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Verklaring van de gebruikte tekens
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**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten (Verordening dierlijke bijproducten)
(COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0345),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 252, lid 4, onder b) van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0220/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om risico's van wilde dieren te 
voorkomen, moeten de in deze verordening 
vastgestelde voorschriften ook van 
toepassing zijn op kadavers of delen van 
kadavers van wilde dieren waarvan wordt 
vermoed dat zij met een overdraagbare 
ziekte besmet zijn. Dit mag geen 
verplichting inhouden om kadavers van 
wilde dieren die in hun natuurlijke habitat 
zijn gestorven of worden bejaagd, te 
verzamelen en te verwijderen. Indien 

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

verzamelen en te verwijderen.

Or. de

Motivering

"Goede jachtpraktijken" is een vaag juridisch begrip, dat als zodanig in de wetgeving inzake 
de jacht niet voorkomt. Zie in dit verband ook het amendement op artikel 2, lid 2, onder a).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Voor de samenhang van de 
communautaire wetgeving moet in deze 
verordening de definitie van artikel 3, lid 
1, onder e), van Richtlijn 2006/88/EG van 
de Raad van 24 oktober 2006 betreffende 
veterinairrechtelijke voorschriften voor 
aquacultuurdieren en de producten 
daarvan en betreffende de preventie en 
bestrijding van bepaalde ziekten bij 
waterdieren worden gebruikt.

Schrappen

Or. de

Motivering

De waterfauna en haar bijproducten omvatten ook andere waterdieren dan de genoemde, in 
het bijzonder de ongewervelde dieren in diverse levensstadia, zoals insectenlarven en 
wormen, die bijvoorbeeld voor de vervaardiging van diervoeder worden gebruikt. Zie in dit 
verband ook het amendement op artikel 3, lid 6.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Activiteiten met dierlijke bijproducten 
die een aanzienlijk risico voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid 
inhouden, mogen alleen worden uitgevoerd 
in inrichtingen die daartoe vooraf door de 
bevoegde autoriteit erkend zijn. Deze 
voorwaarde moet met name gelden voor 
destructiebedrijven en andere bedrijven die 
onbehandelde dierlijke bijproducten 
hanteren en verwerken. Het moet 
toegestaan zijn om dierlijke bijproducten 
van meer dan een categorie in dezelfde 
inrichting te hanteren, mits versleping 
wordt voorkomen. Voorts moet het 
toegestaan zijn om deze voorwaarden te 
wijzigen indien de hoeveelheid materiaal 
die moet worden verwijderd en verwerkt, 
toeneemt door een grote ziekte-uitbraak, 
mits ervoor wordt gezorgd dat het tijdelijke 
gebruik onder deze gewijzigde 
voorwaarden niet tot de verspreiding van 
ziekterisico's leidt.

(21) Activiteiten met dierlijke bijproducten 
die een aanzienlijk risico voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid 
inhouden, mogen alleen worden uitgevoerd 
in inrichtingen die vooraf door de 
bevoegde autoriteit erkend zijn. Deze 
voorwaarde moet met name gelden voor 
bedrijven waar dierlijke bijproducten 
worden verwerkt en andere bedrijven die 
onbehandelde dierlijke bijproducten 
hanteren en verwerken. Het moet 
toegestaan zijn om dierlijke bijproducten 
van meer dan een categorie in dezelfde 
inrichting te hanteren, mits versleping 
wordt voorkomen. Voorts moet het 
toegestaan zijn om deze voorwaarden te 
wijzigen indien de hoeveelheid materiaal 
die moet worden verwijderd en verwerkt, 
toeneemt door een grote ziekte-uitbraak, 
mits ervoor wordt gezorgd dat het tijdelijke 
gebruik onder deze gewijzigde 
voorwaarden niet tot de verspreiding van 
ziekterisico's leidt.

Or. de

Motivering

Het begrip destructiebedrijf wordt niet langer gebruikt; het begrip bedrijf waar dierlijke 
bijproducten worden verwerkt, is inmiddels duidelijk afgebakend en wordt algemeen gebruikt.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Mest en de inhoud van het maag-
darmkanaal hoeven niet te worden 
verwijderd mits door een passende 
behandeling wordt voorkomen dat er bij 
het uitrijden ziekten worden verspreid. 
Bijproducten van dieren die op het 
landbouwbedrijf sterven en dieren die met 
het oog op de uitroeiing van ziekten, met 
uitzondering van TSE's, worden gedood, 
mogen niet in de voederketen worden 
gebruikt. Deze beperking moet ook gelden 
voor ingevoerde dierlijke bijproducten die 
in de Gemeenschap worden toegelaten 
hoewel zij bij een inspectie aan de 
grenspost niet aan de communautaire 
wetgeving blijken te voldoen, en voor 
producten die bij controles in de 
Gemeenschap niet aan de toepasselijke 
voorschriften blijken te voldoen.

(29) Mest en de inhoud van het maag-
darmkanaal hoeven niet te worden 
verwijderd mits door een passende 
behandeling wordt voorkomen dat er bij 
het uitrijden ziekten worden verspreid. 
Bijproducten van dieren die op het 
landbouwbedrijf sterven en dieren die met 
het oog op de uitroeiing van ziekten 
worden gedood, mogen niet in de 
voederketen worden gebruikt. Deze 
beperking moet ook gelden voor 
ingevoerde dierlijke bijproducten die in de 
Gemeenschap worden toegelaten hoewel 
zij bij een inspectie aan de grenspost niet 
aan de communautaire wetgeving blijken te 
voldoen, en voor producten die bij 
controles in de Gemeenschap niet aan de 
toepasselijke voorschriften blijken te 
voldoen.

Or. de

Motivering

Het vermelden van TSE's geeft aanleiding tot misverstanden. Bijproducten van dieren, die 
TSE hebben, vallen onder Verordening (EG) nr. 999/2001.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De voorschriften voor het in de handel 
brengen van dierlijke bijproducten en 
afgeleide producten voor 
vervoederingsdoeleinden en van 
biologische meststoffen en 
bodemverbeteraars moeten worden 

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

verduidelijkt om de voedsel- en 
voederketen te beschermen. Alleen 
categorie 3-materiaal mag voor 
vervoederingsdoeleinden worden gebruikt. 
Meststoffen op basis van dierlijke 
bijproducten kunnen de veiligheid van de 
voeder- en voedselketen in het gedrang 
brengen. Indien zij met eiwithoudend 
materiaal zijn vervaardigd, wordt dit zo 
gedocumenteerd dat zij niet rechtstreeks 
voor vervoederingsdoeleinden kunnen 
worden gebruikt.  

Or. de

Motivering

Het denatureren van meststoffen met eiwithoudend materiaal mag niet worden geëist. In het 
verleden is gebleken dat een dergelijke eis waarbij het passende materiaal niet wordt 
gedefinieerd, door het publiek verkeerd wordt geïnterpreteerd. In plaats van het denatureren 
zou het overleggen van documenten moeten worden gebruikt, zodat de traceerbaarheid 
gewaarborgd is.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1774/2002 hoeven bepaalde producten, met 
name guano, bepaalde huiden die een 
bepaalde behandeling zoals looien hebben 
ondergaan en bepaalde jachttrofeeën, niet 
aan de voorschriften van die verordening te 
voldoen. In uitvoeringsmaatregelen moet in 
soortgelijke vrijstellingen worden 
voorzien, bijvoorbeeld voor oleochemische 
producten. Om een adequaat niveau van 
bescherming van de voederketen te 
behouden, moet erkenning wel verplicht 
blijven voor exploitanten die categorie 1-
en categorie 2-materiaal voor de 

(63) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1774/2002 hoeven bepaalde producten, met 
name guano, bepaalde huiden die een 
bepaalde behandeling zoals looien hebben 
ondergaan en bepaalde jachttrofeeën, niet 
aan de voorschriften van die verordening te 
voldoen. In uitvoeringsmaatregelen moet in 
soortgelijke vrijstellingen worden 
voorzien, bijvoorbeeld voor oleochemische 
producten. 
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vervaardiging van voeder voor 
gezelschapdieren hanteren.

Or. de

Motivering
Het mag niet mogelijk zijn dat grondstoffen van de categorie 1 en 2 voor de vervaardiging 
van voeder voor gezelschapsdieren wordt gebruikt. Dit is ook in artikel 22, onder e, punt ii) 
en artikel 45, derde alinea dienovereenkomstig gewijzigd.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
dierlijke bijproducten en daarvan 
afgeleide producten die:

1. Deze verordening is van toepassing op:

(a) overeenkomstig de communautaire 
wetgeving van menselijke consumptie 
uitgesloten zijn; of

(a) dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten, die overeenkomstig de 
communautaire wetgeving van menselijke 
consumptie uitgesloten zijn; of

(b) overeenkomstig de communautaire 
wetgeving voor menselijke consumptie 
bestemd mogen worden, maar die op 
beslissing van een exploitant voor andere 
doeleinden dan menselijke consumptie 
bestemd worden.

(b) producten van dierlijke oorsprong, die 
overeenkomstig de communautaire 
wetgeving voor menselijke consumptie 
bestemd mogen worden, maar die op 
beslissing van een exploitant voor andere 
doeleinden dan menselijke consumptie 
bestemd worden. Dit besluit is 
onomkeerbaar.

Or. de

Motivering

Hier is sprake van het door elkaar halen van definities. In artikel 3 worden dierlijke 
bijproducten reeds gedefinieerd als niet geschikt voor menselijke consumptie. Alleen 
producten van dierlijke oorsprong zijn voor menselijke consumptie geschikt (artikel 3, punt 
17).  Bedrijven mogen niet de mogelijkheid krijgen om producten die van menselijke 
consumptie zijn uitgesloten, weer in omloop te brengen.
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Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) die, in het geval van wilde landdieren, 
overeenkomstig goede jachtpraktijken, na 
het doden niet worden verzameld;

(ii) die, in het geval van wilde landdieren 
na het doden volgens de jachtvoorschriften 
niet worden verzameld;

Or. de

Motivering

"Goede jachtpraktijken" is een vaag juridisch begrip, dat als zodanig in de wetgeving inzake 
de jacht niet voorkomt.

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking en voor de betere leesbaarheid van deze verordening. De gekozen 
formulering komt overeen met die van artikel 20, onder f. Bovendien is niet duidelijk wat met 
het begrip "vloeibare melk" bedoeld wordt.
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Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) chemische producten die uit 
dierlijke vetten worden vervaardigd, mits 
de vervaardiging voldoet aan de in de 
uitvoeringsmaatregel vastgelegde 
voorwaarden.  

Or. de

Motivering

Het uitzonderen van chemische producten die uit dierlijke vetten worden vervaardigd, is 
mogelijk, aangezien onder de in de voetnoot opgesomde voorwaarden het risico van afgeleide 
chemische producten voor de gezondheid van mens en dier uiterst gering is. 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "dierlijke bijproducten": hele kadavers 
of delen van dieren of producten van 
dierlijke oorsprong als bedoeld in de 
artikelen 11, 12 en 13, met inbegrip van 
oöcyten, embryo's en sperma;

(1) "dierlijke bijproducten": dierlijke 
bijproducten: hele kadavers of delen van 
dieren of producten van dierlijke oorsprong 
zoals bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, 
die niet voor menselijke consumptie 
bestemd zijn, met inbegrip van eicellen, 
embryo's en sperma;

Or. de

Motivering

In de definitie van "dierlijke bijproducten" moet ter verduidelijking van het feit dat de 
verordening slechts dierlijke bijproducten in de zin van artikel 2, lid 1 betreft, een verwijzing 
naar het uitsluiten van menselijke consumptie omvatten.  Aldus wordt bovendien 
teruggegrepen op de definitie in de vorige verordening en worden misverstanden voorkomen.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) "gezelschapsdieren":  alle dieren van 
soorten die gewoonlijk door de mens 
worden gevoed en gehouden, doch niet 
gegeten, en die niet voor veeteelt worden 
gehouden;

Or. de

Motivering

Met het oog op het uniforme karakter van het Gemeenschapsrecht moet worden 
teruggegrepen op bestaande definities. Bovenstaande definitie is afkomstig uit de 
voorafgaande Verordening (EG) nr. 1774/2002, artikel 2, lid 1, onder h. In het voorstel van 
de Commissie wordt verwezen naar Verordening (EG) nr. 998/2001, die geen exhaustieve lijst 
omvat. Voortdurende verwijzing naar bestaande wetgeving gaat ten koste van de leesbaarheid 
en het begrip van de verordening en is derhalve niet in overeenstemming met goede 
wetgeving.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "waterdieren": waterdieren als 
gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder e), 
van Richtlijn 2006/88/EG;

(6) "waterdieren": alle diersoorten, die in 
elke levensfase altijd of de meeste tijd in 
het water leven en de afgeleide producten 
daarvan;

Or. de

Motivering

De waterfauna en haar bijproducten omvatten ook andere waterdieren dan de genoemde, in 
het bijzonder de ongewervelde dieren in diverse levensstadia, zoals insectenlarven en 
wormen, die bijvoorbeeld voor de vervaardiging van diervoeder worden gebruikt. Zie ook het 
amendement op overweging 17.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) "producent": een persoon die 
dierlijke bijproducten of afgeleide 
producten produceert;

Schrappen

Or. de

Motivering

De definitie van "producent" moeten worden geschrapt, aangezien het begrip enerzijds niet in 
het kader van deze verordening wordt gebruikt en anderzijds door de definitie van 
"exploitant" wordt gedekt. 

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) "sterilisatie onder druk": de 
behandeling van dierlijke bijproducten, na 
verkleining tot een deeltjesgrootte van niet 
meer dan 50 mm, tot een kerntemperatuur 
van meer dan 133 °C gedurende ten 
minste 20 minuten zonder onderbreking 
bij een absolute druk van ten minste 3 
bar;

(16) "sterilisatie onder druk": de 
behandeling van dierlijke bijproducten
onder druk overeenkomstig parameters 
die in de uitvoeringsbepalingen worden 
vastgelegd.

Or. de

Motivering

De opneming van technische details strookt niet met de systematiek van de overige definities. 
Technische details zouden in de uitvoeringsverordening moeten worden geregeld, opdat bij de 
nodige aanpassingen een wijziging in het kader van de comitologieprocedure kan worden 
doorgevoerd.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) "producten van dierlijke oorsprong": 
producten die uit dieren zijn verkregen en 
daaruit verkregen producten, met inbegrip 
van levende dieren die daarvoor bestemd 
zijn;

(17) "producten van dierlijke oorsprong":

- levensmiddelen van dierlijke oorsprong, 
inclusief honing en bloed;
- voor menselijke consumptie bestemde 
levende tweekleppige weekdieren, levende 
stekelhuidigen, levende manteldieren en 
levende mariene buikpotigen;
- producten die uit dieren zijn verkregen en 
daaruit verkregen producten, met inbegrip 
van levende dieren die daarvoor bestemd 
zijn;

Or. de

Motivering

Met het oog op een uniforme en goede wetgeving moet hier worden teruggegrepen op de 
definitie van "producten van dierlijke oorsprong" van Bijlage 1, nr. 8 van Verordening (EG) 
nr. 853/2004.  Dit geldt des te meer, aangezien inrichtingen die volgens Verordening (EG) nr. 
853/2004 zijn erkend, na de herzieningsverordening geen erkenning meer nodig hebben.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

onaanvaardbaar duur zouden zijn in 
vergelijking met het ter plaatse 
verwijderen;

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking en uniformisering van de tekst.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) "karkas": het hele slachtdier na 
slachting en uitslachting;

Or. de

Motivering

Het woord "karkas" wordt meerdere keren gebruikt, maar een definitie ontbreekt. Deze 
definitie komt uit Verordening (EG) nr. 853/2004. 

N.B. Opmerking van de vertaler: Het Duitse woord "Schlachtkörper" in het Duitse 
amendement komt qua betekenis overeen met het Nederlandse woord  "karkas" dat ook is 
terug te vinden in de hierboven gebruikte definitie van Verordening (EG) nr. 853/2004. De 
Nederlandstalige vertaler van de basistekst van het Commissievoorstel (COM(2008)0345) 
heeft echter in de gehele tekst abusievelijk (?) het begrip "kadaver" gebruikt voor de 
vertaling van het  woord "Schlachtkörper". 

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) zorgen ervoor dat op de maatregelen 
uit hoofde van lid 1 voortdurend door de 
bevoegde autoriteit toezicht wordt 



PR\760933NL.doc 17/59 PE418.148v01-00

NL

houdt; gehouden;

Or. de

Motivering

Het geschrapte stuk tekst is slechts een herhaling van lid 1 en zou derhalve uit hoofde van een 
goede wetgeving moeten worden geschrapt. Ook het zorgen voor een functionerend systeem 
vloeit reeds rechtstreeks voort uit lid 1.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wijzen voldoende middelen toe voor 
het functioneren van dit systeem.

(b) zorgen ervoor dat voor dierlijke 
bijproducten overeenkomstig artikel 11 en 
artikel 12, onder b) t/m h) toereikende 
middelen beschikbaar zijn voor het 
functioneren van de in lid 1 genoemde 
infrastructuur.

Or. de

Motivering

Een principiële financieringsplicht van de lidstaten voor alle dierlijke bijproducten wordt als 
onevenredig beschouwd. Er zou veeleer slechts een verplichting moeten bestaan voor 
materiaal dat gevaarlijk is voor de diergezondheid. 

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen
Algemene veterinairrechtelijke 

beperkende maatregelen
1. Onverminderd artikel 2, lid 4, worden 
dierlijke bijproducten en afgeleide 
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producten niet verzonden vanuit 
landbouwbedrijven, bedrijven of gebieden 
waarop beperkende maatregelen van 
toepassing zijn:
(a) uit hoofde van de communautaire 
veterinaire wetgeving;
(b) wegens de aanwezigheid van een 
ernstige overdraagbare ziekte:
(i) die is vermeld in bijlage I bij Richtlijn 
92/119/EEG; of 
(ii) die is opgenomen in een door de 
Commissie vastgestelde lijst.
De in punt b), onder ii), vermelde 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
48, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.
2. Lid 1 is niet van toepassing indien de 
dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten worden verzonden onder door 
de Commissie vast te stellen voorwaarden 
om de verspreiding van op mens of dier 
overdraagbare ziekten te voorkomen.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
48, lid 5, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. de

Motivering

Dit artikel is overbodig, aangezien in de voornamelijk op het Gemeenschapsrecht gebaseerde 
voorschriften ter bestrijding van dierziekten gedetailleerd is vastgelegd welke producten uit 
afgesloten gebieden mogen worden getransporteerd. Hiervoor volstaat de regeling van artikel 
2, lid 4.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
In de handel brengen van andere 

afgeleide producten buiten de voederketen
1. Exploitanten mogen andere afgeleide 
producten dan de in artikel 2, lid 3, 
bedoelde afgeleide producten in de handel 
brengen mits:
(a) deze producten:
(i) niet bestemd zijn om als voedermiddel 
voor landbouwhuisdieren te worden 
gebruikt of om te worden uitgereden op 
weiland dat voor de vervoedering van 
landbouwhuisdieren dient; of
(ii) bestemd zijn voor vervoedering aan 
pelsdieren; en
(b) de exploitanten de controle van de 
risico's voor de gezondheid van mens en 
dier waarborgen door:
(i) veilige bevoorrading overeenkomstig 
artikel 42;
(ii) veilige behandeling overeenkomstig 
artikel 43, indien veilige bevoorrading 
niet voor voldoende controle kan zorgen; 
of
(iii) verificatie dat de producten alleen 
voor een veilig eindgebruik 
overeenkomstig artikel 44 worden 
gebruikt, indien veilige behandeling niet 
voor voldoende controle kan zorgen.
2. Exploitanten mogen ook de in lid 1 
bedoelde afgeleide producten zonder 
beperkingen in de handel brengen, mits 
de Commissie overeenkomstig lid 3 een 
eindpunt in de productieketen heeft 
vastgesteld waarna deze producten geen 
groot risico voor de gezondheid van mens 
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en dier meer inhouden.
3. De Commissie kan maatregelen 
uitvaardigen ten aanzien van de 
voorwaarden waarmee een eindpunt in de 
productieketen wordt vastgesteld waarna 
er geen volksgezondheids- of 
diergezondheidsvoorschriften meer van 
toepassing zijn op het in de handel 
brengen;

Or. de

(Zie Artikel 41 van het Commissievoorstel)

Motivering

Het is mogelijk om dierlijke bijproducten zodanig te verwerken, dat geen risico voor de 
gezondheid van mens en dier meer bestaat. Het eindpunt is een belangrijk concept van de 
herziene, nieuwe verordening en beperkt het in deel 1 van hoofdstuk 1 afgebakende 
toepassingsgebied van de verordening. Het eindpunt zou derhalve reeds in dit gedeelte 
moeten worden beschreven en niet pas in artikel 41.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(f) de hantering of vervaardiging van 
voeder voor gezelschapsdieren.

Or. de

Motivering

Het wordt niet duidelijk of fabrieken van voeder voor gezelschapsdieren zich moeten laten 
registreren of erkennen. Zie artikel 6, lid 1, onder f), artikel 7, lid 1, onder f), en artikel 45 in 
combinatie met de wetgeving inzake voederhygiëne. Een algemene erkenning van alle 
bedrijven die voeder voor gezelschapsdieren produceren, is nodig met het oog op het 
uniforme karakter van de bedrijfstak om problemen bij de handel te voorkomen. Binnen de 
EU is voor gezondheidscertificaten een ter plaatse erkend bedrijf nodig, opdat invoer in de 
Gemeenschap kan worden toegelaten. De vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren 
met categorie 1- en 2-materiaal moet verboden blijven. Zie tevens artikel 22, onder e).
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) activiteiten die vallen onder de 
erkenning of registratie van inrichtingen 
die werden erkend of geregistreerd 
overeenkomstig:

Or. de

Motivering

Het noemen van "bedrijven" in dit voorschrift is niet erg consequent. Volgens Verordening 
(EG) nr. 853/2004 zijn slechts inrichtingen en geen bedrijven toegelaten. Hetzelfde geldt voor 
voedermelk (Verordening (EG) nr. 183/2005). Het begrip moet op uniforme wijze worden 
gebruikt.  Een en ander strookt met de definitie van het begrip "inrichting" in artikel 3, punt 
21.

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) biogas- en composteerinstallaties die
dierlijke bijproducten of afgeleide 
producten omzetten volgens 
standaardparameters, die overeenkomstig 
artikel 9, onder c), in de 
uitvoeringsmaatregelen worden
vastgesteld;

Or. de

Motivering

Ter verduidelijk dat het hierbij gaat om een verwijzing naar de uitvoeringsmaatregelen, die in 
artikel 9 zijn vastgelegd, en niet om een cirkelredenering.
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Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(f) bedrijven en inrichtingen, met 
uitzondering van inrichtingen die voeder 
voor gezelschapsdieren vervaardigen, die 
onder afdeling 2 van hoofdstuk VI vallen.

Or. de

Motivering

Zoals in artikel 6, lid 1, onder f). Het wordt niet duidelijk of fabrieken van voeder voor 
gezelschapsdieren zich moeten laten registreren of erkennen. Zie artikel 6, lid 1, onder f), 
artikel 7, lid 1, onder f), en artikel 45 in combinatie met de wetgeving inzake voederhygiëne. 
Een algemene erkenning van alle bedrijven voor huisdierenvoeder is nodig met het oog op het 
uniforme karakter van de bedrijfstak om problemen bij de handel te voorkomen. Binnen de 
EU is voor gezondheidscertificaten een ter plaatse erkend bedrijf nodig, opdat invoer in de 
Gemeenschap kan worden toegelaten. De vervaardiging van huisdierenvoeder met categorie 
1- en 2-materiaal moet verboden blijven. Zie tevens artikel 22, onder)e). 

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) het vervoer van dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten.

Or. de

Motivering

In het geval van een registratieplicht voor exploitanten die dierlijke bijproducten vervoeren, 
krijgt de autoriteit informatie over de vervoersbedrijven, zodat bewaking mogelijk wordt en 
een eventuele aanmelding van dierlijke bijproducten als levensmiddelen tijdens het vervoer 
beter kan worden tegengegaan.  Zie ook artikel 7, lid 2.
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bedrijven en inrichtingen die 
overeenkomstig lid 1, onder a), b), c) en g), 
geen erkenning hoeven te krijgen, vallen 
onder de registratieplicht.

De aanvraag moet de volgende informatie
bevatten:

De aanvraag van registratie bevat de 
volgende informatie:

(a) de categorie dierlijke bijproducten die 
wordt gebruikt;

(a) de categorie dierlijke bijproducten die 
wordt gebruikt;

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

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

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking. Vermelding van artikel 7, lid 1, onder g) ter verduidelijking van de 
registratieplicht voor ondernemingen die dierlijke bijproducten vervoeren.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het bedrijf dierlijke bijproducten en, 
indien deze verordening of overeenkomstig 
deze verordening vastgestelde 
voorschriften dat vereisen, afgeleide 
producten, hanteert volgens 
overeenkomstig artikel 9 vastgestelde 
hygiënevoorschriften;

(b) het bedrijf dierlijke bijproducten en, 
indien deze verordening of overeenkomstig 
deze verordening vastgestelde 
voorschriften dat vereisen, afgeleide 
producten, hanteert volgens 
overeenkomstig bijlage I van deze 
verordening en tevens artikel 9 
vastgestelde hygiënevoorschriften;

Or. de
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Motivering

De algemene hygiënevoorschriften zouden niet onder de volgens de comitologieprocedure 
vastgelegde uitvoeringsbepalingen mogen vallen. Zij zijn van zo fundamenteel belang dat zij 
in het corpus moeten worden opgenomen. Zie tevens artikel 9, onder d), letter i).

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bedrijven en inrichtingen die reeds 
uit hoofde van Verordening (EG) nr. 
1774/2002 erkend of geregistreerd zijn, 
hebben geen nieuwe erkenning of 
registratie nodig.

Or. de

Motivering

Deze regeling dient ter terugdringing van de bureaucratie zonder dat dit een groter risico met 
zich meebrengt. Dit werd tot dusverre in artikel 51 (overgangsmaatregel) vermeld, maar is 
hier in het kader van de erkenning duidelijker.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de algemene hygiënevoorschriften die 
in erkende bedrijven en inrichtingen van 
toepassing zijn;

Schrappen

Or. de

Motivering

De algemene hygiënevoorschriften zouden niet onder de volgens de comitologieprocedure 
vastgelegde uitvoeringsbepalingen mogen vallen. Zij zijn van zo fundamenteel belang dat zij 
in het corpus moeten worden opgenomen. Dienovereenkomstige wijzigingen zijn in artikel 8, 
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lid 1, onder b) doorgevoerd.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) producten van dierlijke oorsprong 
afkomstig van dieren die een illegale 
behandeling als gedefinieerd in artikel 1, 
lid 2, onder d), van Richtlijn 96/22/EG en
artikel 2, onder b), van Richtlijn 96/23/EG 
hebben ondergaan;

(c) producten van dierlijke oorsprong 
afkomstig van dieren die een illegale 
behandeling als gedefinieerd in artikel 1, 
lid 2, onder d), van Richtlijn 96/22/EG of
artikel 2, onder b), van Richtlijn 96/23/EG 
hebben ondergaan;

Or. de

Motivering

Tussen de beide genoemde richtlijnen is om logische redenen een "of" nodig, anders zou een 
behandeling volgens beide regelingen nodig zijn.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

(e) keukenafval en etensresten afkomstig 
van internationaal opererende 
vervoermiddelen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de
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Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) bedorven categorie 3-materiaal, 
dat een risico vormt voor de gezondheid 
van mens en dier.

Or. de

Motivering

Bedorven materiaal dat eerst als categorie 3-materiaal werd ingedeeld, zou, voor het geval 
dat een risico voor de gezondheid bestaat, in categorie 2 moeten worden ingedeeld en 
dienovereenkomstig worden behandeld. Zie ook artikel 21, onder c) en artikel 23, lid 1, onder 
g).

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Met het oog op overeenstemming met letter b), punt i) moeten ook hier "karkassen" aan de 
tekst worden toegevoegd.
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) koppen van pluimvee; (ii) koppen van pluimvee, die niet voor 
menselijke consumptie bestemd zijn;

Or. de

Motivering

Dankzij deze inlassing wordt duidelijk dat slecht bepaalde koppen van pluimvee worden 
bedoeld. Er zij overwogen dat ook in de EU kippen met kop worden verkocht.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) huiden, met inbegrip van afgesneden 
en gesplitste stukken huid;

(iii) huiden, met inbegrip van afgesneden 
en gesplitste stukken huid, die niet zijn 
bestemd voor de vervaardiging van voor 
menselijke consumptie bestemde gelatine 
of andere levensmiddelen;

Or. de

Motivering

De hygiëne van levensmiddelen wordt in Verordening (EG)  nr. 853/2004 geregeld. Het moet 
duidelijk worden gemaakt dat gelatine voor menselijke consumptie niet uit categorie 3-
materiaal wordt vervaardigd. Dit misverstand heeft in het verleden tot tamelijk grote 
problemen geleid.
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bloed van de volgende dieren, die geen 
klinische symptomen vertoonden van een 
via dat bloed op mens of dier 
overdraagbare ziekte:

(c) bloed van de volgende dieren, die geen 
klinische symptomen vertoonden van een 
via bloed op mens of dier overdraagbare 
ziekte:

Or. de

Motivering

De formulering dat geen klinische symptomen van een "via dat bloed" op mens of dier 
overdraagbare ziekte mogen bestaan, wijst erop dat er een bloedonderzoek wordt verricht. 
Hier is echter waarschijnlijk bedoeld dat een keuring van te slachten dieren plaatsvindt (ante 
mortem-onderzoek).

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) dierlijke bijproducten verkregen bij de 
productie van voor menselijke consumptie 
bestemde producten, waaronder spoelmelk 
en ontvette beenderen en kanen, die echter 
niet meer voor de vervaardiging van 
levensmiddelen bestemd zijn.

Or. de

Motivering

(1) Ter  verduidelijking dat ook spoelmelk onder categorie 3 valt, aangezien er in het verleden 
afbakeningsproblemen zijn ontstaan.

(2) De hygiëne van levensmiddelen wordt in Verordening (EG)  nr. 853/2004 geregeld. Het 
moet duidelijk worden gemaakt dat gelatine voor menselijke consumptie niet uit categorie 3-
materiaal wordt vervaardigd. Dit misverstand heeft in het verleden tot tamelijk grote 
problemen geleid.
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Het verplaatsen van het zinsdeel "die geen risico voor de volksgezondheid of de 
diergezondheid inhouden" dient ter verduidelijking van het feit dat het betrekking heeft op 
keukenafval en etensresten. 

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) verse bijproducten van waterdieren 
afkomstig van bedrijven of inrichtingen die 
producten voor menselijke consumptie 
vervaardigen;

(h) bijproducten van waterdieren afkomstig 
van bedrijven of inrichtingen die producten 
voor menselijke consumptie vervaardigen;

Or. de
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Motivering

Het woord "verse" moet worden geschrapt. Het is onduidelijk waarom al lang niet meer verse 
bijproducten van waterdieren moeten worden uitgesloten. Bovendien is het begrip "vers" 
sterk interpretatiegevoelig en niet te vatten in objectieve criteria.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Met uitzondering van om commerciële redenen geslachte eendagskuikens, kunnen 
dierkadavers alleen categorie 2-materiaal zijn.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) huiden, hoeven, veren, wol, hoorn, haar 
en bont afkomstig van andere dode dieren 
dan de onder c) genoemde dieren, die geen 
symptomen vertoonden van via dat product 
op mens of dier overdraagbare ziekten;

(l) huiden, hoeven, veren, wol, hoorn, haar 
en bont afkomstig van andere dode dieren 
dan de onder b) genoemde dieren, die geen 
symptomen vertoonden van via dat product 
op mens of dier overdraagbare ziekten;

Or. de

Motivering

Hier is duidelijk de bedoeling naar letter b) en niet naar letter c) te verwijzen.
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Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m bis) afval uit de detail- en groothandel.

Or. de

Motivering

Afval uit de detail- en groothandel bergt een vergelijkbaar risico in zich als keukenafval en 
etensresten en moet derhalve nadrukkelijk als categorie 3-materiaal worden gedefinieerd. 
Voor het geval dat dit afval bedorven is, wordt met het amendement op artikel 12, onder i) 
(nieuw) gewaarborgd dat dergelijk materiaal dan onder categorie 2 valt.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Hier moet de tekst luiden: "Elke exploitant die ...", aangezien het begrip "wie" in artikel 2 niet 
is gedefinieerd, maar in artikel 3, punt 12 wel het begrip "exploitant".
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bedrijven die dierlijke bijproducten 
verwerken, bedrijven die dierlijke 
bijproducten in biogas en compost 
omzetten en bedrijven die meer dan een 
categorie dierlijke bijproducten hanteren, 
stellen de in lid 1 bedoelde procedure op 
volgens de beginselen van het systeem van 
risicoanalyse en kritische controlepunten 
(HACCP).

3. Bedrijven die dierlijke bijproducten 
verwerken, bedrijven die dierlijke 
bijproducten in biogas en compost 
omzetten en bedrijven die meer dan een 
categorie dierlijke bijproducten hanteren, 
stellen een of meer procedures op die op
de beginselen van het systeem van 
risicoanalyse en kritische controlepunten 
(HACCP) overeenkomstig lid 1 gebaseerd 
zijn.

Exploitanten van dergelijke bedrijven 
moeten met name:

Exploitanten van dergelijke bedrijven 
moeten met name:

(a) de kritische controlepunten in de 
inrichtingen bepalen en controleren;

(a) elk gevaar onderkennen dat 
voorkomen, geëlimineerd of tot een 
aanvaardbaar niveau gereduceerd moet 
worden;

(b) methoden voor monitoring en controle 
van de kritische controlepunten invoeren 
en toepassen;

(b) de kritische controlepunten
identificeren in het stadium of de stadia 
waarin controle essentieel is om een 
gevaar te voorkomen of te elimineren dan 
wel tot een aanvaardbaar niveau te 
reduceren;

(c) indien het bij de verwerking ontstane 
product niet rechtstreeks ter plaatse wordt 
verwijderd door verbranding, 
meeverbranding, verstoken of op een 
andere, overeenkomstig artikel 22, onder 
a), toegestane wijze, representatieve 
monsters nemen om te controleren of:

(c) kritische grenswaarden voor de 
kritische controlepunten vaststellen 
teneinde te kunnen bepalen wat 
aanvaardbaar en wat niet aanvaardbaar is 
op het vlak van preventie, eliminatie of 
reductie van onderkende gevaren;

(i) iedere verwerkte partij voldoet aan de 
normen, en met name de normen voor de 
verwerkingsmethoden en de 
microbiologische veiligheid van het 
eindproduct, die zijn vastgesteld bij 
overeenkomstig lid 6 van dit artikel 
vastgestelde maatregelen;
(ii) de volgens de communautaire 
wetgeving maximale toegestane niveaus 
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voor fysische en chemische residuen niet 
zijn overschreden;
(d) de resultaten van de onder b) en c) 
bedoelde controles en tests in voorkomend 
geval registreren en gedurende ten minste 
twee jaar bewaren, zodat zij aan de 
bevoegde autoriteiten kunnen worden 
overgelegd;

(d) efficiënte bewakingsprocedures op de 
kritische controlepunten vaststellen en 
toepassen;

(d bis) corrigerende maatregelen 
vaststellen,  wanneer uit de bewaking zou 
blijken dat een kritisch controlepunt niet 
volledig onder controle is;
(d ter) procedures vaststellen om na te 
gaan of de onder a) tot en met e) bedoelde 
maatregelen naar behoren functioneren, 
waarbij regelmatig verificatieprocedures 
worden uitgevoerd;
(d quater) aan de aard en de omvang van 
het bedrijf of de inrichting aangepaste 
documenten en registers opstellen, 
teneinde aan te tonen dat de onder a) tot 
en met f) omschreven maatregelen 
daadwerkelijk worden toegepast. Indien 
het product, de vervaardiging of een 
stadium daarvan enige wijziging 
ondergaat, dient de exploitant de 
procedure te herzien en waar nodig aan te 
passen.

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

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

Or. de

Motivering

Met het oog op een beter begrip en toepasbaarheid wordt hier teruggegrepen op de 
formulering van hygiëneverordening (EG) nr. 852/2004.
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Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) landdieren voederen met verwerkte 
dierlijke eiwitten die afkomstig zijn van 
kadavers of delen van kadavers van dieren 
van dezelfde diersoort;

(a) landdieren, met uitzondering van 
pelsdieren, voederen met verwerkte 
dierlijke eiwitten die afkomstig zijn van 
kadavers of delen van kadavers van dieren 
van dezelfde diersoort;

Or. de

Motivering

Bij de voedering van pelsdieren met verwerkte dierlijke eiwitten overeenkomstig artikel 18, 
lid 1, onder a) en het laten grazen op, of voederen met groenvoer afkomstig van, weiland 
waarop biologische meststoffen zijn gebruikt, gaat het om essentiële regelingen van de 
verordening.  Deze mogen niet overeenkomstig artikel 18, lid 2 middels 
uitvoeringsvoorschriften worden geregeld. Lid 2 van artikel 18 moet derhalve worden 
geschrapt en  lid 1 moet  dienovereenkomstig worden aangepast. 

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) landbouwhuisdieren laten grazen op, of 
voederen met groenvoer afkomstig van, 
weiland waarop andere biologische 
meststoffen en bodemverbeteraars dan 
mest zijn gebruikt, tenzij het maaien of 
grazen plaatsvindt na een wachttijd die 
een toereikende beheersing van de risico's 
voor de gezondheid van mens en dier 
garandeert en ten minste 21 dagen 
bedraagt.

Or. de



PR\760933NL.doc 35/59 PE418.148v01-00

NL

Motivering

Het gebruik van hoogwaardige compost en biologische meststoffen voor landbouwarealen 
moet met het oog op een duurzaam gebruik van grondstoffen mogelijk worden gemaakt.  In de 
bestaande richtlijn wordt dan ook een periode van 21 dagen genoemd. Aangezien de 
uitwerking van een wachttijd echter kan afhangen van het weer, moet een aan het risico 
aangepaste wachttijd van niet korter dan 21 dagen worden vastgelegd. Zie ook de motivering 
bij artikel 18, lid 2.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. de
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Motivering

Bij de voedering van pelsdieren met verwerkte dierlijke eiwitten overeenkomstig artikel 18, lid 
2, onder a) en het laten grazen op, of voederen met groenvoer afkomstig van, weiland waarop 
biologische meststoffen zijn gebruikt, gaat het om essentiële regelingen van de verordening.  
Deze mogen niet overeenkomstig artikel 18, lid 2 middels uitvoeringsvoorschriften worden 
geregeld. Lid 2 van artikel 18 moet derhalve worden geschrapt en  lid 1 moet  
dienovereenkomstig worden aangepast. 

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) indien het gaat om categorie 1-
materiaal als bedoeld in artikel 11, onder 
c), onderworpen aan een overeenkomstig 
artikel 8, lid 2, van Richtlijn 2002/32/EG 
vastgesteld zuiveringsprocedé, en gebruikt 
overeenkomstig artikel 21, onder c), d) 
en e);

Schrappen

Or. de

Motivering

Dit artikel heeft tot gevolg dat categorie 1-materiaal als basismateriaal voor diervoeder kan 
worden gebruikt. In het kader van deze verordening zou echter slechts bepaald categorie 3-
materiaal tot diervoeder mogen worden verwerkt.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in een erkend bedrijf verwerkt, tenzij 
het zodanig door ontbinding, 
verontreiniging of bederf is aangetast dat 
het een onaanvaardbaar risico voor de 
volksgezondheid of de diergezondheid 
vormt, en vervolgens gebruikt:

(c) in een erkend bedrijf verwerkt en 
vervolgens gebruikt:
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Or. de

Motivering

Categorie 3-materiaal kan per definitie geen "onaanvaardbaar risico voor de 
volksgezondheid of de diergezondheid" vormen. Ter verduidelijking werd in artikel 12, punt i) 
(nieuw) bedorven materiaal, dat voorheen onder categorie 3 werd ingedeeld, als categorie 2-
materiaal ingedeeld.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(i) als voedermiddel voor 
landbouwhuisdieren en overeenkomstig 
artikel 24 in de handel gebracht, tenzij het 
gaat om materiaal als bedoeld in artikel 13, 
onder l) en m);

Or. de

Motivering

Het is niet duidelijk om welke dieren het gaat bij de zinsnede "of voor vervoedering aan 
andere landbouwhuisdieren dan pelsdieren". Hier is duidelijk sprake van een herhaling.  
Wanneer dit gedeelte wordt geschrapt, wordt duidelijk dat categorie 3-materiaal zowel als 
basismateriaal voor voedermiddel als rechtstreeks voor vervoedering aan pelsdieren mag 
worden gebruikt.  Vergelijk ook met artikel 31, lid 1, onder f), artikel 24, lid 1, en artikel 41, 
lid 1, onder a).

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) voor vervoedering aan pelsdieren; of (ii) voor vervoedering aan pelsdieren; 

Or. de
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Motivering

Ter afstemming op het amendement op artikel 21, onder v), punt iii bis).

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – letter c – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) voor vervoedering aan 
gezelschapsdieren; 

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op  artikel 22, letter e).

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) zonder verwerking op weiland 
uitgereden, indien het gaat om melk, 
producten op basis van melk en biest; 

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking dat het uitrijden van het genoemde materiaal op weiland mogelijk is, ook 
wanneer het om categorie 2-materiaal gaat. Artikel 20, onder f) staat het uitrijden van 
categorie 2-materiaal toe.



PR\760933NL.doc 39/59 PE418.148v01-00

NL

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h ter) als het gaat om in artikel 13, onder 
m), bedoeld keukenafval en etensresten, 
verwerkt in een biogas- of 
composteerinstallatie volgens de in artikel 
48, lid 3 bedoelde regelgevingsprocedure 
of, in afwachting van de vaststelling van 
die voorschriften, overeenkomstig de 
nationale regelgeving;

Or. de

Motivering

Krachtens de vigerende richtlijn bestaat er ten aanzien van de verwerking van keukenafval en 
etensresten in een biogas- of composteerinstallatie de mogelijkheid van nationale 
regelgeving. Tot de uitvaardiging van doeltreffende communautaire regelgeving moet de 
vigerende wetgeving van toepassing blijven.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) worden gebruikt voor vervoedering 
aan gezelschapsdieren;

Schrappen

Or. de

Motivering

De toestemming voor lidstaten om de vervoedering van onverwerkt categorie 2- en categorie 
3-materiaal aan gezelschapsdieren toe te staan, is in strijd met de beginselen van de 
harmonisatie van de voorschriften voor dierlijke bijproducten en zou ertoe kunnen leiden dat 
de vervoedering aan gezelschapsdieren niet afdoende wordt gecontroleerd. Onverwerkt 
categorie 2-materiaal zou niet aan gezelschapsdieren mogen worden vervoederd en derhalve 
werd letter c), punt ii) omgezet in artikel 21, onder c), punt iv) (nieuw). 
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

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

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het uitrijden van bepaalde dierlijke 
bijproducten, biologische meststoffen en 
bodemverbeteraars;

Schrappen

Or. de

Motivering

Zie ook motivering bij artikel 18, lid 1, onder c) en artikel 18, lid 2.
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Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het niveau van risico voor de 
volksgezondheid of de diergezondheid met 
betrekking tot bepaald materiaal dat 
onaanvaardbaar wordt geacht als bedoeld 
in artikel 21, onder c).

Schrappen

Or. de

Motivering

Door het indelen van het materiaal in categorie 2 hoeven geen uitvoeringsbepalingen meer te 
worden opgesteld.   

Amendement 61

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) het opslaan, afhalen, verzamelen 
en vervoeren van keukenafval en 
etensresten;

Or. de

Motivering

Ook voor het opslaan, afhalen, verzamelen en vervoeren van keukenafval en etensresten 
moeten uniforme voorschriften van kracht zijn in het belang van uniforme economische 
voorwaarden in de EU.
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Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voorwaarden met het oog op de 
traceerbaarheid en ter voorkoming van 
versleping die van toepassing zijn op 
materiaal dat geschikt is voor menselijke 
consumptie, maar voor 
vervoederingsdoeleinden of voor gebruik 
als voedermiddel wordt bestemd.

(b) voorwaarden met het oog op de 
traceerbaarheid en ter voorkoming van 
versleping die van toepassing zijn op 
toegelaten materiaal dat voor 
vervoederingsdoeleinden of voor gebruik 
als voedermiddel wordt bestemd.

Or. de

Motivering

Het begrip "dat geschikt is voor menselijke consumptie" is hier te beperkt om alle materiaal 
dat tot basismateriaal voor voedermiddel mag worden verwerkt, te omvatten.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zijn geproduceerd overeenkomstig de 
voorwaarden voor sterilisatie onder druk 
of andere voorwaarden ter voorkoming 
van risico's voor de volksgezondheid en de 
diergezondheid overeenkomstig afdeling 2 
en eventuele overeenkomstig lid 2 van dit 
artikel vastgestelde maatregelen;

(b) zijn geproduceerd overeenkomstig de 
voorwaarden (sterilisatie onder druk of 
andere voorwaarden) ter voorkoming van 
risico's voor de volksgezondheid en de 
diergezondheid overeenkomstig afdeling 2 
van dit hoofdstuk en eventuele 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
vastgestelde maatregelen;

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking. Naast sterilisatie onder druk kunnen ook andere maatregelen worden 
genomen, bijvoorbeeld de in de thans vigerende richtlijn genoemde pasteurisatie.
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Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in het geval van biologische 
meststoffen en bodemverbeteraars die van 
eiwitmateriaal zijn afgeleid, zijn gemengd 
met een zodanige stof dat het mengsel niet 
voor vervoederingsdoeleinden kan worden 
gebruikt; en

Schrappen

Or. de

Motivering

Artikel 25 heeft tot doel te voorkomen dat meststoffen die bestaan uit dierlijke eiwitten, voor 
vervoederingsdoeleinden worden misbruikt en dient tot omzetting van Verordening (EG) nr. 
999/2001. Het gaat om een bijkomende verplichting naast die welke voortvloeien uit 
Verordening (EG) 181/2006. Ook artikel 18, lid 1, onder c) sorteert hier reeds effect.  Een 
algemene markeringsplicht is niet realistisch. Voorbeelden hiervan zijn: meststoffen uit hoorn 
en bloedproducten. In het geval van compost en digestaat van afval bestaat geen risico voor 
opname door landbouwhuisdieren.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) stoffen die met organische meststoffen 
en bodemverbeteraars moeten worden 
gemengd;

Schrappen

Or. de

Motivering

Door het vastleggen van termijnen in het amendement op artikel 18, lid 1, onder c) is een 
bijmenging van ander materiaal in bodemverbeteraars niet nodig.  Zie ook de motivering bij 
het amendement op artikel 25, lid 1, onder c).
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) aanvullende voorwaarden, zoals de 
stoffen en methoden die bij het markeren 
moeten worden gebruikt en de minimale 
verhoudingen die bij de bereiding van het 
mengsel moeten worden gehanteerd opdat 
organische meststoffen of 
bodemverbeteraars niet voor 
vervoederingsdoeleinden kunnen worden 
gebruikt.

Schrappen

Or. de

Motivering

Door het vastleggen van termijnen in het amendement op artikel 18, lid 1, onder c) is een 
bijmenging van ander materiaal in bodemverbeteraars niet nodig.  Zie ook de motivering bij 
het amendement op artikel 25, lid 1, onder c).

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van de afdelingen 1 en 2 
mag de bevoegde autoriteit toestaan dat 
dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten, onder voorwaarden ter 
beheersing van risico's voor de 
volksgezondheid en de diergezondheid, 
worden gebruikt voor tentoonstellingen en 
voor diagnose, onderwijs en onderzoek.

1. In afwijking van de afdelingen 1 en 2 
van dit hoofdstuk mag de bevoegde 
autoriteit toestaan dat dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten, onder 
voorwaarden ter beheersing van risico's 
voor de volksgezondheid en de 
diergezondheid, worden gebruikt voor 
tentoonstellingen en voor diagnose, 
onderwijs en onderzoek.

Or. de
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Motivering

Ter verduidelijking, anders is de samenhang onduidelijk.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking, anders is de samenhang onduidelijk.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Motivering

Ter verduidelijking, anders is de samenhang onduidelijk.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van de afdelingen 1 en 2 
mag de bevoegde autoriteit toestaan dat:

1. In afwijking van de afdelingen 1 en 2 
van dit hoofdstuk mag de bevoegde 
autoriteit toestaan dat:

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking, anders is de samenhang onduidelijk.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Betrokken partijen zenden hun aanvraag 
aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar zij van de alternatieve methode 
gebruik wensen te maken.

2. Betrokken partijen zenden hun aanvraag 
aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar zij van de alternatieve methode 
gebruik wensen te maken. De aanvragen 
worden vertrouwelijk behandeld totdat 
een definitief besluit is genomen.

Or. de

Motivering

De betrokken partijen zullen economisch belang bij het indienen van aanvragen hebben en als 
zodanig zouden de aanvragen niet door concurrenten mogen worden ingezien.
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit evalueert binnen 
twee maanden na ontvangst van een 
volledige aanvraag of de aanvraag voldoet 
aan het standaardformaat voor aanvragen 
als bedoeld in lid 10. 

3. De bevoegde autoriteit evalueert binnen 
één maand na ontvangst van een volledige 
aanvraag of de aanvraag voldoet aan het 
standaardformaat voor aanvragen als 
bedoeld in lid 10.

Or. de

Motivering

Een termijn van een maand moet volstaan om na te gaan of een aanvraag voldoet aan het 
opgelegde standaardformaat.  Al het andere zou de bedrijvigheid langer dan nodig ophouden.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Autoriteit de aanvrager in naar 
behoren gemotiveerde gevallen om 
aanvullende informatie vraagt, kan de in lid 
5 bedoelde termijn worden opgeschort.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit voert regelmatig 
officiële controles en toezicht uit in 

1. De bevoegde autoriteit voert regelmatig 
officiële controles en toezicht uit in 
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erkende of geregistreerde bedrijven en 
inrichtingen en bij exploitanten die
overeenkomstig artikel 40, lid 3, informatie 
hebben verstrekt.

erkende of geregistreerde bedrijven en 
inrichtingen, bij verzending naar andere 
lidstaten, invoer, doorvoer en uitvoer, 
alsmede op locaties waarover
overeenkomstig artikel 40, lid 3, informatie 
is verstrekt.

Or. de

Motivering

De toevoeging van "bij verzending naar andere lidstaten, invoer, doorvoer en uitvoer" is 
nodig, aangezien met het oog op een veelomvattende beheersing van het risico niet alleen 
controles in bedrijven en inrichtingen moeten worden verricht, maar ook van transporten (zie 
artikel 50 van Verordening (EG) nr. 1013/2006).

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1 – letter b – punt ii – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– om redenen in verband met de 
infrastructuur van het bedrijf;

– om redenen in verband met het opzetten 
van het bedrijf of de inrichting,

Or. de

Motivering

Het begrip infrastructuur is te veelomvattend. Een exploitant kan niet verantwoordelijk 
worden gemaakt voor de infrastructuur van zijn bedrijf of inrichting.

Amendement 76

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

Het moet voor de exploitant duidelijk zijn aan welke specifieke voorwaarden hij moet 
voldoen.  Dit komt de zekerheid van de planning ten goede.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In afwijking van de leden 1 tot en met 4 
mogen dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten als bedoeld in die leden die zijn 
gemengd of verontreinigd met afvalstoffen 
die in Beschikking 2000/532/EG als 
gevaarlijke afvalstoffen zijn vermeld,
slechts overeenkomstig de voorschriften 
van Verordening (EG) nr. 1013/2006 naar 
andere lidstaten worden verzonden.

5. In afwijking van de leden 1 tot en met 4 
mogen dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten als bedoeld in die leden die zijn 
gemengd of verontreinigd met afvalstoffen 
slechts overeenkomstig de voorschriften 
van Verordening (EG) nr. 1013/2006 naar 
andere lidstaten worden verzonden.

Or. de

Motivering

De schrapping van "die in Beschikking 2000/532/EG als gevaarlijke afvalstoffen zijn 
vermeld" is nodig om te voorkomen dat dierlijke bijproducten die onder het uitvoerverbod in 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 vallen (bijv. huisvuil), gemengd en uitgevoerd 
kunnen worden. Zie ook artikel 35, lid 2, onder b), en artikel 37, lid 5, onder b).

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten die zijn gemengd of 
verontreinigd met afvalstoffen die in 
Beschikking 2000/532/EG als gevaarlijke 
afvalstoffen zijn vermeld, slechts plaats 

(b) dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten die zijn gemengd of 
verontreinigd met afvalstoffen slechts 
plaats overeenkomstig de voorschriften van 
Verordening (EG) nr. 1013/2006;
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overeenkomstig de voorschriften van 
Verordening (EG) nr. 1013/2006;

Or. de

Motivering

De schrapping van "die in Beschikking 2000/532/EG als gevaarlijke afvalstoffen zijn 
vermeld" is nodig om te voorkomen dat dierlijke bijproducten die onder het uitvoerverbod in 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 vallen (bijv. huisvuil), gemengd en uitgevoerd 
kunnen worden. Zie ook artikel 33, lid 5, en artikel 37, lid 5, onder b).

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten die zijn gemengd of 
verontreinigd met afvalstoffen die in 
Beschikking 2000/532/EG als gevaarlijke 
afvalstoffen zijn vermeld, slechts plaats 
overeenkomstig de voorschriften van 
Verordening (EG) nr. 1013/2006.

(b) dierlijke bijproducten en afgeleide 
producten die zijn gemengd of 
verontreinigd met afvalstoffen slechts 
plaats overeenkomstig de voorschriften van
Verordening (EG) nr. 1013/2006;

Or. de

Motivering

De schrapping van "die in Beschikking 2000/532/EG als gevaarlijke afvalstoffen zijn 
vermeld" is nodig om te voorkomen dat dierlijke bijproducten die onder het uitvoerverbod in 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 vallen (bijv. huisvuil), gemengd en uitgevoerd 
kunnen worden. Zie ook artikel 33, lid 5, en artikel 35, lid 2, onder b).

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 Schrappen
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In de handel brengen van andere 
afgeleide producten buiten de voederketen
1. Exploitanten mogen andere afgeleide 
producten dan de in artikel 2, lid 3, 
bedoelde afgeleide producten in de handel 
brengen mits:
(a) deze producten:
(i) niet bestemd zijn om als voedermiddel 
voor landbouwhuisdieren te worden 
gebruikt of om te worden uitgereden op 
weiland dat voor de vervoedering van 
landbouwhuisdieren dient; of
(ii) bestemd zijn voor vervoedering aan 
pelsdieren; en
(b) zij de risico's voor de volksgezondheid 
en de diergezondheid beheersen door:
(i) veilige bevoorrading overeenkomstig 
artikel 42;
(ii) veilige behandeling overeenkomstig 
artikel 43, indien veilige bevoorrading 
niet voor voldoende controle kan zorgen; 
of
(iii) te verifiëren dat de producten alleen 
voor een veilig eindgebruik 
overeenkomstig artikel 44 worden 
gebruikt, indien veilige behandeling niet 
voor voldoende controle kan zorgen.
2. Exploitanten mogen de in lid 1 
bedoelde afgeleide producten ook zonder 
beperkingen in de handel brengen, mits 
de Commissie overeenkomstig artikel 46, 
lid 2, onder a), een eindpunt in de 
productieketen heeft vastgesteld waarna
deze producten geen significant risico 
voor de volksgezondheid en de 
diergezondheid meer inhouden.

Or. de

Motivering

Het is mogelijk om dierlijke bijproducten zodanig te verwerken, dat geen risico voor de 
gezondheid van mens en dier meer bestaat. Het eindpunt is een sleutelconcept van de 
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herziene, nieuwe verordening en beperkt het in deel 1 van hoofdstuk 1 afgebakende 
toepassingsgebied van de verordening. Het eindpunt zou derhalve reeds in dit gedeelte 
moeten worden beschreven en niet pas in artikel 41. Zie ook het amendement op artikel 5 bis 
(nieuw)

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 51 Schrappen
Overgangsmaatregel

Bedrijven, inrichtingen en gebruikers die 
vóór [de datum waarop deze verordening 
van toepassing wordt] zijn erkend of 
geregistreerd, worden, voor zover van 
toepassing, geacht overeenkomstig deze 
verordening te zijn erkend of 
geregistreerd.

Or. de

Motivering

Met het oog op een beter begrip is dit overgeheveld naar artikel 8, lid 4. Een erkenning van 
gebruikers is volgens Verordening (EG) nr. 1774/2002 niet mogelijk, aangezien het begrip 
daar niet voorkomt.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Bijlage I (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene hygiënevoorschriften voor het 
hanteren en behandelen van dierlijke 

bijproducten
Afdeling 1

Hygiënevoorschriften voor het hanteren 
van categorie 1-, 2- en 3-materiaal in 

tussenbedrijven



PR\760933NL.doc 53/59 PE418.148v01-00

NL

Hoofdstuk I
Hygiënevoorschriften voor categorie 3-

materiaal in tussenbedrijven
1. Het bedrijf mag niet voor andere 
activiteiten dan het invoeren, verzamelen, 
sorteren, versnijden, koelen, invriezen in 
blokken, tijdelijk opslaan en verzenden 
van categorie 3-materiaal worden 
gebruikt.
2. Het sorteren van categorie 3-materiaal 
geschiedt zo, dat elk risico voor de 
verspreiding van dierziekten wordt 
voorkomen.
3. Gedurende de gehele periode van het 
verzamelen en opslaan wordt het 
categorie 3-materiaal gescheiden van het 
materiaal van de andere categorieën 
gehanteerd en opgeslagen, ten einde de 
verspreiding van pathogenen te 
voorkomen.
4. Categorie 3-materiaal moet naar 
behoren worden opgeslagen en, indien 
nodig, tot de doorzending worden gekoeld 
of ingevroren.

Hoofdstuk II
Hygiënevoorschriften voor categorie 3-

materiaal in tussenbedrijven
1. Het bedrijf mag niet voor andere 
activiteiten dan het invoeren, verzamelen, 
hanteren, tijdelijk opslaan en verzenden 
van categorie 1- en 2-materiaal worden 
gebruikt. 
2. Het sorteren van categorie 1- en 2-
materiaal geschiedt zo, dat elk risico voor 
de verspreiding van dierziekten wordt 
voorkomen.
3. Gedurende de gehele periode van het 
verzamelen en opslaan wordt het 
categorie 1- en 2-materiaal gescheiden 
van het materiaal van de andere 
categorieën gehanteerd en opgeslagen, 
ten einde de verspreiding van pathogenen 
te voorkomen.
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4. Categorie 1- en 2-materiaal wordt naar 
behoren met inachtneming van passende 
temperaturen tot de doorzending 
opgeslagen.
5. Afvalwater wordt, voorzover in de 
praktijk met passende inspanningen 
mogelijk, zo behandeld dat wordt 
gewaarborgd dat alle pathogenen worden 
gedood.

Afdeling II
Hygiënevoorschriften voor de verwerking 

van dierlijke bijproducten in 
verwerkingsbedrijven

Hoofdstuk I
Algemene hygiënevoorschriften

1. Dierlijke bijproducten worden 
onverwijld na aankomst verwerkt. Tot de 
verwerking worden zij naar behoren 
opgeslagen.
2. Containers, bakken en voertuigen voor 
het vervoer van onverwerkt materiaal 
worden in een daarvoor bestemde ruimte 
schoongemaakt.  De ruimte moet zo 
gelegen en ingedeeld zijn dat het risico 
voor de verspreiding van pathogenen in 
de verwerkte producten wordt voorkomen.
3. Personen die in een onzuiver gedeelte 
werken, mogen het zuivere gedeelte niet 
betreden zonder van tevoren hun 
arbeidskleding en schoenen te hebben 
gewisseld of gedesinfecteerd. De 
uitrusting en apparaten mogen niet van 
het onzuivere naar het zuivere gedeelte 
worden gebracht.  Er wordt een procedure 
voor de bewegingen van personen 
ingesteld om deze bewegingen te 
controleren en het correcte gebruik van 
voet- en wielbaden te beschrijven.
4. Afvalwater uit de onzuivere gedeelten 
wordt, voorzover in de praktijk met 
passende inspanningen mogelijk, zo 
behandeld dat wordt gewaarborgd dat alle 
pathogenen worden gedood.
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5. Er worden systematische preventieve 
maatregelen tegen vogels, knaagdieren, 
insecten en ander ongedierte getroffen. 
Hiertoe dient een gedocumenteerd 
ongediertebestrijdingsprogramma te 
worden gebruikt.
6. Voor alle gedeelten van het bedrijf 
worden zuiveringsprocedures opgesteld en 
schriftelijk vastgelegd. Voor de zuivering 
worden geschikte uitrusting en 
poetsmiddelen ter beschikking gesteld.
7. Hygiënetest omvatten regelmatige 
controles van het milieu en de uitrusting.  
Tijdschema's voor en resultaten van 
controles worden schriftelijk vastgelegd 
en ten minste twee jaar bewaard. 
8. De voorzieningen en uitrustingen 
worden in een goede staat van onderhoud 
bewaard en meetapparatuur wordt op 
geregeld gekalibreerd.
9. Afgeleide producten worden in het 
verwerkingsbedrijf zo gehanteerd en 
opgeslagen dat een verspreiding van 
pathogenen uitgesloten is.
10. Onmiddellijk na een 
warmtebehandeling genomen monsters 
van afgeleide producten bestemd voor 
biogas- of composteerinstallaties of 
stortplaatsen, moeten vrij zijn van 
hitteresistente sporen van 
ziekteverwekkende bacteriën (Clostridium 
perfringens: geen in 1 g).

Hoofdstuk II
Speciale voorschriften voor de verwerking 

van categorie 3-materiaal
1. De kritieke punten aan de hand 
waarvan de omvang van de toe te passen 
hittebehandeling in het verwerkingsproces 
wordt vastgelegd, worden in de 
uitvoeringsvoorschriften bij deze 
verordening voor elke 
verwerkingsmethode worden vastgelegd. 
Hierbij worden de volgende kritieke 
punten vastgelegd:
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(a) de deeltjesgrootte van het onverwerkte 
materiaal; 
(b) de bij het hittebehandelingsproces 
bereikte temperatuur;
(c) de druk waarbij de grondstof wordt 
verwerkt en −
(d) de duur van het 
hittebehandelingsproces of de inzet van 
een continusysteem; 
Voor elk kritiek punt worden normen voor 
een minimale verwerking vastgelegd.
2. Registers worden ten minste twee jaar 
bewaard en hieruit moet blijken dat de 
normen voor een minimale verwerking 
voor elk kritisch punt werden toegepast.
3. Voor de continue observatie van de 
verwerkingsprocessen worden precies 
gekalibreerde 
meetapparaten/registreertoestellen 
gebruikt. De registers met de data van de 
kalibratie worden bewaard.
4. Vóór de verwerking worden dierlijke 
bijproducten gecontroleerd op het 
voorkomen van ongerechtigheden. Zijn 
deze voorhanden, dan worden zij 
onverwijld verwijderd.
5. Materiaal dat niet volledig aan de 
gespecificeerde hittebehandeling werd 
onderworpen, ondergaat andermaal deze 
hittebehandeling of wordt ingezameld en 
opnieuw verwerkt of overeenkomstig deze 
verordening verwijderd.

Hoofdstuk III
Verwerkingsnormen voor 

categorie 1- en 2-materiaal
Behalve wanneer de bevoegde autoriteit 
de toepassing van de verwerkingsmethode 
overeenkomstig artikel 19, onder a), punt 
ii), artikel 20, onder a, punt ii), of artikel 
20, onder a), punt ii) verlangen, wordt 
categorie 1- en 2-materiaal dat voor 
verbranding of meeverbranding bestemd 
is, uit hoofde van hoofdstuk III van deze 
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bijlage verwerkt.

Or. de

Motivering

De algemene hygiënevoorschriften zouden niet onder de volgens de comitologieprocedure 
vastgestelde uitvoeringsbepalingen mogen vallen. Zij zijn van zo fundamenteel belang dat zij 
in het corpus moeten worden opgenomen. Zie tevens artikel 9, onder d), letter i).
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TOELICHTING

De talloze crises tussen 1997 en 2002 (BSE, zuiveringsslib, dioxine, bedorven vlees) maakten 
op vele gebieden van de levensmiddelenproductie het uitvaardigen van Europese regelingen 
noodzakelijk. Vooral producten die niet voor de menselijke consumptie mogen worden 
gebruikt, lagen bij de publieke opinie onder schot. Het was vooral nodig het concept "van 
boer tot bord" op alle gebieden van de vervaardiging van levensmiddelen in aanmerking te 
nemen. Bij crises moet de traceerbaarheid van producten kunnen worden gegarandeerd om de 
oorzaak van dierenziektes of andere gebeurtenissen die een gevaar vormen voor de 
gezondheid, onverwijld te achterhalen. Daartoe nam het Europees Parlement Verordening 
(EG) nr. 1774/2002 aan, die sedert 1 mei 2003 van kracht is.  Deze verordening omvat 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten. In de periode na de inwerkingtreding van de verordening leidden verschillende 
inspectiebezoeken en inlichtingen van de lidstaten tot het volgende resultaat. De vereiste 
traceerbaarheid is niet in alle gevallen gewaarborgd. Het samenspel van de vigerende 
verordeningen met andere wetgeving van de Europese Unie, bijvoorbeeld de 
hygiëneverordeningen, moet duidelijk komen vast te staan. Het blijft moeilijk om een 
duidelijke afbakening tussen slachtafval en afgeleide producten te maken. Ter opheldering 
van dit probleem en andere gebleken problemen heeft de Commissie een voorstel tot 
wijziging van Verordening EG) nr. 1774/2002 ingediend. 

Er moet vooral komen vast te staan, wanneer het eindpunt in de levenscyclus van dierlijke 
bijproducten bereikt is. Tevens was het nodig de rechtsonzekerheid ten aanzien van het 
toepassingsgebied van de voorschriften inzake dierlijke bijproducten van in het wild levende 
dieren weg te nemen. 

De nieuwe verordening moet ook ertoe bijdragen het samenspel met andere verordeningen te 
verbeteren. In het kort kan ervan worden uitgegaan dat dankzij de nieuwe verordening vele 
problemen van de voorgaande regelgeving kunnen worden weggenomen. Wel worden in het 
kader van de begripsbepalingen, in afwijking van de tot dusverre vigerende regelingen, 
nieuwe definities worden ingevoerd. Dit stemt niet overeen met de gewenste coherente 
aanpak. De gebruiker moet zich hier dus op nieuwe begrippen instellen en dit mag niet zo 
blijven. De oplossingen voor dit probleem kunnen zeer verschillend worden vastgelegd. 
Hetzij de begripsbepalingen worden in deze verordening gedocumenteerd hetzij er wordt naar 
bestaande regelingen verwezen, bijvoorbeeld de hygiëneverordeningen. 

Het Europees Parlement is het met de Europese Commissie eens dat de verordening in wezen 
een horizontaal instrument moet zijn. Dit mag er echter niet toe leiden dat in de artikelen 
slechts algemeen bindende voorschriften worden vastgelegd en dat de voor de gebruiker 
wezenlijke bepalingen in uitvoeringsverordeningen worden geregeld. Derhalve stelt het 
Parlement voor om diverse uitvoeringsbepalingen in de bijlagen bij de verordening op te 
nemen. Dit hoeft niet te gelden voor technische details, die zoals voorheen in 
uitvoeringsverordeningen moeten worden geregeld.

Het Europees Parlement hecht sedert jaren grote waarde aan het terugdringen van de 
bureaucratie en aan gebruikersvriendelijke regelingen hetgeen in dit voorstel niet over de hele 
lijn tot uiting komt.  Derhalve moet het voorstel van de Commissie opnieuw worden 
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ingedeeld, opdat de voorschriften overzichtelijker en duidelijk herkenbaar zijn. 

Op grond van de huidige regelingen in het kader van de levensmiddelenproductie moet het 
uitgangspunt van de verantwoordelijkheid van de ondernemers van kracht blijven.

Tevens dient te worden vastgelegd in hoeverre de belangrijke eiwitvoorraad die wordt 
gevormd door keukenafval en etensresten, als diervoeder kan worden gebruikt of dat dit om 
hygiënische redenen niet mogelijk is.
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