a), 17, lid 1, letter 

e), 17, lid 1, letter f), 17, lid 2, en 17, lid 3, 
van Verordening (EG) nr. 767/2009 moet 

de etikettering van diervoeders met 

medicinale werking en van 

tussenproducten overeenkomen met de 

bepalingen van bijlage III bij deze 

verordening. 

Or. it 
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Motivering 

Diervoeder met medicinale werking en tussenproducten, die diervoeder zijn, vallen niet alleen 

onder de etiketteringsvoorschriften overeenkomstig de artikelen 11, lid 1, 12 en 14 van 

Verordening (EG) nr. 767/2009, maar ook overeenkomstig de artikelen 11, lid 4, 15 en 17 en 

bijlage IV bij deze verordening. Alleen de specifieke etiketteringsvoorschriften voor 

diervoeder met medicinale werking en tussenproducten moeten in bijlage III bij het voorstel 

van de Europese Commissie worden opgenomen. 

 

Amendement  200 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Behalve aan artikel 11, lid 1, en de 

artikelen 12 en 14 van Verordening (EG) 

nr. 767/2009 voldoet de etikettering van 

diervoeders met medicinale werking en van 

tussenproducten aan de bepalingen van 

bijlage III bij deze verordening. 

1. Behalve aan artikel 11, lid 1, en de 

artikelen 11, lid 4, 12, 14, 15 en 17 van 

Verordening (EG) nr. 767/2009 voldoet de 

etikettering van diervoeders met 

medicinale werking en van 

tussenproducten aan de bepalingen van 

bijlage III bij deze verordening. 

Or. en 

 

Amendement  201 

Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Behalve aan artikel 11, lid 1, en de 

artikelen 12 en 14 van Verordening (EG) 

nr. 767/2009 voldoet de etikettering van 

diervoeders met medicinale werking en van 

tussenproducten aan de bepalingen van 

bijlage III bij deze verordening. 

1. Behalve aan artikel 11, lid 1, en de 

artikelen 12 en 14 van Verordening (EG) 

nr. 767/2009 voldoet de etikettering van 

diervoeders met medicinale werking en van 

tussenproducten, voor zover die niet 

rechtstreeks als voeder worden gebruikt, 
aan de bepalingen van bijlage III bij deze 

verordening. 

Or. de 
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Motivering 

Diervoeders met medicinale werking die door mengvoederbereiders ter plaatse meteen aan 

dieren worden toegediend, hoeven niet te worden voorzien van een eigen en extra etiket. 

 

Amendement  202 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Bijlage IV bevat de toegestane 

toleranties voor afwijkingen tussen in de 

etikettering vermelde waarden betreffende 

de samenstelling van een diervoeder met 

medicinale werking of een tussenproduct 

en de waarden die blijken bij analyses 

tijdens officiële controles overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 882/2004. 

3. Afwijkingen tussen in de etikettering 

vermelde waarden betreffende de 

samenstelling van een diervoeder met 

medicinale werking of een tussenproduct 

en de waarden die blijken bij analyses 

tijdens officiële controles zijn niet 

toegestaan. 

Or. en 

 

Amendement  203 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Bijlage IV bevat de toegestane 

toleranties voor afwijkingen tussen in de 

etikettering vermelde waarden betreffende 

de samenstelling van een diervoeder met 

medicinale werking of een tussenproduct 

en de waarden die blijken bij analyses 

tijdens officiële controles overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 882/2004. 

3. In aanvulling op de in bijlage IV van 

Verordening (EG) nr. 767/2009 genoemde 

toleranties, bevat bijlage IV de toegestane 

toleranties voor afwijkingen tussen de 

inhoud van het actieve ingrediënt in de 

etikettering van een diervoeder met 

medicinale werking of een tussenproduct 

en de waarden die blijken bij analyses 

tijdens officiële controles overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 882/2004. 

Or. it 
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Amendement  204 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Bijlage IV bevat de toegestane 

toleranties voor afwijkingen tussen in de 

etikettering vermelde waarden betreffende 

de samenstelling van een diervoeder met 

medicinale werking of een tussenproduct 

en de waarden die blijken bij analyses 

tijdens officiële controles overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 882/2004. 

3. Bijlage IV bevat de toegestane 

toleranties voor afwijkingen tussen in de 

etikettering vermelde waarden en gehalten 

werkzame stoffen in een diervoeder met 

medicinale werking of een tussenproduct 

en de waarden die blijken bij analyses 

tijdens officiële controles overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 882/2004. 

Or. en 

 

Amendement  205 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten mogen slechts in 

verzegelde verpakkingen of recipiënten in 

de handel worden gebracht. De 

verpakkingen of recipiënten worden 

zodanig verzegeld dat bij de opening van 

de verpakking of het recipiënt het zegel 

wordt beschadigd en niet opnieuw kan 

worden gebruikt. 

Diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten mogen slechts in 

verzegelde verpakkingen of recipiënten in 

de handel worden gebracht. De 

verpakkingen of recipiënten worden 

zodanig verzegeld dat bij de opening van 

de verpakking of het recipiënt het zegel 

wordt beschadigd en niet opnieuw kan 

worden gebruikt. Er moeten passende 

afwijkingen mogelijk zijn, voor zover de 

toepassing van deze vereiste niet nodig is 

voor de bescherming van de gezondheid 

van mens en dier of 

consumentenbelangen en een te zware 

administratieve en technische belasting 

zou vormen. 

Or. en 
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Motivering 

De bestaande afwijkingen overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EG) nr. 767/2009 voor 

het transport van diervoeder moeten in deze verordening worden opgenomen, om te zorgen 

voor consistentie met de bestaande transportregelingen voor diervoeders met medicinale 

werking in bepaalde lidstaten. 

 

Amendement  206 

Norbert Erdős 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten mogen slechts in 

verzegelde verpakkingen of recipiënten in 

de handel worden gebracht. De 

verpakkingen of recipiënten worden 

zodanig verzegeld dat bij de opening van 

de verpakking of het recipiënt het zegel 

wordt beschadigd en niet opnieuw kan 

worden gebruikt. 

Diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten mogen slechts in 

verzegelde verpakkingen – met inbegrip 

van zakken – of recipiënten in de handel 

worden gebracht. De verpakkingen of 

recipiënten worden zodanig verzegeld dat 

bij de opening van de verpakking of het 

recipiënt het zegel wordt beschadigd en 

niet opnieuw kan worden gebruikt. 

Or. hu 

 

Amendement  207 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 11 bis 

 De handel met derde landen 

 De invoer uit derde landen van 

voedselproducerende dieren waaraan ter 

preventie van ziekten diervoeders met 

medicinale werking zijn toegediend die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten is 

verboden. Ook de invoer van 

levensmiddelen die van deze dieren 
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afkomstig zijn is verboden. 

Or. fr 

 

Amendement  208 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 11 ter 

 Traceerbaarheid van de werkzame stoffen 

die verspreid zijn in ecosystemen 

 De beroepsbeoefenaars die een 

voorschrift afgeven, voeren de 

voorschriften van werkzame stoffen in een 

register. Het register wordt bijgewerkt 

door de autoriteiten die bevoegd zijn voor 

waterbeheer of het milieu, ter wille van de 

traceerbaarheid van de verspreiding van 

chemische stoffen in ecosystemen. 

Or. en 

Motivering 

Om het waterbeheer efficiënter te maken, moeten de bevoegde autoriteiten weten welke 

werkzame stoffen in het milieu worden verspreid en uiteindelijk in het water terechtkomen. 

 

Amendement  209 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Exploitanten van diervoederbedrijven die 

diervoeders met medicinale werking of 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren of in de handel brengen, zorgen 

Exploitanten in de sector van diervoeders 

met medicinale werking die diervoeders 

met medicinale werking of 

tussenproducten produceren, opslaan of in 
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ervoor dat de inrichtingen waarover zij de 

leiding hebben, door de bevoegde autoriteit 

zijn erkend. 

de handel brengen, zorgen ervoor dat de 

inrichtingen waarover zij de leiding 

hebben, door de bevoegde autoriteit zijn 

erkend. Exploitanten in de sector van 

diervoeders met medicinale werking die 

diervoeders met medicinale werking of 

tussenproducten vervoeren moeten ervoor 

zorgen dat de inrichtingen waarover zij de 

leiding hebben, bij de bevoegde autoriteit 

zijn geregistreerd. 

 De eerste alinea is niet van toepassing op 

exploitanten in de sector van diervoeders 

met medicinale werking die gerechtigd 

zijn om op te treden als kleinhandelaar 

voor geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik, noch op 

houders van dieren die diervoeders met 

medicinale werking voor hun eigen dieren 

opslaan of gebruiken. 

Or. fr 

 

Amendement  210 

Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Exploitanten van diervoederbedrijven die 

diervoeders met medicinale werking of 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren of in de handel brengen, zorgen 

ervoor dat de inrichtingen waarover zij de 

leiding hebben, door de bevoegde autoriteit 

zijn erkend. 

Exploitanten van diervoederbedrijven die 

diervoeders met medicinale werking of 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren of in de handel brengen, zorgen 

ervoor dat de inrichtingen waarover zij de 

leiding hebben, door de bevoegde autoriteit 

zijn erkend. Dit geldt niet voor 

landbouwbedrijven die diervoeders met 

medicinale werking produceren en aan de 

eigen veestapel voeren. 

Or. de 

Motivering 

Voor landbouwbedrijven die diervoeders met medicinale werking – volgens de aanwijzingen 
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van de dierenarts – produceren en aan de eigen veestapel voeren, heeft een erkenning geen 

nut. 

 

Amendement  211 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Exploitanten van diervoederbedrijven die 

diervoeders met medicinale werking of 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren of in de handel brengen, zorgen 

ervoor dat de inrichtingen waarover zij de 

leiding hebben, door de bevoegde 

autoriteit zijn erkend. 

Exploitanten van diervoederbedrijven die 

diervoeders met medicinale werking of 

tussenproducten produceren, opslaan, 

vervoeren of in de handel brengen, zorgen 

ervoor dat de inrichtingen waarover zij de 

leiding hebben, door de bevoegde 

overheidsinstantie zijn erkend. 

Or. en 

 

Amendement  212 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Lidstaten moeten de bevoegde autoriteiten 

aanwijzen die de producenten van en 

groothandelaars in diervoeders met 

medicinale werking goedkeuren. 

Or. en 

Motivering 

Aanvulling op het artikel dat voorziet in de regel dat lidstaten een bevoegde autoriteit moeten 

aanwijzen die producenten van en groothandelaars in diervoeders met medicinale werking 

moet goedkeuren. 
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Amendement  213 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Diervoeders met medicinale werking 

mogen slechts aan houders van dieren 

worden geleverd wanneer deze een 

voorschrift van een dierenarts kunnen 

overleggen en, in geval van productie door 

mengvoederbereiders ter plaatse, in het 

bezit zijn van een voorschrift van een 

dierenarts, en wanneer aan de 

voorwaarden in de leden 2 tot en met 6 is 

voldaan. 

1. Diervoeders met medicinale werking 

mogen slechts aan houders van dieren 

worden geleverd wanneer deze een 

voorschrift van een dierenarts kunnen 

overleggen en, in geval van productie door 

mengvoederbereiders ter plaatse, in het 

bezit zijn van een door een dierenarts 

afgegeven voorschrift, en wanneer aan de 

voorwaarden in de leden 2 tot en met 6 is 

voldaan. 

Or. en 

 

Amendement  214 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Voorstel voor een verordening 

Paragraaf 15 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Diervoeders met medicinale werking 

mogen slechts aan houders van dieren 

worden geleverd wanneer deze een 

voorschrift van een dierenarts kunnen 

overleggen en, in geval van productie door 

mengvoederbereiders ter plaatse, in het 

bezit zijn van een voorschrift van een 

dierenarts, en wanneer aan de voorwaarden 

in de leden 2 tot en met 6 is voldaan. 

1. Diervoeders met medicinale werking 

mogen slechts aan houders van dieren 

worden geleverd wanneer deze een 

voorschrift van een dierenarts kunnen 

overleggen en, in geval van productie door 

mengvoederbereiders ter plaatse, in het 

bezit zijn van een voorschrift van een 

dierenarts dat is afgegeven nadat een 

dierenarts het dier heeft onderzocht en 

een diagnose heeft gesteld of na een 

periodieke gezondheidscontrole van het 

dier, en wanneer aan de voorwaarden in de 

leden 2 tot en met 6 is voldaan. 

Or. ro 
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Amendement  215 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het voorschrift bevat de in bijlage V 

bedoelde gegevens. Het oorspronkelijke 

voorschrift wordt door de producent of, in 

voorkomend geval, de distributeur 

bewaard. De voorschrijver en de houder 

van het dier bewaren een kopie van het 

voorschrift. Het origineel en de kopieën 

worden tot drie jaar na de datum van 

afgifte bewaard. 

2. Het voorschrift bevat de in bijlage V 

bedoelde gegevens. Het oorspronkelijke 

voorschrift wordt door de producent of, in 

voorkomend geval, de distributeur 

bewaard. De voorschrijvende dierenarts en 

de houder van het dier bewaren een kopie 

van het voorschrift. Het origineel en de 

kopieën worden tot drie jaar na de datum 

van afgifte bewaard. 

Or. en 

 

Amendement  216 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het voorschrift bevat de in bijlage V 

bedoelde gegevens. Het oorspronkelijke 

voorschrift wordt door de producent of, in 

voorkomend geval, de distributeur 

bewaard. De voorschrijver en de houder 

van het dier bewaren een kopie van het 

voorschrift. Het origineel en de kopieën 

worden tot drie jaar na de datum van 

afgifte bewaard. 

2. Het voorschrift bevat de gegevens als 

bedoeld in artikel 110 van Verordening 

(EU) nr. 2015/... (geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik). Het 

oorspronkelijke voorschrift wordt door de 

producent of, in voorkomend geval, de 

distributeur bewaard. De voorschrijver en 

de houder van het dier bewaren een kopie 

van het voorschrift. Het origineel en de 

kopieën worden tot drie jaar na de datum 

van afgifte bewaard. 

Or. en 

 

Amendement  217 

Elisabeth Köstinger 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het voorschrift bevat de in bijlage V 

bedoelde gegevens. Het oorspronkelijke 

voorschrift wordt door de producent of, in 

voorkomend geval, de distributeur 

bewaard. De voorschrijver en de houder 

van het dier bewaren een kopie van het 

voorschrift. Het origineel en de kopieën 

worden tot drie jaar na de datum van 

afgifte bewaard. 

2. Het voorschrift bevat de in bijlage V 

bedoelde gegevens, op basis van 

artikel 110 van de verordening 

betreffende geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik1 a. Het 

oorspronkelijke voorschrift wordt door de 

producent of, in voorkomend geval, de 

distributeur bewaard. De voorschrijver en 

de houder van het dier bewaren een kopie 

van het voorschrift. Het origineel en de 

kopieën worden tot drie jaar na de datum 

van afgifte bewaard. 

 __________________ 

 1 a Voorstel van de Commissie COM 

(2014)558 final. 

Or. de 

Motivering 

De bepalingen voor het voorschrift van een dierenarts dienen te zijn afgestemd op het actuele 

voorstel van de Commissie over geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. 

 

Amendement  218 

Norbert Lins, Jan Huitema, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het voorschrift bevat de in bijlage V 

bedoelde gegevens. Het oorspronkelijke 

voorschrift wordt door de producent of, in 

voorkomend geval, de distributeur 

bewaard. De voorschrijver en de houder 

van het dier bewaren een kopie van het 

voorschrift. Het origineel en de kopieën 

worden tot drie jaar na de datum van 

afgifte bewaard. 

2. Het voorschrift bevat de in bijlage V 

bedoelde gegevens. Het oorspronkelijke 

voorschrift wordt door de producent of, in 

voorkomend geval, de distributeur 

bewaard. De dierenarts of de andere 

overeenkomstig de toepasselijke nationale 

wetgeving gekwalificeerde persoon die het 

voorschrift uitschrijft en de houder van het 

dier bewaren een kopie van het voorschrift. 

Het origineel en de kopieën worden tot drie 
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jaar na de datum van afgifte bewaard. 

 (N.B. Horizontaal amendement teneinde 

deze formulering in het gehele voorstel te 

vervangen) 

Or. en 

 

Amendement  219 

Hannu Takkula 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Diervoeders met medicinale werking, 

behalve diervoeders met medicinale 

werking voor niet-voedselproducerende 

dieren, mogen niet worden gebruikt voor 

meerdere behandelingen op grond van 

hetzelfde voorschrift. 

3. Diervoeders met medicinale werking, 

behalve diervoeders met medicinale 

werking voor gezelschapsdieren en 

hobbydieren, mogen niet worden gebruikt 

voor meerdere behandelingen op grond van 

hetzelfde voorschrift. 

Or. en 

 

Amendement  220 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De duur van de behandeling moet in 

overeenstemming zijn met de geldende 

samenvatting van de productkenmerken 

van de voormengsels met medicinale 

werking waarvoor een vergunning is 

verleend en die worden verwerkt in 

diervoeder met medicinale werking, en 

deze mag niet langer zijn dan drie weken 

in het geval van diervoeders met 

medicinale werking waarin voormengsels 

met medicinale werking zijn verwerkt die 

werkzame stoffen bevatten met potentieel 
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voor resistentieselectie. 

Or. en 

Motivering 

Diervoeder met medicinale werking wordt gebruikt op voorschrift van een dierenarts, die de 

duur van de behandeling moet vaststellen en daarbij rekening moet houden met de 

samenvatting van de productkenmerken. Er moet worden opgemerkt dat zowel een verlenging 

als een verkorting van de behandeling de resistentieselectie kan verhogen. In de 

vergunningsprocedure van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik is de correcte 

behandelingsduur goedgekeurd. Op dit moment bestaan er geen goedgekeurde behandelingen 

die langer dan drie weken duren. 

 

Amendement  221 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. In afwijking van lid 3 van dit artikel 

mag in geval van een gediagnosticeerde 

ziekte zoals bepaald in artikel 15, lid 5, 

een deel van het diervoeder met 

medicinale werking dat niet is gebruikt, 

opnieuw worden gebruikt op voorschrift 

en op de voorwaarde dat het op juiste 

wijze is bewaard en duidelijk 

geïdentificeerd. 

Or. en 

 

Amendement  222 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het voorschrift is geldig voor een 

periode van maximaal zes maanden voor 

Schrappen 
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niet-voedselproducerende dieren en van 

maximaal drie weken voor 

voedselproducerende dieren. 

Or. en 

 

Amendement  223 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het voorschrift is geldig voor een 

periode van maximaal zes maanden voor 

niet-voedselproducerende dieren en van 

maximaal drie weken voor 

voedselproducerende dieren. 

4. Het voorschrift is na de datum van 

afgifte geldig voor een periode van 

maximaal zes maanden voor niet-

voedselproducerende dieren en van 

maximaal twee weken voor 

voedselproducerende dieren. 

 In het geval van diervoeders met 

medicinale werking die geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik bevatten, 

die stoffen bevatten met potentieel voor 

resistentieselectie, is het voorschrift na de 

datum van afgifte geldig voor een periode 

van maximaal een week. 

Or. en 

Motivering 

Voor alle stoffen, met uitzondering van antimicrobiële stoffen en antiparasitica (bijvoorbeeld 

stoffen met potentieel voor resistentieselectie), geldt bij voorkeur een periode van twee weken 

(in plaats van drie), terwijl de geldigheidsduur van een week van essentieel belang is voor een 

juiste dosering bij de dieren (gelet op de grote gewichtsschommelingen als gevolg van de 

gewichtstoename bij mestdieren, zoals varkens). 

 

Amendement  224 

Hannu Takkula 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het voorschrift is geldig voor een 

periode van maximaal zes maanden voor 

niet-voedselproducerende dieren en van 

maximaal drie weken voor 

voedselproducerende dieren. 

4. Het voorschrift is geldig voor een 

periode van maximaal zes maanden voor 

hobbydieren en gezelschapsdieren en van 

maximaal drie weken voor 

voedselproducerende dieren en bontdieren. 

Or. en 

 

Amendement  225 

Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het voorschrift is geldig voor een 

periode van maximaal zes maanden voor 

niet-voedselproducerende dieren en van 

maximaal drie weken voor 

voedselproducerende dieren. 

4. Het voorschrift is geldig voor een 

periode van maximaal zes maanden voor 

niet-voedselproducerende dieren en van 

maximaal drie maanden voor 

voedselproducerende dieren. 

Or. de 

 

Amendement  226 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die door de 

voorschrijver zijn onderzocht en enkel voor 

een gediagnosticeerde ziekte. De 

voorschrijver vergewist zich ervan dat deze 

medicatie voor de doeldieren volgens de 

regels van de diergeneeskunde 

verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 

de toediening van het betrokken 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die door de 

voorschrijver zijn onderzocht en enkel voor 

een gediagnosticeerde ziekte. Belangrijke 

en dreigende gezondheidsrisico's kunnen 

een reden zijn voor een beperkt en niet-

routinematig profylactisch gebruik van 

vaccins en antiparasitaire behandelingen. 
De voorschrijver vergewist zich ervan dat 
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geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik niet onverenigbaar is met een 

andere behandeling of een ander gebruik 

en er geen contra-indicatie of 

wisselwerking bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt. 

deze medicatie voor de doeldieren volgens 

de regels van de diergeneeskunde 

verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 

de toediening van het betrokken 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik niet onverenigbaar is met een 

andere behandeling of een ander gebruik 

en er geen contra-indicatie of 

wisselwerking bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt. 

Or. en 

 

Amendement  227 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die door de 

voorschrijver zijn onderzocht en enkel 

voor een gediagnosticeerde ziekte. De 

voorschrijver vergewist zich ervan dat deze 

medicatie voor de doeldieren volgens de 

regels van de diergeneeskunde 

verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 

de toediening van het betrokken 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik niet onverenigbaar is met een 

andere behandeling of een ander gebruik 

en er geen contra-indicatie of 

wisselwerking bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt. 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor een groep dieren die onder 

de hoede staan van de voorschrijver en 

enkel voor de gediagnosticeerde ziekte. De 

voorschrijver vergewist zich ervan dat deze 

medicatie voor de doeldieren volgens de 

regels van de diergeneeskunde 

verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 

de toediening van het betrokken 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik niet onverenigbaar is met een 

andere behandeling of een ander gebruik 

en er geen contra-indicatie of 

wisselwerking bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt. 

Or. en 

 

Amendement  228 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die door de 

voorschrijver zijn onderzocht en enkel 

voor een gediagnosticeerde ziekte. De 

voorschrijver vergewist zich ervan dat 

deze medicatie voor de doeldieren volgens 

de regels van de diergeneeskunde 

verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 

de toediening van het betrokken 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik niet onverenigbaar is met een 

andere behandeling of een ander gebruik 

en er geen contra-indicatie of 

wisselwerking bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt. 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die zijn onderzocht 

door de behandelend dierenarts die het 

voorschrift heeft afgegeven, en enkel voor 

een gediagnosticeerde ziekte. De 

voorschrijvende dierenarts vergewist zich 

ervan dat deze medicatie voor de 

doeldieren volgens de regels van de 

diergeneeskunde verantwoord is. Verder 

zorgt hij ervoor dat de toediening van het 

betrokken geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik niet 

onverenigbaar is met een andere 

behandeling of een ander gebruik en er 

geen contra-indicatie of wisselwerking 

bestaat indien verscheidene voormengsels 

met medicinale werking worden gebruikt. 

Or. en 

Motivering 

De behandelend dierenarts (die bijvoorbeeld bekend is met de anamnese en de toestand van 

de kudde/groep dieren) is per definitie de enige die een diagnose kan stellen en kan beslissen 

wat de beste behandeling is. De rol van de dierenartsen die beschikken over relevante kennis 

over ziekten, dieren en de gezondheidstoestand van de kudde/groep moet derhalve worden 

versterkt. De formulering "voormengsels met medicinale werking" heeft de voorkeur (zie de 

motivering bij amendement 5). 

 

Amendement  229 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die door de 

voorschrijver zijn onderzocht en enkel 

voor een gediagnosticeerde ziekte. De 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor een dier of groepen dieren 

die door de dierenarts zijn onderzocht en 

enkel voor een gediagnosticeerde ziekte. 
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voorschrijver vergewist zich ervan dat 

deze medicatie voor de doeldieren volgens 

de regels van de diergeneeskunde 

verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 

de toediening van het betrokken 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik niet onverenigbaar is met een 

andere behandeling of een ander gebruik 

en er geen contra-indicatie of 

wisselwerking bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt 

De dierenarts vergewist zich ervan dat 

deze medicatie voor de doeldieren volgens 

de regels van de diergeneeskunde 

verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 

de toediening van het betrokken 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik niet onverenigbaar is met een 

andere behandeling of een ander gebruik 

en er geen contra-indicatie of 

wisselwerking bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt 

Or. it 

 

Amendement  230 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die door de 

voorschrijver zijn onderzocht en enkel 

voor een gediagnosticeerde ziekte. De 

voorschrijver vergewist zich ervan dat 

deze medicatie voor de doeldieren volgens 

de regels van de diergeneeskunde 

verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 

de toediening van het betrokken 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik niet onverenigbaar is met een 

andere behandeling of een ander gebruik 

en er geen contra-indicatie of 

wisselwerking bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die door de dierenarts 

zijn onderzocht en enkel voor een 

gediagnosticeerde ziekte. De dierenarts 

vergewist zich ervan dat deze medicatie 

voor de doeldieren volgens de regels van 

de diergeneeskunde verantwoord is. Verder 

zorgt hij ervoor dat de toediening van het 

betrokken geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik niet 

onverenigbaar is met een andere 

behandeling of een ander gebruik en er 

geen contra-indicatie of wisselwerking 

bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt 

Or. it 

Motivering 

Per definitie is de dierenarts de enige die een diagnose kan stellen en kan beslissen wat de 

beste behandeling is. Hij moet dan ook een duidelijkere rol krijgen.  
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Amendement  231 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die door de 

voorschrijver zijn onderzocht en enkel 

voor een gediagnosticeerde ziekte. De 

voorschrijver vergewist zich ervan dat 

deze medicatie voor de doeldieren volgens 

de regels van de diergeneeskunde 

verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 

de toediening van het betrokken 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik niet onverenigbaar is met een 

andere behandeling of een ander gebruik 

en er geen contra-indicatie of 

wisselwerking bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt. 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die zijn onderzocht 

door de dierenarts die het voorschrift 

heeft afgegeven, en enkel voor een 

gediagnosticeerde ziekte. De 

voorschrijvende dierenarts vergewist zich 

ervan dat deze medicatie voor de 

doeldieren volgens de regels van de 

diergeneeskunde verantwoord is. Verder 

zorgt hij ervoor dat de toediening van het 

betrokken geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik niet 

onverenigbaar is met een andere 

behandeling of een ander gebruik en er 

geen contra-indicatie of wisselwerking 

bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt. 

Or. en 

 

Amendement  232 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die door de 

voorschrijver zijn onderzocht en enkel 

voor een gediagnosticeerde ziekte. De 

voorschrijver vergewist zich ervan dat 

deze medicatie voor de doeldieren volgens 

de regels van de diergeneeskunde 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die zijn onderzocht 

door de dierenarts die het voorschrift 

heeft afgegeven, en enkel voor een 

gediagnosticeerde ziekte. De 

voorschrijvende dierenarts vergewist zich 

ervan dat deze medicatie voor de 
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verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 

de toediening van het betrokken 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik niet onverenigbaar is met een 

andere behandeling of een ander gebruik 

en er geen contra-indicatie of 

wisselwerking bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt. 

doeldieren volgens de regels van de 

diergeneeskunde verantwoord is. Verder 

zorgt hij ervoor dat de toediening van het 

betrokken geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik niet 

onverenigbaar is met een andere 

behandeling of een ander gebruik en er 

geen contra-indicatie of wisselwerking 

bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt. 

Or. en 

 

Amendement  233 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die door de 

voorschrijver zijn onderzocht en enkel voor 

een gediagnosticeerde ziekte. De 

voorschrijver vergewist zich ervan dat deze 

medicatie voor de doeldieren volgens de 

regels van de diergeneeskunde 

verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 

de toediening van het betrokken 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik niet onverenigbaar is met een 

andere behandeling of een ander gebruik 

en er geen contra-indicatie of 

wisselwerking bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt. 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die door de 

voorschrijver zijn onderzocht en enkel voor 

een gediagnosticeerde ziekte. De 

voorschrijver vergewist zich ervan dat deze 

medicatie voor de doeldieren volgens de 

regels van de diergeneeskunde 

verantwoord is, waarbij hij kennis moet 

hebben van de voedersystemen, de 

mengmogelijkheden en andere specifieke 

kenmerken van de boerderij die relevant 

zijn. Verder zorgt hij ervoor dat de 

toediening van het betrokken geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik niet 

onverenigbaar is met een andere 

behandeling of een ander gebruik en er 

geen contra-indicatie of wisselwerking 

bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt. 

Or. en 
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Amendement  234 

Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die door de 

voorschrijver zijn onderzocht en enkel voor 

een gediagnosticeerde ziekte. De 

voorschrijver vergewist zich ervan dat deze 

medicatie voor de doeldieren volgens de 

regels van de diergeneeskunde 

verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 

de toediening van het betrokken 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik niet onverenigbaar is met een 

andere behandeling of een ander gebruik 

en er geen contra-indicatie of 

wisselwerking bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt. 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor groepen dieren die door de 

voorschrijver zijn onderzocht en enkel voor 

een gediagnosticeerde ziekte. De 

voorschrijver vergewist zich ervan dat deze 

medicatie voor de doeldieren volgens de 

regels van de diergeneeskunde 

verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 

de toediening van het betrokken 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik niet onverenigbaar is met een 

andere behandeling of een ander gebruik 

en er geen contra-indicatie of 

wisselwerking bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt. 

Or. de 

 

Amendement  235 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Voorstel voor een verordening 

Paragraaf 15 – alinea 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die door de 

voorschrijver zijn onderzocht en enkel voor 

een gediagnosticeerde ziekte. De 

voorschrijver vergewist zich ervan dat deze 

medicatie voor de doeldieren volgens de 

regels van de diergeneeskunde 

verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 

de toediening van het betrokken 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik niet onverenigbaar is met een 

5. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor dieren die door de bevoegde 

voorschrijver zijn onderzocht en enkel voor 

een gediagnosticeerde ziekte. De 

voorschrijver vergewist zich ervan dat deze 

medicatie voor de doeldieren volgens de 

regels van de diergeneeskunde 

verantwoord is. Verder zorgt hij ervoor dat 

de toediening van het betrokken 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik niet onverenigbaar is met een 
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andere behandeling of een ander gebruik 

en er geen contra-indicatie of 

wisselwerking bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt. 

andere behandeling of een ander gebruik 

en er geen contra-indicatie of 

wisselwerking bestaat indien verscheidene 

geneesmiddelen worden gebruikt. 

Or. ro 

 

Amendement  236 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Het voorschrift vermeldt 

overeenkomstig de samenvatting van de 

productkenmerken van het geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik de op basis 

van de relevante parameters berekende 

opnamegraad van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik. 

6. Het voorschrift vermeldt 

overeenkomstig de samenvatting van de 

productkenmerken van het geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik de op basis 

van de relevante parameters berekende 

opnamegraad van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik en de 

hoeveelheid diervoeder met medicinale 

werking. De dagelijkse dosis wordt 

opgenomen in de hoeveelheid diervoeder 

met medicinale werking die de inname 

van de dagelijkse dosis door het doeldier 

garandeert, waarbij er rekening mee 

wordt gehouden dat de inname van voer 

door zieke dieren kan afwijken van het 

normale dagrantsoen. 

Or. en 

 

Amendement  237 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Het voorschrift vermeldt 

overeenkomstig de samenvatting van de 

productkenmerken van het geneesmiddel 

6. Het voorschrift vermeldt 

overeenkomstig de samenvatting van de 

productkenmerken van het geneesmiddel 
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voor diergeneeskundig gebruik de op basis 

van de relevante parameters berekende 

opnamegraad van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik. 

voor diergeneeskundig gebruik en de 

hoeveelheid diervoeding met medicinale 

werking de op basis van de relevante 

parameters berekende opnamegraad van 

het geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik. De dagelijkse dosis van het 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik moet worden verwerkt in een 

hoeveelheid diervoeder met medicinale 

werking die de inname van de dagelijkse 

dosis door het doeldier garandeert, 

waarbij rekening wordt gehouden met het 

feit dat de inname door zieke dieren kan 

afwijken van het normale dagrantsoen. 

Or. it 

 

Amendement  238 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Het voorschrift vermeldt 

overeenkomstig de samenvatting van de 

productkenmerken van het geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik de op basis 

van de relevante parameters berekende 

opnamegraad van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik. 

6. Het voorschrift vermeldt 

overeenkomstig de samenvatting van de 

productkenmerken van het geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik de op basis 

van de relevante parameters berekende 

opnamegraad van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik en de op basis 

van de relevante parameters berekende 

hoeveelheid diervoeding met medicinale 

werking. De dagelijkse dosis van het 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik moet worden verwerkt in een 

hoeveelheid diervoeder met medicinale 

werking die de inname van de dagelijkse 

dosis door het doeldier garandeert, 

waarbij er rekening wordt gehouden met 

het feit dat de opname door zieke dieren 

kan afwijken van het normale 

dagrantsoen. 

Or. it 
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Amendement  239 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Voorstel voor een verordening 

Paragraaf 15 – alinea 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Het voorschrift vermeldt 

overeenkomstig de samenvatting van de 

productkenmerken van het geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik de op basis 

van de relevante parameters berekende 

opnamegraad van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik. 

6. Het voorschrift vermeldt 

overeenkomstig de samenvatting van de 

productkenmerken van het geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik de op basis 

van de relevante parameters berekende 

opnamegraad van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik, rekening 

houdend met de productkenmerken en, 

indien van toepassing, de geografische of 

seizoensgebonden omstandigheden. 

Or. ro 

 

Amendement  240 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De voorschrijver moet er 

overeenkomstig artikel 5, lid 2, op toezien 

dat het diervoeder met medicinale werking 

en de diervoeders die gewoonlijk worden 

gebruikt om de behandelde dieren te 

voeden niet hetzelfde coccidiostaticum als 

werkzame stof bevatten. 

Or. fr 

 

Amendement  241 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 



 

PE560.826v01-00 114/165 AM\1066386NL.doc 

NL 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 ter. De lidstaten mogen gekwalificeerde 

personen toestaan om overeenkomstig de 

toepasselijke nationale wetgeving, onder 

de voorwaarden als vastgesteld in artikel 

10 van Richtlijn 2001/82/EG, diervoeders 

met medicinale werking voor te schrijven 

die meerdere geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten. Het is 

evenwel niet toegestaan om diervoeders 

met medicinale werking voor te schrijven 

die meerdere geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bestaande uit 

een of meerdere antibiotica bevatten. 

Or. fr 

Motivering 

Met het oog op de volksgezondheid moet het beginsel van de bereiding van een diervoeder 

met medicinale werking op basis van een enkel toegelaten geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik worden gehandhaafd. 

 

Amendement  242 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 ter. De lidstaten mogen gekwalificeerde 

personen toestaan om overeenkomstig de 

toepasselijke nationale wetgeving, onder 

de voorwaarden als vastgesteld in artikel 

10 van Richtlijn 2001/82/EG, diervoeders 

met medicinale werking voor te schrijven 

die meerdere geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten. Het is 

evenwel niet toegestaan om diervoeders 

met medicinale werking voor te schrijven 

die meerdere geneesmiddelen voor 
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diergeneeskundig gebruik bestaande uit 

een of meerdere antibiotica bevatten. 

Or. fr 

 

Amendement  243 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gebruik bij voedselproducerende dieren Gebruik bij voedselproducerende en niet-

voedselproducerende dieren 

Or. en 

Motivering 

Houdt verband met amendement 8 dat de preventieve behandeling met antibiotica verbiedt 

voor alle dieren, niet alleen voor voedselproducerende dieren; dit moet uit de titel blijken. 

 

Amendement  244 

Hannu Takkula 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gebruik bij voedselproducerende dieren Gebruik bij dieren 

Or. en 

 

Amendement  245 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – titel 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gebruik bij voedselproducerende dieren Gebruik bij dieren 

Or. en 

 

Amendement  246 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gebruik bij voedselproducerende dieren Gebruik 

Or. fr 

 

Amendement  247 

Hannu Takkula 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking 

leveren aan een houder van 

voedselproducerende dieren, of personen 

die ter plaatse mengsels van diervoeders 

met medicinale werking voor 

voedselproducerende dieren bereiden, 

zorgen ervoor dat de geleverde of 

gemengde hoeveelheden niet groter zijn 

dan 

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking 

leveren aan een houder van dieren, of 

personen die ter plaatse mengsels van 

diervoeders met medicinale werking voor 

voedselproducerende dieren bereiden, 

zorgen ervoor dat de geleverde of 

gemengde hoeveelheden niet groter zijn 

dan 

Or. en 

 

Amendement  248 

Julie Girling 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking 

leveren aan een houder van 

voedselproducerende dieren, of personen 

die ter plaatse mengsels van diervoeders 

met medicinale werking voor 

voedselproducerende dieren bereiden, 

zorgen ervoor dat de geleverde of 

gemengde hoeveelheden niet groter zijn 

dan 

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking 

leveren aan een houder van 

voedselproducerende dieren, of personen 

die ter plaatse mengsels van diervoeders 

met medicinale werking voor 

voedselproducerende dieren bereiden, 

zorgen ervoor dat de geleverde of 

gemengde hoeveelheden niet groter zijn 

dan de hoeveelheden die staan vermeld in 

het door de voorschrijver afgegeven 

voorschrift. 

Or. en 

 

Amendement  249 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking 

leveren aan een houder van 

voedselproducerende dieren, of personen 

die ter plaatse mengsels van diervoeders 

met medicinale werking voor 

voedselproducerende dieren bereiden, 

zorgen ervoor dat de geleverde of 

gemengde hoeveelheden niet groter zijn 

dan 

1. Voor diervoeders met medicinale 

werking die antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevatten, zorgen exploitanten van 

diervoederbedrijven die deze diervoeders 

met medicinale werking leveren aan een 

houder van voedselproducerende dieren, 

ervoor dat de geleverde of gemengde 

hoeveelheden niet groter zijn dan 

Or. en 

Motivering 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen voeders die antimicrobiële geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik bevatten en andere voeders. Er mag geen sprake zijn van 
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bereiding ter plaatse van diervoeders met medicinale werking die antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik bevatten. 

 

Amendement  250 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking 

leveren aan een houder van 

voedselproducerende dieren, of personen 

die ter plaatse mengsels van diervoeders 

met medicinale werking voor 

voedselproducerende dieren bereiden, 

zorgen ervoor dat de geleverde of 

gemengde hoeveelheden niet groter zijn 

dan 

1. Exploitanten in de sector van 

diervoeders met medicinale werking die 

diervoeders met medicinale werking 

leveren aan een houder van 

voedselproducerende dieren, of personen 

die ter plaatse mengsels van diervoeders 

met medicinale werking voor 

voedselproducerende dieren bereiden, 

zorgen ervoor dat de geleverde of 

gemengde hoeveelheden niet groter zijn 

dan 

Or. fr 

 

Amendement  251 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de in het voorschrift vermelde 

hoeveelheden en 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  252 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de in het voorschrift vermelde 

hoeveelheden en 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Tekst opgenomen in lid 1 – inleidende formule. 

 

Amendement  253 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de hoeveelheden die nodig zijn voor een 

behandeling van één maand of van twee 

weken in geval van diervoeders met 

medicinale werking die antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevatten. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  254 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de hoeveelheden die nodig zijn voor een 

behandeling van één maand of van twee 

weken in geval van diervoeders met 

medicinale werking die antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevatten. 

Schrappen 
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Or. it 

Motivering 

Het voorschrift van de dierenarts is bepalend. 

 

Amendement  255 

Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de hoeveelheden die nodig zijn voor een 

behandeling van één maand of van twee 

weken in geval van diervoeders met 

medicinale werking die antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevatten. 

b) de hoeveelheden die nodig zijn voor een 

behandeling van één maand. 

Or. de 

 

Amendement  256 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de hoeveelheden die nodig zijn voor een 

behandeling van één maand of van twee 

weken in geval van diervoeders met 

medicinale werking die antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevatten. 

b) de hoeveelheden die nodig zijn voor een 

behandeling van één maand of van twee 

weken in geval van diervoeders met 

medicinale werking die antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevatten, tenzij door een 

dierenarts een langere behandeling is 

voorgeschreven in uitzonderlijke gevallen 

en op veterinaire gronden. 

Or. en 
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Amendement  257 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de hoeveelheden die nodig zijn voor een 

behandeling van één maand of van twee 

weken in geval van diervoeders met 

medicinale werking die antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevatten. 

b) de hoeveelheden die nodig zijn voor een 

behandeling van één maand of van tien 

dagen in geval van diervoeders met 

medicinale werking die antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevatten, tenzij in het voorschrift 

anders is bepaald overeenkomstig de 

samenvatting van de productkenmerken. 

Or. en 

 

Amendement  258 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de hoeveelheden die nodig zijn voor een 

behandeling van één maand of van twee 

weken in geval van diervoeders met 

medicinale werking die antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevatten. 

b) de hoeveelheden die nodig zijn voor een 

behandeling van één maand of van twee 

weken, in geval van diervoeders met 

medicinale werking die antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevatten, of de hoeveelheden die 

nodig zijn voor de duur die vermeld staat 

in de samenvatting van de 

productkenmerken, tenzij de vergunning 

specifiek anders luidt, overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 2015/... 

(geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik). 

Or. en 

Motivering 

De verordening betreffende diervoeders met medicinale werking en de verordening 
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betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik houden met elkaar verband. 

Daarom is het belangrijk in dit voorstel te verwijzen naar de voorwaarden inzake gebruik en 

duur waarin in de verordening betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik is 

voorzien. Er zijn gevallen waarbij een behandeling met antimicrobiële middelen langer duurt 

dan twee weken en hiermee moet in de verordening betreffende diervoeders met medicinale 

werking rekening worden gehouden. 

 

Amendement  259 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de hoeveelheden die nodig zijn voor een 

behandeling van één maand of van twee 

weken in geval van diervoeders met 

medicinale werking die antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevatten. 

b) de hoeveelheden die nodig zijn voor een 

behandeling van één maand of van een 

week in geval van diervoeders met 

medicinale werking die antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevatten, tenzij de samenvatting 

van de productkenmerken van het 

voorgeschreven antimicrobiële 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik een behandelperiode van meer 

dan een week voorschrijft. 

Or. ro 

 

Amendement  260 

Hannu Takkula 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de hoeveelheden die nodig zijn voor een 

behandeling van één maand of van twee 

weken in geval van diervoeders met 

medicinale werking die antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevatten. 

b) de hoeveelheden die nodig zijn voor een 

behandeling van één maand of van twee 

weken in geval van diervoeders met 

medicinale werking die antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevatten voor 

voedselproducerende dieren en 

bontdieren. 
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Or. en 

 

Amendement  261 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Voor diervoeders met medicinale 

werking die geen antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik bevatten, zorgen exploitanten van 

diervoederbedrijven die diervoeders met 

medicinale werking leveren aan een 

houder van voedselproducerende dieren, 

of personen die ter plaatse mengsels van 

diervoeders met medicinale werking voor 

voedselproducerende dieren bereiden, 

ervoor dat de geleverde of gemengde 

hoeveelheden niet groter zijn dan de 

hoeveelheden waarin is voorzien in het 

voorschrift. 

Or. en 

Motivering 

Er moet een afzonderlijke bepaling worden opgenomen voor diervoeders met medicinale 

werking die geen antimicrobiële geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik bevatten 

(waarvoor bereiding ter plaatse is toegestaan). 

 

Amendement  262 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat 

houders van voedselproducerende dieren 
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de in bijlage V bis genoemde preventieve 

maatregelen toepassen alvorens voor 

metafylaxe hun toevlucht te nemen tot 

diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële stoffen bevatten. 

 (Dit amendement houdt verband met het 

amendement inzake de invoering van een 

nieuwe bijlage V bis.) 

Or. en 

Motivering 

Er moeten duidelijke voorwaarden worden gesteld met betrekking tot metafylaxe. 

 

Amendement  263 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 –lid 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater. Vóór een herhaling van het 

voorschrift moet de dierenarts een 

sensitiviteitscontrole uitvoeren en 

beoordelen of de behandeling kan worden 

stopgezet, dan wel moet worden voortgezet 

of gewijzigd. 

Or. en 

 

Amendement  264 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, 

mogen niet worden gebruikt voor het 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen bevatten, 

mogen niet worden gebruikt. 
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voorkomen van ziekten bij 

voedselproducerende dieren of het 

verhogen van hun rendement. 

Or. it 

 

Amendement  265 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor het voorkomen 

van ziekten bij voedselproducerende dieren 

of het verhogen van hun rendement. 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor het verhogen 

van het rendement van 

voedselproducerende dieren. Diervoeders 

met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, met 

name antibiotica, zijn in uitzonderlijke 

gevallen toegestaan vóór een ziekte is 

gediagnosticeerd of er klinische tekens 

zijn, en op voorschrift, op basis van de 

epidemiologische en klinische kennis van 

de persoon die het voorschrift heeft 

afgegeven. 

Or. en 

Motivering 

Het gebruik van diervoeders met medicinale werking is slechts één methode voor het 

toedienen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Een beperking van het gebruik 

van diervoeders met medicinale werking die antimicrobiële stoffen bevatten is geen adequate 

reactie op het algemene risico voor de volksgezondheid ten gevolge van antimicrobiële 

resistentie bij verschillende toedieningsmethoden. Het gebruik van antimicrobiële stoffen voor 

het verhogen van het rendement is reeds verboden en preventief gebruik is alleen toegestaan 

in uitzonderlijke omstandigheden op basis van het advies van de persoon die het voorschrift 

afgeeft. 
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Amendement  266 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor het voorkomen 

van ziekten bij voedselproducerende dieren 

of het verhogen van hun rendement. 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antibiotica voor diergeneeskundig gebruik 

bevatten, mogen niet worden gebruikt voor 

het voorkomen van ziekten bij 

voedselproducerende dieren, tenzij dat 

gebruik toegestaan is uit hoofde van 

Verordening (EU) nr. 2015/... 

(geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik). 

Or. en 

 

Amendement  267 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor het voorkomen 

van ziekten bij voedselproducerende 

dieren of het verhogen van hun 

rendement. 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, 

worden gebruikt overeenkomstig de 

normen op het gebied van goede 

veehouderij en mogen niet worden 

gebruikt voor preventieve behandeling 

(profylactisch gebruik) of om het 

rendement van dieren te verhogen. Een 

groepsbehandeling mag alleen in 

gerechtvaardigde gevallen, als een 

individuele behandeling niet passend is. 

Or. en 

 

Amendement  268 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor het voorkomen 

van ziekten bij voedselproducerende dieren 

of het verhogen van hun rendement. 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antibiotica voor diergeneeskundig gebruik 

bevatten, mogen niet worden gebruikt voor 

het voorkomen van ziekten bij 

voedselproducerende dieren of het 

verhogen van hun rendement. 

Or. en 

 

Amendement  269 

Hannu Takkula 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor het voorkomen 

van ziekten bij voedselproducerende 

dieren of het verhogen van hun rendement. 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor het voorkomen 

van ziekten bij dieren of het verhogen van 

hun rendement. 

Or. en 

 

Amendement  270 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor het voorkomen 

van ziekten bij voedselproducerende 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor het voorkomen 

van ziekten of het verhogen van het 
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dieren of het verhogen van hun rendement. rendement van dieren. 

Or. fr 

 

Amendement  271 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor het voorkomen 

van ziekten bij voedselproducerende 

dieren of het verhogen van hun 

rendement. 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor profylaxe. 

Metafylaxe is toegestaan om de 

verspreiding van een infectie binnen een 

groep dieren waar de aanwezigheid van 

een infectiekiem is vastgesteld, tot een 

minimum te beperken. 

Or. en 

 

Amendement  272 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor het voorkomen 

van ziekten bij voedselproducerende 

dieren of het verhogen van hun 

rendement. 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antibiotica voor diergeneeskundig gebruik 

bevatten, mogen niet worden gebruikt voor 

preventieve behandeling (profylaxe). 

Profylaxe met antimicrobiële middelen 

mag nooit routinematig worden toegepast 

en evenmin ter compensatie van slechte 

hygiëne of inadequate veehouderij-

omstandigheden. 

Or. en 
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Motivering 

Invoeging van een verduidelijking op basis van de EPRUMA-definities. Het verbod op 

groeibevordering is al vermeld in de overwegingen. Het is belangrijk dat er geen preventieve 

behandeling wordt toegepast, noch bij voedselproducerende, noch bij niet-

voedselproducerende dieren. 

 

Amendement  273 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor het voorkomen 

van ziekten bij voedselproducerende 

dieren of het verhogen van hun 

rendement. 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor preventieve 

behandeling (profylaxe). Profylaxe met 

antimicrobiële middelen mag nooit 

routinematig worden toegepast en 

evenmin ter compensatie van slechte 

hygiëne of inadequate veehouderij-

omstandigheden. 

Or. en 

Motivering 

Invoeging van een verduidelijking op basis van de EPRUMA-definities. Het verbod op 

groeibevordering is al vermeld in de overwegingen. Het is belangrijk dat er geen preventieve 

behandeling wordt toegepast, noch bij voedselproducerende, noch bij niet-

voedselproducerende dieren. 

 

Amendement  274 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

2. Aangezien er een direct verband bestaat 

tussen goede veehouderij en een 
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diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor het voorkomen 

van ziekten bij voedselproducerende dieren 

of het verhogen van hun rendement. 

verantwoord gebruik van geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik, mogen 
diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, niet 

worden gebruikt voor het voorkomen van 

ziekten bij voedselproducerende dieren of 

het verhogen van hun rendement. 

Or. en 

 

Amendement  275 

Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor het voorkomen 

van ziekten bij voedselproducerende 

dieren of het verhogen van hun rendement. 

2. Diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik bevatten, mogen 

niet worden gebruikt voor het voorkomen 

van ziekten bij gezelschapsdieren of 

landbouwhuisdieren of het verhogen van 

hun rendement. 

Or. de 

Motivering 

Het gebruik van antibiotica ter voorkoming van ziekten in de dierhouderij dient in beginsel 

verboden te zijn bij gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren. 

 

Amendement  276 

Norbert Erdős 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking 

Schrappen 
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voeren aan voedselproducerende dieren, 

houden een register bij overeenkomstig 

artikel 69 van Richtlijn 2001/82/EG. De 

gegevens in dat register worden 

bijgehouden tot vijf jaar na de datum 

waarop het diervoeder met medicinale 

werking is toegediend, ook wanneer het 

dier in die vijf jaar is geslacht. 

Or. hu 

Motivering 

Op grond van artikel 69 van Richtlijn 2001/82/EG zijn eigenaren en exploitanten van 

voedselproducerende dieren verplicht een register bij te houden, maar exploitanten van 

diervoederbedrijven niet. Derhalve moet dit lid worden geschrapt teneinde de samenhang met 

de regels van Richtlijn 2001/82/EG te waarborgen. 

 

Amendement  277 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking 

voeren aan voedselproducerende dieren, 

houden een register bij overeenkomstig 

artikel 69 van Richtlijn 2001/82/EG. De 

gegevens in dat register worden 

bijgehouden tot vijf jaar na de datum 

waarop het diervoeder met medicinale 

werking is toegediend, ook wanneer het 

dier in die vijf jaar is geslacht. 

4. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking 

produceren en houders van 
voedselproducerende dieren die 

diervoeders met medicinale werking 

krijgen toegediend houden een register bij 

overeenkomstig artikel 69 van Richtlijn 

2001/82/EG. De gegevens in dat register 

worden bijgehouden tot vijf jaar na de 

datum waarop het diervoeder met 

medicinale werking is toegediend, ook 

wanneer het dier in die vijf jaar is geslacht. 

Or. en 

Motivering 

Zowel diervoederbedrijven als houders van dieren die diervoeder met medicinale werking 
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krijgen, moeten een register bijhouden. 

 

Amendement  278 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking 

voeren aan voedselproducerende dieren, 

houden een register bij overeenkomstig 

artikel 69 van Richtlijn 2001/82/EG. De 

gegevens in dat register worden 

bijgehouden tot vijf jaar na de datum 

waarop het diervoeder met medicinale 

werking is toegediend, ook wanneer het 

dier in die vijf jaar is geslacht. 

4. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking 

voeren aan voedselproducerende dieren, 

houden een register bij overeenkomstig 

artikel 69 van Richtlijn 2001/82/EG. De 

gegevens in dat register worden 

bijgehouden tot drie jaar na de datum 

waarop het diervoeder met medicinale 

werking is toegediend, ook wanneer het 

dier in die vijf jaar is geslacht. 

Or. it 

 

Amendement  279 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jan Huitema 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking 

voeren aan voedselproducerende dieren, 

houden een register bij overeenkomstig 

artikel 69 van Richtlijn 2001/82/EG. De 

gegevens in dat register worden 

bijgehouden tot vijf jaar na de datum 

waarop het diervoeder met medicinale 

werking is toegediend, ook wanneer het 

dier in die vijf jaar is geslacht. 

4. Exploitanten van diervoederbedrijven 

die diervoeders met medicinale werking 

voeren aan voedselproducerende dieren, 

houden een register bij overeenkomstig 

artikel 69 van Richtlijn 2001/82/EG. De 

gegevens in dat register worden 

bijgehouden tot vijf jaar na de datum 

waarop het diervoeder met medicinale 

werking is toegediend, ook wanneer het 

dier in die vijf jaar is geslacht. De lidstaten 

zorgen ervoor dat de gegevens in dit 

register worden verzameld en 

overgebracht naar de databank van de 

Unie voor geneesmiddelen voor 
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diergeneeskundig gebruik als bedoeld in 

de artikelen 51 en 54 van de Verordening 

(EU) nr. 2015/... (geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik). 

Or. en 

 

Amendement  280 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Verpakte diervoeders met 

medicinale werking moeten voor het 

gebruik bij voedselproducerende dieren 

apart worden opgeslagen. Silo's waarin 

diervoeders met medicinale werking 

hebben gezeten, moeten leeg zijn voordat 

er andere diervoeders in komen en ze 

moeten regelmatig worden 

schoongemaakt. 

Or. fr 

 

Amendement  281 

Hannu Takkula 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 4 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter. De voorgeschreven diervoeders met 

medicinale werking mogen alleen worden 

gebruikt voor een groep dieren die onder 

de hoede staan van de voorschrijver en 

uitsluitend overeenkomstig het 

voorschrift. 

Or. en 
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Amendement  282 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Systeem voor de inzameling van 

ongebruikte of vervallen producten 

Systeem voor de inzameling van vervallen 

producten 

Or. it 

 

Amendement  283 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Systeem voor de inzameling van 

ongebruikte of vervallen producten 

Systeem voor de inzameling van vervallen 

producten 

Or. it 

 

Amendement  284 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat er adequate 

inzamelingssystemen voorhanden zijn voor 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten die zijn verstreken of voor 

het geval dat de houder van het dier een 

grotere hoeveelheid diervoeder met 

medicinale werking heeft ontvangen dan 

hij daadwerkelijk gebruikt voor de in het 

voorschrift van een dierenarts bedoelde 

behandeling. 

De lidstaten zorgen ervoor dat er adequate 

inzamelingssystemen voorhanden zijn voor 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten die zijn verstreken of voor 

het geval dat de houder van het dier een 

grotere hoeveelheid diervoeder met 

medicinale werking heeft ontvangen dan 

hij daadwerkelijk gebruikt voor de in het 

voorschrift van een dierenarts bedoelde 

behandeling. De lidstaten zorgen er tevens 
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voor dat producenten van diervoeders met 

medicinale werking en boeren wordt 

meegedeeld waar de inzamelingsplaatsen 

te vinden zijn en hoe zij hun ongebruikte 

overschotten diervoeders met medicinale 

werking daar krijgen. De lidstaten zorgen 

ervoor dat exploitanten van 

inzamelingsplaatsen een register 

bijhouden van de diervoeders met 

medicinale werking die zijn ingezameld. 

Deze registers worden bewaard tot vijf 

jaar na de inzameling. 

Or. en 

 

Amendement  285 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat er adequate 

inzamelingssystemen voorhanden zijn voor 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten die zijn verstreken of voor 

het geval dat de houder van het dier een 

grotere hoeveelheid diervoeder met 

medicinale werking heeft ontvangen dan 

hij daadwerkelijk gebruikt voor de in het 

voorschrift van een dierenarts bedoelde 

behandeling. 

De exploitanten van diervoederbedrijven 

zorgen ervoor dat er adequate 

inzamelingssystemen voorhanden zijn voor 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten die zijn verstreken of voor 

het geval dat de houder van het dier een 

grotere hoeveelheid diervoeder met 

medicinale werking heeft ontvangen dan 

hij daadwerkelijk gebruikt voor de in het 

voorschrift van een dierenarts bedoelde 

behandeling. 

Or. es 

Motivering 

De exploitanten dienen verantwoordelijk te zijn voor het vastleggen van de procedures voor 

het weghalen en vernietigen van de in artikel 17 bedoelde diervoeders met medicinale 

werking, naar analogie van de regels voor diervoeders zonder medicinale werking in het deel 

over klachten en terugroepen van producten van Bijlage II van Verordening (EG) nr. 

183/2005. 
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Amendement  286 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat er adequate 

inzamelingssystemen voorhanden zijn voor 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten die zijn verstreken of voor 

het geval dat de houder van het dier een 

grotere hoeveelheid diervoeder met 

medicinale werking heeft ontvangen dan 

hij daadwerkelijk gebruikt voor de in het 

voorschrift van een dierenarts bedoelde 

behandeling. 

De lidstaten zorgen ervoor dat er adequate 

inzamelingssystemen voorhanden zijn voor 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten die zijn verstreken of voor 

het geval dat de houder van het dier een 

grotere hoeveelheid diervoeder met 

medicinale werking heeft ontvangen dan 

hij daadwerkelijk gebruikt voor de in het 

voorschrift van een dierenarts bedoelde 

behandeling. In dat geval moeten deze 

overschotten in het veterinair register 

worden verantwoord. 

Or. pt 

Amendement  287 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat er adequate 

inzamelingssystemen voorhanden zijn voor 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten die zijn verstreken of voor 

het geval dat de houder van het dier een 

grotere hoeveelheid diervoeder met 

medicinale werking heeft ontvangen dan 

hij daadwerkelijk gebruikt voor de in het 

voorschrift van een dierenarts bedoelde 

behandeling. 

De lidstaten zorgen ervoor dat er adequate 

inzamelingssystemen voorhanden zijn voor 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten die zijn verstreken. Het 

verzamelde materiaal moet volgens de 

geldende voorschriften worden afgevoerd. 

Or. it 

Motivering 

De inzamelingssystemen moeten uitsluitend bedoeld zijn voor verstreken producten die niet 
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meer kunnen worden gebruikt. Het overschot aan diervoeder met medicinale werking moet 

worden afgevoerd als afval in de zin van Europese voorschriften inzake afval. 

 

Amendement  288 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat er adequate 

inzamelingssystemen voorhanden zijn voor 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten die zijn verstreken of voor 

het geval dat de houder van het dier een 

grotere hoeveelheid diervoeder met 

medicinale werking heeft ontvangen dan 

hij daadwerkelijk gebruikt voor de in het 

voorschrift van een dierenarts bedoelde 

behandeling. 

De lidstaten zorgen ervoor dat er adequate 

inzamelingssystemen voorhanden zijn voor 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten die zijn verstreken. Het 

verzamelde materiaal moet volgens de 

geldende voorschriften worden afgevoerd. 

Or. it 

 

Amendement  289 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat er adequate 

inzamelingssystemen voorhanden zijn 

voor diervoeders met medicinale werking 

en tussenproducten die zijn verstreken of 

voor het geval dat de houder van het dier 

een grotere hoeveelheid diervoeder met 

medicinale werking heeft ontvangen dan 

hij daadwerkelijk gebruikt voor de in het 

voorschrift van een dierenarts bedoelde 

behandeling. 

De lidstaten ontwikkelen in samenwerking 

met de marktdeelnemers adequate 

inzamelingssystemen voor diervoeders met 

medicinale werking en tussenproducten die 

zijn verstreken of voor het geval dat de 

houder van het dier een grotere 

hoeveelheid diervoeder met medicinale 

werking heeft ontvangen dan hij 

daadwerkelijk gebruikt voor de in het 

voorschrift van een dierenarts bedoelde 

behandeling. 

Or. en 
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Amendement  290 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Exploitanten verstrekken de gegevens die 

nodig zij voor de berekening van de 

verkoopvolumes van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik die zijn 

verwerkt in de eindproducten van 

diervoeder met medicinale werking aan de 

nationale bevoegde autoriteit van de 

lidstaat. 

 De lidstaten verzamelen relevante en 

vergelijkbare gegevens met betrekking tot 

de verkoopvolumes van diervoeders met 

medicinale werking die antimicrobiële 

werkzame stoffen bevatten. 

 De lidstaten sturen de gegevens met 

betrekking tot de verkoopvolumes van 

diervoeders met medicinale werking die 

antimicrobiële werkzame stoffen bevatten 

door naar de Europese bevoegde 

autoriteit. 

 De Europese autoriteit analyseert de 

gegevens en publiceert een jaarverslag. 

Or. en 

Motivering 

In het actieplan van de Europese Commissie wordt de monitoring van de verkoop/het gebruik 

van antimicrobiële geneesmiddelen sterk aanbevolen. Het is daarom nuttig om regels vast te 

stellen voor de monitoring van antimicrobiële diervoeders met medicinale werking, aangezien 

deze een groot deel van de totale consumptie van antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik uitmaken. 

 

Amendement  291 

Hannu Takkula 
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Voorstel voor een verordening 

Bijlage 1 – afdeling 1 – punt 2 - letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) machines die met diervoeder in 

aanraking komen, moeten na alle natte 

reinigingsprocessen worden gedroogd. 

c) machines die met diervoeder in 

aanraking komen, uitgezonderd machines 

voor nat diervoeder, moeten na alle natte 

reinigingsprocessen worden gedroogd. 

Or. en 

 

Amendement  292 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – afdeling 2 – punt 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Exploitanten van een diervoederbedrijf 

beschikken over voldoende personeel met 

de vaardigheden en kwalificaties die voor 

de vervaardiging van de betrokken 

producten zijn. Het volledige personeel 

wordt duidelijk schriftelijk ingelicht over 

zijn taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden, met name bij wijzigingen, 

om de gewenste productkwaliteit te 

verkrijgen. 

1. Er wordt een gekwalificeerd persoon 

aangewezen die verantwoordelijk is voor 

de vervaardiging van diervoeders met 

medicinale werking en tussenproducten, 

alsook een gekwalificeerd persoon voor 

kwaliteitscontrole. Zij moeten 

onafhankelijk zijn van elkaar. 

Or. fr 

 

Amendement  293 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – afdeling 2 – punt 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Er wordt een gekwalificeerd persoon 

aangewezen die verantwoordelijk is voor 

de productie van diervoeders met 

medicinale werking en tussenproducten, 

Gekwalificeerde personen die 

verantwoordelijk zijn voor de productie en 

de kwaliteitscontrole moeten beschikken 

over kwalificaties of speciale 
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alsook een gekwalificeerd persoon voor 

kwaliteitscontrole. 
bevoegdheden op het gebied van 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik. Gekwalificeerde personen die 

verantwoordelijk zijn voor de productie en 

de kwaliteitscontrole mogen geen 

diervoeders met medicinale werking 

voorschrijven die zullen worden 

geproduceerd of gecontroleerd in de 

inrichtingen waar ze hun activiteiten 

uitoefenen. 

Or. fr 

 

Amendement  294 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – afdeling 2 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Er wordt een organogram opgesteld 

met een beschrijving van de kwalificaties 

en verantwoordelijkheden van het 

leidinggevend personeel, dat tijdens een 

eventuele inspectie ter beschikking van de 

bevoegde autoriteiten wordt gesteld. 

2. De fabrikant moet voorzien in een 

opleiding over de specifieke risico's in 

verband met diervoeders met medicinale 

werking en geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik voor al het 

personeel dat in de productiezones of de 

controlelaboratoria komt (met inbegrip 

van technisch personeel en onderhouds- 

en schoonmaakpersoneel), evenals alle 

andere personen van wie de activiteiten 

van invloed kunnen zijn op de kwaliteit 

van de producten. Nieuw aangenomen 

personeelsleden moeten een opleiding 

krijgen die is afgestemd op de hun 

toegewezen taken. Hun permanente 

opleiding moet worden gewaarborgd en de 

doeltreffendheid ervan in de praktijk moet 

regelmatig worden geëvalueerd. De 

opleidingsprogramma's moeten 

beschikbaar zijn en, naargelang van het 

geval, worden goedgekeurd door de 

gekwalificeerde persoon die 

verantwoordelijk is voor de productie dan 

wel door de gekwalificeerde persoon die 

verantwoordelijk is voor 

kwaliteitscontrole. De notulen van de 
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opleidingssessies moeten worden 

bewaard. 

Or. fr 

 

Amendement  295 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – afdeling 2 – punt 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Elke persoon die in een 

productiezone komt, moet beschermende 

kleding dragen die geschikt is voor de 

handelingen die er plaatsvinden. Direct 

contact tussen de handen van de bediener 

en de niet beschermde producten, alsook 

met de onderdelen van de uitrusting die in 

contact komen met de producten, dient te 

worden voorkomen. 

Or. fr 

 

Amendement  296 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage 1 – afdeling 3 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Er worden technische of 

organisatorische maatregelen genomen om 

kruisbesmettingen en fouten te voorkomen, 

controles te verrichten tijdens de productie, 

en een doeltreffende tracering van de voor 

de productie van diervoeders met 

medicinale werking en tussenproducten 

gebruikte producten te waarborgen. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

Or. en 
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Amendement  297 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – afdeling 3 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Er worden technische of 

organisatorische maatregelen genomen om 

kruisbesmettingen en fouten te voorkomen, 

controles te verrichten tijdens de productie, 

en een doeltreffende tracering van de voor 

de productie van diervoeders met 

medicinale werking en tussenproducten 

gebruikte producten te waarborgen. 

2. Er worden technische of 

organisatorische maatregelen genomen om 

kruisbesmettingen en fouten te beperken, 

controles te verrichten tijdens de productie, 

en een doeltreffende tracering van de voor 

de productie van diervoeders met 

medicinale werking en tussenproducten 

gebruikte producten te waarborgen. 

Or. it 

 

Amendement  298 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage 1 – afdeling 3 – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De aanwezigheid van ongewenste 

stoffen in de zin van Richtlijn 2002/32/EG 

en van andere verontreinigende stoffen die 

verband houden met de gezondheid van 

mens en dier wordt gecontroleerd; er 

worden passende maatregelen genomen om 

deze aanwezigheid zo veel mogelijk te 

beperken. 

3. De aanwezigheid van ongewenste 

stoffen in de zin van Richtlijn 2002/32/EG 

en van andere verontreinigende stoffen die 

verband houden met de gezondheid van 

mens en dier is niet toegestaan; er worden 

passende maatregelen genomen om deze 

aanwezigheid te voorkomen. 

Or. en 

 

Amendement  299 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – afdeling 4 – punt 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Exploitanten van diervoederbedrijven 

beschikken in het kader van een 

kwaliteitscontrolesysteem over een 

laboratorium met voldoende personeel en 

materieel. 

1. In het kwaliteitscontroleplan moeten 

regels worden vastgesteld inzake 

productievolgordes of 

onverenigbaarheden tussen 

vervaardigingsverrichtingen. In dit plan 

moeten waar nodig ook 

vervaardigingsverrichtingen worden 

vastgesteld die met daarvoor bedoelde 

installaties moeten worden gerealiseerd. 

Or. fr 

 

Amendement  300 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage 1 – afdeling 6 – punt 2 - letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) informatie over degene die het 

voorschrift heeft afgegeven, waaronder ten 

minste zijn naam en adres. 

i) informatie over de dierenarts die het 

voorschrift heeft afgegeven, waaronder ten 

minste zijn naam en adres. 

Or. en 

 

Amendement  301 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage 1 – afdeling 6 – punt 2 - letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) informatie over degene die het 

voorschrift heeft afgegeven, waaronder ten 

minste zijn naam en adres. 

i) voor de distributeur die aan de houder 

van een dier levert, informatie over degene 

die het voorschrift heeft afgegeven, 

waaronder ten minste zijn naam en adres. 

Or. en 
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Amendement  302 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – afdeling 7 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

KLACHTEN EN TERUGROEPEN VAN 

PRODUCTEN 
GENEESMIDDELENBEWAKING, 

KLACHTEN EN TERUGROEPEN VAN 

PRODUCTEN 

Or. fr 

 

Amendement  303 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – afdeling 7 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Exploitanten van een diervoederbedrijf 

die diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten in de handel brengen, 

zetten een systeem voor de registratie en 

behandeling van klachten op. 

1. Exploitanten in de sector van 

diervoeders met medicinale werking die 

diervoeders met medicinale werking en 

tussenproducten in de handel brengen, 

zetten een systeem voor de registratie en 

behandeling van klachten op. 

Or. fr 

 

Amendement  304 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – afdeling 7 – punt 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Exploitanten in de sector van 

diervoeders met medicinale werking, met 

uitzondering van houders van dieren, 

melden de vermoedelijke ongewenste 

effecten van de diervoeders met 

medicinale werking bij de bevoegde 
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autoriteit en bij de houder van de 

vergunning voor het in de handel brengen 

van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik dat wordt 

opgenomen in de samenstelling van het 

diervoeder met medicinale werking. De in 

het kader van deze meldingen verzamelde 

relevante gegevens moeten worden 

opgenomen in het bewakingssysteem voor 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik als omschreven in titel VII van 

Richtlijn 2001/82/EG. 

Or. fr 

 

Amendement  305 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – afdeling 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Afdeling 7 bis 

 DOOR DERDEN VERRICHTE 

HANDELINGEN 

 Voor alle uitbestede activiteiten moet een 

naar behoren omschreven, 

overeengekomen en gecontroleerd 

contract worden opgesteld ter voorkoming 

van eventuele misverstanden die kunnen 

leiden tot een werk of product van 

onvoldoende kwaliteit. Tussen de 

opdrachtgever en de onderaannemer moet 

een schriftelijke overeenkomst worden 

opgesteld om de verplichtingen van beide 

partijen duidelijk vast te stellen. Daarin 

moet duidelijk worden vastgesteld hoe de 

gekwalificeerde personen die 

verantwoordelijk zijn voor productie, 

vervoer en kwaliteitscontrole hun 

verantwoordelijkheden uitoefenen. 

 Een schriftelijke overeenkomst moet de 

door de opdrachtgever toevertrouwde 

activiteiten op het gebied van productie 

en/of analyse en/of vervoer bestrijken, 
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alsook alle hiertoe genomen technische 

maatregelen. Alle bepalingen van de 

overeenkomst, waaronder alle voorstellen 

voor technische wijzigingen of andere 

bepalingen, moeten in overeenstemming 

zijn met de bepalingen van deze 

verordening. 

Or. fr 

 

Amendement  306 

Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[…] Schrappen 

Or. de 

Motivering 

De bepalingen van bijlage II zijn niet werkbaar voor de primaire productie, aangezien 

kleinere landbouwbedrijven met een kleinere veestapel ook navenant kleinere hoeveelheden 

diervoeders met medicinale werking nodig hebben en dergelijke bedrijven structureel zijn 

uitgerust voor het gebruik van kleinere hoeveelheden diervoeders. 

Amendement  307 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De dagelijkse dosis van het 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik wordt verwerkt in een hoeveelheid 

diervoeder met medicinale werking die de 

inname van de dagelijkse dosis door het 

doeldier garandeert, waarbij ermee 

rekening wordt gehouden dat de inname 

van voer door zieke dieren kan afwijken 

2. De dagelijkse dosis van het 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik wordt verwerkt in 

overeenstemming met het voorschrift. 
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van het normale dagrantsoen 

Or. en 

 

Amendement  308 

Nicola Caputo 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De dagelijkse dosis van het 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik wordt verwerkt in een hoeveelheid 

diervoeder met medicinale werking die de 

inname van de dagelijkse dosis door het 

doeldier garandeert, waarbij ermee 

rekening wordt gehouden dat de inname 

van voer door zieke dieren kan afwijken 

van het normale dagrantsoen. 

2. De dagelijkse dosis van het 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik wordt verwerkt volgens het 

voorschrift. 

Or. it 

 

Amendement  309 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het etiket van diervoeders met medicinale 

werking en tussenproducten bevat de 

volgende gegevens:  

Het etiket van diervoeders met medicinale 

werking en tussenproducten bevat, 

overeenkomstig de voorschriften van deze 

bijlage en van Verordening (EG) nr. 

767/2009, de volgende gegevens, die op 

een voor de eindgebruiker eenvoudige, 

duidelijke en begrijpelijke wijze zijn 

vermeld: 

Or. ro 
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Amendement  310 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) de vermelding "diervoeder met 

medicinale werking", aangevuld met de 

vermelding "volledig" of "aanvullend", 

naargelang van het geval, of 

"tussenproduct voor diervoeder met 

medicinale werking", en de doelsoort(en); 

1) de vermelding "diervoeder met 

medicinale werking", aangevuld met de 

vermelding "volledig" of "aanvullend", 

naargelang van het geval, of 

"tussenproduct voor diervoeder met 

medicinale werking"; 

Or. en 

 

Amendement  311 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) de naam of handelsnaam en het adres 

van de voor de etikettering 

verantwoordelijke exploitant van het 

diervoederbedrijf; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  312 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) het erkenningsnummer van de voor de 

etikettering verantwoordelijke persoon 

overeenkomstig artikel 12; 

3) het erkenningsnummer van de voor de 

etikettering verantwoordelijke persoon en 

van de producent indien deze anders is 

dan de voor de etikettering 

verantwoordelijke persoon, 
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overeenkomstig artikel 12; 

Or. en 

 

Amendement  313 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) het erkenningsnummer van de voor de 

etikettering verantwoordelijke persoon 

overeenkomstig artikel 12; 

3) het erkenningsnummer van de voor de 

etikettering verantwoordelijke persoon en 

van de producent indien anders dan de 

voor de etikettering verantwoordelijke 

persoon overeenkomstig artikel 12; 

Or. it 

 

Amendement  314 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4) het referentienummer van de partij 

diervoeder met medicinale werking of 

tussenproduct; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  315 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5) de nettohoeveelheid diervoeder met Schrappen 
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medicinale werking, uitgedrukt in massa-

eenheden voor vast diervoeder en in 

massa- of volume-eenheden voor 

vloeibaar diervoeder; 

Or. it 

 

Amendement  316 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6) onder het opschrift "geneesmiddelen", de 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik, met de naam, de werkzame stof, 

de concentratie van het geneesmiddel, de 

toegevoegde hoeveelheid, de houder van 

de vergunning voor het in de handel 

brengen en het nummer van de 

vergunning voor het in de handel 

brengen; 

6) onder het opschrift "geneesmiddelen", de 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik, met de naam, de werkzame stof, 

de toegevoegde hoeveelheid van de 

werkzame stof; 

Or. it 

 

Amendement  317 

Stanislav Polčák 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6) onder het opschrift "geneesmiddelen", 

de geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik, met de naam, de werkzame stof, 

de concentratie van het geneesmiddel, de 

toegevoegde hoeveelheid, de houder van 

de vergunning voor het in de handel 

brengen en het nummer van de 

vergunning voor het in de handel 

brengen; 

6) onder het opschrift "geneesmiddelen", 

de geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik, met de naam, de werkzame stof, 

de concentratie van het geneesmiddel, de 

toegevoegde hoeveelheid; 
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Or. en 

Motivering 

Dit is ten behoeve van een verstandig gebruik door de boer overbodige informatie. 

 

Amendement  318 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6) onder het opschrift "geneesmiddelen", 

de geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik, met de naam, de werkzame stof, 

de concentratie van het geneesmiddel, de 

toegevoegde hoeveelheid, de houder van 

de vergunning voor het in de handel 

brengen en het nummer van de vergunning 

voor het in de handel brengen; 

6) onder het opschrift "geneesmiddelen", 

de geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik, met de naam, de werkzame stof en 

de toegevoegde hoeveelheid ervan, de 

concentratie van het geneesmiddel, de 

houder van de vergunning voor het in de 

handel brengen en het nummer van de 

vergunning voor het in de handel brengen; 

Or. en 

 

Amendement  319 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7) de therapeutische indicaties van het 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik, eventuele contra-indicaties en 

ongewenste voorvallen, voorzover deze 

informatie noodzakelijk is voor het gebruik 

7) eventuele contra-indicaties en 

ongewenste voorvallen, voorzover deze 

informatie noodzakelijk is voor het gebruik 

Or. en 

Motivering 

Het is overbodig de therapeutische indicaties te vermelden aangezien de diervoeders met 
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medicinale werking worden gebruikt overeenkomstig het voorschrift waarin de dieren en de te 

behandelen ziekte al staan vermeld. 

 

Amendement  320 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7) de therapeutische indicaties van het 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik, eventuele contra-indicaties en 

ongewenste voorvallen, voorzover deze 

informatie noodzakelijk is voor het gebruik 

7) eventuele contra-indicaties en 

ongewenste voorvallen, voorzover deze 

informatie noodzakelijk is voor het gebruik 

Or. it 

 

Amendement  321 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda, Laurenţiu Rebega 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. een aanbeveling voor het lezen van de 

bijsluiter van de geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik, met inbegrip 

van een hyperlink waar hij kan worden 

gevonden, een waarschuwing dat het 

product uitsluitend bestemd is voor de 

behandeling van dieren, en een 

waarschuwing dat het product moet 

worden bewaard buiten het zicht en bereik 

van kinderen; 

9. een aanbeveling voor het lezen van de 

bijsluiter van de geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik, met inbegrip 

van een hyperlink waar hij kan worden 

gevonden, een waarschuwing dat het 

product uitsluitend bestemd is voor de 

behandeling van dieren, een waarschuwing 

dat het product moet worden bewaard 

buiten het zicht en bereik van kinderen, en 

een waarschuwing dat mensen in de 

nabijheid van met diervoeder met 

medicinale werking behandelde dieren 

besmet kunnen raken; 

Or. ro 
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Amendement  322 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10) onder het opschrift 

"toevoegingsmiddelen", de lijst van 

toevoegingsmiddelen in diervoeders met 

medicinale werking voor 

voedselproducerende dieren 

overeenkomstig hoofdstuk I van bijlage 

VI bij Verordening (EG) nr. 767/2009, of 

in het geval van diervoeders met 

medicinale werking voor niet-

voedselproducerende dieren 

overeenkomstig hoofdstuk I van bijlage 

VII bij die verordening, en in voorkomend 

geval de etiketteringsgegevens die zijn 

voorgeschreven in het besluit tot toelating 

van het betrokken toevoegingsmiddel; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  323 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

11) de naam of namen van de 

voedermiddelen zoals vermeld in de 

catalogus als bedoeld in artikel 24, lid 1, 

van Verordening (EG) nr. 767/2009 of in 

het register als bedoeld in artikel 24, lid 6, 

van die verordening. Wanneer voor de 

productie verschillende voedermiddelen 

worden gebruikt, voldoet de vermelding 

aan artikel 17, lid 1, onder e), en lid 2, 

van Verordening (EG) nr. 767/2009; 

Schrappen 

Or. it 
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Amendement  324 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

12) de analytische bestanddelen van 

diervoeders met medicinale werking voor 

voedselproducerende dieren 

overeenkomstig hoofdstuk II van bijlage 

VI bij Verordening (EG) nr. 767/2009, of 

overeenkomstig hoofdstuk II van bijlage 

VII bij die verordening in geval van 

diervoeders met medicinale werking voor 

niet-voedselproducerende dieren; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  325 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

13) bij diervoeder met medicinale werking 

voor niet-voedselproducerende dieren, een 

gratis telefoonnummer of een ander 

passend communicatiemiddel, zodat de 

afnemer naast de verplichte gegevens 

aanvullende informatie kan ontvangen 

over de toevoegingsmiddelen in het 

diervoeder met medicinale werking of 

over de voedermiddelen in het diervoeder 

met medicinale werking wanneer 

overeenkomstig artikel 17, lid 2, onder c), 

van Verordening (EG) nr. 767/2009 de 

categorie wordt vermeld; 

Schrappen 

Or. it 
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Amendement  326 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

14) het vochtgehalte als het meer dan 14 

% bedraagt; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  327 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

15. de gebruiksaanwijzing overeenkomstig 

het voorschrift van een dierenarts en de 

samenvatting van de productkenmerken 

zoals bedoeld in artikel 14 van Richtlijn 

2001/82/EG; 

15. de gebruiksaanwijzing overeenkomstig 

de samenvatting van de productkenmerken 

zoals bedoeld in artikel 14 van Richtlijn 

2001/82/EG, of het voorschrift van een 

dierenarts, indien beschikbaar op het 

moment van productie. 

Or. ro 

Amendement  328 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

15) de gebruiksaanwijzing overeenkomstig 

het voorschrift van een dierenarts en de 

samenvatting van de productkenmerken 

zoals bedoeld in artikel 14 van Richtlijn 

2001/82/EG; 

15) de gebruiksaanwijzing overeenkomstig 

de samenvatting van de productkenmerken 

zoals bedoeld in artikel 14 van Richtlijn 

2001/82/EG en het voorschrift van een 

dierenarts indien voorhanden op het 

moment van produceren; 

Or. en 
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Amendement  329 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 16 bis) informatie over het feit dat een 

inadequate verwijdering van diervoeders 

met medicinale werking ernstig gevaar 

oplevert voor het milieu en kan bijdragen 

tot antimicrobiële resistentie. 

Or. en 

Motivering 

Informatie over de plaats en werkwijze voor een adequate verwijdering van ongebruikt 

materiaal kan worden verstrekt met een hyperlink. 

 

Amendement  330 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 16 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 16 ter) informatie over de plaats en 

werkwijze voor een adequate verwijdering 

van ongebruikt materiaal. 

Or. en 

 

Amendement  331 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 16 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 16 quater) voor diervoeders met 

medicinale werking die antimicrobiële 

stoffen bevatten: het verzoek 

antimicrobiële stoffen alleen te gebruiken 

als laatste redmiddel, en zo omzichtig en 

verantwoord mogelijk. 

Or. en 

 

Amendement  332 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[…] Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  333 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De in dit punt vastgestelde toleranties 

omvatten technische en 

analyseafwijkingen. 

1. De in dit punt vastgestelde toleranties 

omvatten technische afwijkingen. 

Or. en 

 

Amendement  334 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 1 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De in dit punt vastgestelde toleranties 

omvatten technische en 

analyseafwijkingen. 

1. De in dit punt vastgestelde toleranties 

omvatten technische afwijkingen. 

Or. fr 

Motivering 

Het in aanmerking nemen van toleranties waarbij rekening wordt gehouden met zowel 

technische als analyseafwijkingen blijkt in de praktijk niet te werken. Niet alle 

analysemethoden zijn namelijk goedgekeurd. Ook moeten alleen de technische afwijkingen in 

aanmerking worden genomen en moet er een enkele tolerantiegrens worden opgelegd: +/- 10 

% en dat ongeacht het gehalte en de betreffende werkzame stof. 

 

Amendement  335 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De in dit punt vastgestelde toleranties 

omvatten technische en 

analyseafwijkingen.  

1. De in dit punt vastgestelde toleranties 

omvatten technische afwijkingen. 

Or. fr 

 

Amendement  336 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien wordt vastgesteld dat de 

samenstelling van een diervoeder met 

medicinale werking of een tussenproduct 

afwijkt van de op het etiket vermelde 

hoeveelheid van een antimicrobiële 

Indien wordt vastgesteld dat de 

samenstelling van een diervoeder met 

medicinale werking of een tussenproduct 

afwijkt van de op het etiket vermelde 

hoeveelheid van een antimicrobiële 
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werkzame stof, geldt een tolerantie van 

10 %. Voor andere werkzame stoffen 

gelden de volgende toleranties: 

werkzame stof, geldt een tolerantie van 

3 %. Voor andere werkzame stoffen gelden 

de volgende toleranties: 

Or. en 

Motivering 

Gezien de werkzaamheid van antimicrobiële werkzame stoffen is een tolerantie van 10 % veel 

te hoog. 

 

Amendement  337 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien wordt vastgesteld dat de 

samenstelling van een diervoeder met 

medicinale werking of een tussenproduct 

afwijkt van de op het etiket vermelde 

hoeveelheid van een antimicrobiële 

werkzame stof, geldt een tolerantie van 10 

%. Voor andere werkzame stoffen gelden 

de volgende toleranties: 

Indien wordt vastgesteld dat de 

samenstelling van een diervoeder met 

medicinale werking of een tussenproduct 

afwijkt van de op het etiket vermelde 

hoeveelheid van een werkzame stof, geldt 

een tolerantie van 10 %. 

Or. fr 

Amendement  338 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien wordt vastgesteld dat de 

samenstelling van een diervoeder met 

medicinale werking of een tussenproduct 

afwijkt van de op het etiket vermelde 

hoeveelheid van een antimicrobiële 

werkzame stof, geldt een tolerantie van 10 

%. Voor andere werkzame stoffen gelden 

Indien wordt vastgesteld dat de 

samenstelling van een diervoeder met 

medicinale werking of een tussenproduct 

afwijkt van de op het etiket vermelde 

hoeveelheid van een werkzame stof, geldt 

een tolerantie van 10 %. 
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de volgende toleranties: 

Or. fr 

Motivering 

Het in aanmerking nemen van toleranties waarbij rekening wordt gehouden met zowel 

technische als analyseafwijkingen blijkt in de praktijk niet te werken. Niet alle 

analysemethoden zijn namelijk goedgekeurd. Ook moeten alleen de technische afwijkingen in 

aanmerking worden genomen en moet er een enkele tolerantiegrens worden opgelegd: +/- 10 

% en dat ongeacht het gehalte en de betreffende werkzame stof. 

 

Amendement  339 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien wordt vastgesteld dat de 

samenstelling van een diervoeder met 

medicinale werking of een tussenproduct 

afwijkt van de op het etiket vermelde 

hoeveelheid van een antimicrobiële 

werkzame stof, geldt een tolerantie van 

10 %. Voor andere werkzame stoffen 

gelden de volgende toleranties: 

Indien wordt vastgesteld dat de 

samenstelling van een diervoeder met 

medicinale werking of een tussenproduct 

afwijkt van de op het etiket vermelde 

hoeveelheid van een werkzame stof gelden 

de volgende toleranties: 

Or. en 

 

Amendement  340 

Norbert Erdős 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien wordt vastgesteld dat de 

samenstelling van een diervoeder met 

medicinale werking of een tussenproduct 

afwijkt van de op het etiket vermelde 

hoeveelheid van een antimicrobiële 

Indien wordt vastgesteld dat de 

samenstelling van een diervoeder met 

medicinale werking of een tussenproduct 

afwijkt van de op het etiket vermelde 

hoeveelheid van een antimicrobiële 
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werkzame stof, geldt een tolerantie van 

10 %. Voor andere werkzame stoffen 

gelden de volgende toleranties: 

werkzame stof, geldt een tolerantie van 

10 %. Voor andere werkzame stoffen 

gelden de volgende toleranties: 

 Werkzame stof per kg diervoeder met 

medicinale werking 

 Tolerantie 

 > 500 mg • ± 20 % 

 > 100 mg en ≤ 500 mg • ± 25 % 

 > 10 mg en ≤ 100 mg • ± 30 % 

 ≤ 10 mg •± 35 % 

Or. hu 

Amendement  341 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 1 – alinea 2 – tabel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Werkzame stof per kg diervoeder met 

medicinale werking 

Tolerantie 

> 500 mg ± 10 % 

> 10 mg en ≤ 500 mg ± 20 % 

> 0,5 mg en ≤ 10 mg ± 30 % 

> 0,5 mg ± 40 % 

 

Amendement 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  342 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Voorstel voor een verordening 
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Bijlage IV – punt 1 – alinea 2 – tabel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Werkzame stof per kg diervoeder met 

medicinale werking 

Tolerantie 

> 500 mg ± 10 % 

> 10 mg en ≤ 500 mg ± 20 % 

> 0,5 mg en ≤ 10 mg ± 30 % 

> 0,5 mg ± 40 % 

 

Amendement 

Schrappen 

Or. fr 

Motivering 

Het in aanmerking nemen van toleranties waarbij rekening wordt gehouden met zowel 

technische als analyseafwijkingen blijkt in de praktijk niet te werken. Niet alle 

analysemethoden zijn namelijk goedgekeurd. Ook moeten alleen de technische afwijkingen in 

aanmerking worden genomen en moet er een enkele tolerantiegrens worden opgelegd: +/- 10 

% en dat ongeacht het gehalte en de betreffende werkzame stof. 

 

Amendement  343 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voor de in de punten 10 en 12 van 

bijlage III bij deze verordening bedoelde 

etiketteringsgegevens gelden naargelang 

het geval de in bijlage IV bij Verordening 

(EG) nr. 767/2009 vastgestelde 

toleranties. 

Schrappen 

Or. fr 
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Motivering 

Het in aanmerking nemen van toleranties waarbij rekening wordt gehouden met zowel 

technische als analyseafwijkingen blijkt in de praktijk niet te werken. Niet alle 

analysemethoden zijn namelijk goedgekeurd. Ook moeten alleen de technische afwijkingen in 

aanmerking worden genomen en moet er een enkele tolerantiegrens worden opgelegd: +/- 10 

% en dat ongeacht het gehalte en de betreffende werkzame stof. 

 

Amendement  344 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voor de in de punten 10 en 12 van 

bijlage III bij deze verordening bedoelde 

etiketteringsgegevens gelden naargelang 

het geval de in bijlage IV bij Verordening 

(EG) nr. 767/2009 vastgestelde 

toleranties. 

Schrappen 

Or. fr 

Amendement  345 

Paolo De Castro 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voor de in de punten 10 en 12 van 

bijlage III bij deze verordening bedoelde 

etiketteringsgegevens gelden naargelang 

het geval de in bijlage IV bij Verordening 

(EG) nr. 767/2009 vastgestelde 

toleranties. 

Schrappen 

Or. it 

Amendement  346 

Peter Eriksson 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Voorstel voor een verordening 

Bijlage V bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bijlage V bis 

 Preventieve maatregelen 

 Preventieve maatregelen die moeten 

worden toegepast alvorens toevlucht 

wordt genomen tot antimicrobiële 

behandeling van hele groepen 

(metafylaxe): 

 - gebruik van gezonde fokdieren die op 

natuurlijke en gezonde wijze kunnen 

groeien, met geschikte genetische 

verscheidenheid 

 - omstandigheden die zijn afgestemd op de 

ethologische behoeften van de diersoort, 

inclusief sociale interacties/hiërarchieën 

 - bezettingsdichtheden die het risico van 

ziekteoverdracht niet vergroten 

 - isolatie van zieke dieren uit de buurt van 

de rest van de groep 

 - onderverdeling van grote groepen in 

kleinere, fysiek gescheiden groepen 

 - uitvoering van bestaande wetgeving 

inzake dierenwelzijn overeenkomstig: 

 Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 

juli 1998 inzake de bescherming van voor 

landbouwdoeleinden gehouden dieren 

(PB L 221 van 8.8.1998, blz. 23), 

 Richtlijn 91/630/EEG van de Raad van 

19 november 1991 tot vaststelling van 

minimumnormen ter bescherming van 

varkens (PB L 340 van 11.12.1991, 

blz. 33), en 

 Richtlijn 91/629/EEG van de Raad van 19 

november 1991 tot vaststelling van 

minimumnormen ter bescherming van 

kalveren (PB L 340 van 11.12.1991, blz. 

28). 

Or. en 



 

AM\1066386NL.doc 165/165 PE560.826v01-00 

 NL 

(De in het laatste punt genoemde naleving van de bestaande wetgeving inzake dierenwelzijn 

wordt reeds uitgevoerd door begunstigden van het GLB aangezien cross-compliance van 

kracht werd na de hervorming van het GLB van 2003). 

Motivering 

Er moeten eerst preventieve maatregelen worden genomen voordat wordt overgestapt op 

zogenaamde preventieve behandelingen met antibiotica, teneinde het gebruik van 

antimicrobiële stoffen te beperken zonder dat de diergezondheid en het dierenwelzijn 

daardoor verslechteren. 

 


