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1. Oprichting van een Europese Voedselautoriteit en vaststelling van
procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden ***I

A5-0198/2001 

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van de algemene beginselen en vereisten van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting
van een Europese Voedselautoriteit en tot vaststelling van procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenheden (COM(2000) 716 – C5-0655/2000 – 2000/0286(COD))

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Titel

Voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van de algemene beginselen en
vereisten van de levensmiddelenwetgeving,
tot oprichting van een Europese
Voedselautoriteit en tot vaststelling van
procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenheden

Voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van de algemene beginselen en
vereisten van de levensmiddelenwetgeving,
tot oprichting van een Europese Autoriteit
voor voedselveiligheid en tot vaststelling
van procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenheden

Amendement 209
Overweging 1

(1) Het vrije verkeer van veilig en gezond
voedsel is een wezenlijk aspect van de
interne markt, dat een aanzienlijke
bijdrage levert tot de gezondheid en het
welzijn van de burgers en hun sociale en
economische belangen.

(1) Veilig en gezond voedsel is het
fundamentele vereiste voor de gezondheid
en het welzijn van de burgers alsook voor
hun sociale en economische belangen en
draagt voorts in aanzienlijke mate bij tot
de goede werking van de interne markt.

Amendement 2
Overweging 3

(3) Vrij verkeer van levensmiddelen in de
Gemeenschap kan alleen worden
verwezenlijkt als de
voedselveiligheidsvereisten van lidstaat tot
lidstaat niet te sterk verschillen.

(3) Vrij verkeer van levensmiddelen in de
Gemeenschap kan alleen worden
verwezenlijkt als de
voedselveiligheidsvereisten van lidstaat tot
lidstaat niet te sterk verschillen. Deze
vereisten dienen eveneens te gelden voor uit
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derde landen geïmporteerde
levensmiddelen en diervoedingsproducten.

Amendement 3
Overweging 6

(6) Water wordt evenals andere
levensmiddelen geconsumeerd en draagt
daardoor bij tot de totale blootstelling van
de consument aan geconsumeerde stoffen,
chemische en microbiologische
verontreinigingen daaronder begrepen.
Daarom dient water als levensmiddel te
worden beschouwd, onverminderd de
voorschriften zoals vastgelegd in de
richtlijnen 80/778/EEG en 98/83/EG van
de Raad betreffende de kwaliteit van voor
menselijke consumptie bestemd water.

(6) Water wordt evenals andere
levensmiddelen direct of indirect
geconsumeerd en draagt daardoor bij tot de
totale blootstelling van de consument aan
geconsumeerde stoffen, chemische en
microbiologische verontreinigingen
daaronder begrepen. Daarom dient water
als levensmiddel te worden beschouwd,
onverminderd de voorschriften zoals
vastgelegd in de richtlijnen 80/778/EEG en
98/83/EG van de Raad betreffende de
kwaliteit van voor menselijke consumptie
bestemd water.

Amendement 4
Overweging 9

(9) De ervaring heeft geleerd dat er
maatregelen moeten worden vastgesteld
om te garanderen dat er uitsluitend veilige
levensmiddelen in de handel worden
gebracht en te waarborgen dat er systemen
zijn om problemen met de
voedselveiligheid op te sporen en daarop te
reageren met het oog op de goede werking
van de interne markt en de bescherming
van de gezondheid.

(9) De ervaring heeft geleerd dat er
maatregelen moeten worden vastgesteld
om te garanderen dat er uitsluitend veilige
levensmiddelen in de handel worden
gebracht en te waarborgen dat er systemen
zijn om problemen met de
voedselveiligheid op te sporen en daarop te
reageren met het oog op de bescherming
van de menselijke gezondheid en de goede
werking van de interne markt.

Amendement 5
Overweging 11

(11) Om de veiligheid van levensmiddelen te
waarborgen moeten alle aspecten van de
voedselproductieketen als één geheel
worden beschouwd, aangezien elk onderdeel
daarvan op de voedselveiligheid van invloed
kan zijn.

(11) Om de veiligheid van levensmiddelen te
waarborgen moeten alle aspecten van de
voedselproductieketen als één geheel
worden beschouwd, van de in de landbouw
gebruikte input en de voeding van de dieren
tot de verkoop van de levensmiddelen aan
particulieren en collectieve
maaltijdverzorging, aangezien elk onderdeel
daarvan op de voedselveiligheid van invloed
kan zijn.

Amendement 6
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Overweging 12

(12) De ervaring heeft geleerd dat daarom
ook de productie, vervaardiging en
distributie van diervoeder voor
voedselproducerende dieren de nodige
aandacht moet krijgen, aangezien
onopzettelijke of bewuste verontreiniging
van diervoeder, vervalsing en frauduleuze
praktijken of andere onjuiste handelwijzen
met betrekking tot diervoeder direct of
indirect van invloed kunnen zijn op de
voedselveiligheid.

(12) De ervaring heeft geleerd dat daarom
ook de productie, de vervaardiging, het
vervoer en de distributie van
diervoedingsproducten voor
voedselproducerende dieren de nodige
aandacht moet krijgen, aangezien
onopzettelijke of bewuste verontreiniging
van diervoedingsproducten, vervalsing en
frauduleuze praktijken of andere onjuiste
handelwijzen met betrekking tot
diervoedingsproducten direct of indirect
van invloed kunnen zijn op de
voedselveiligheid.

Amendement 7
Overweging 17

(17) Erkend wordt dat in sommige gevallen
een wetenschappelijke risicobeoordeling
alleen onvoldoende gegevens biedt om
daarop een risicomanagementbeslissing te
baseren en dat op goede gronden ook
andere relevante factoren in aanmerking
moeten worden genomen, waaronder
maatschappelijke, economische, ethische
en milieufactoren alsmede de
uitvoerbaarheid van controles.

(17) Erkend wordt dat in sommige gevallen
een wetenschappelijke risicobeoordeling
alleen onvoldoende gegevens biedt om
daarop een risicomanagementbeslissing te
baseren en dat op goede gronden ook
andere relevante factoren in aanmerking
moeten worden genomen, waaronder
maatschappelijke, economische,
traditiegebonden, ethische en
milieufactoren alsmede de uitvoerbaarheid
van controles.

Amendement 8
Overweging 18

(18) Ten behoeve van de
gezondheidsbescherming in de
Gemeenschap is wel het voorzorgsbeginsel
aangevoerd, hetgeen tot belemmeringen
voor het vrije verkeer van levensmiddelen
heeft geleid. Door voor de hele
Gemeenschap een uniforme basis vast te
stellen wordt de mogelijkheid om zich ten
onrechte op dit beginsel te beroepen
verkleind.

(18) Ten behoeve van de
gezondheidsbescherming in de
Gemeenschap is wel het voorzorgsbeginsel
aangevoerd, hetgeen tot belemmeringen
voor het vrije verkeer van levensmiddelen
heeft geleid. Door voor de hele
Gemeenschap een uniforme basis vast te
stellen wordt de mogelijkheid om zich ten
onrechte op dit beginsel te beroepen
verkleind. Het voorzorgsbeginsel dient met
het oog op de consumentenbescherming
eveneens te gelden voor uit derde landen
geïmporteerde levensmiddelen en
diervoedingsproducten.
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Amendement 10
Overweging 22 bis (nieuw)

(22 bis) Gezien de recente
voedselschandalen dienen illegale
praktijken die de veiligheid van de
consument in gevaar kunnen brengen, te
worden gemeld. Werknemers en externe
inspecteurs dienen in geen geval bestraft te
worden voor het feit dat zij uiting geven
aan hun bezorgdheid.

Amendement 202
Overweging 29 bis (nieuw)

(29 bis) De rol van het MKB bij het behoud
van de culturele diversiteit van voedsel in
de EU dient te worden erkend, alsmede de
noodzaak van maatregelen ter
ondersteuning van het vermogen van kleine
en middelgrote bedrijven om te voldoen aan
de nieuwe veiligheids- en
hygiënevoorschriften. Deze maatregelen
moeten tevens gericht zijn op het behoud
van de traditionele streekproducten
waarmee vaak specifieke productie- en
conserveringsmethoden gemoeid zijn.

Amendement 12
Overweging 32

(32) De Autoriteit dient de rol van
onafhankelijk wetenschappelijk
referentiepunt te vervullen en aldus bij te
dragen tot de soepele werking van de interne
markt. Haar kan worden gevraagd advies uit
te brengen over omstreden
wetenschappelijke kwesties en de lidstaten
zo in staat stellen om met kennis van zaken
risicomanagementbeslissingen te nemen ter
waarborging van de voedselveiligheid, en er
daardoor toe bijdragen dat verbrokkeling
van de interne markt door de vaststelling van
ongerechtvaardigde of onnodige
belemmeringen voor het vrije verkeer van
levensmiddelen wordt vermeden.

(32) De Autoriteit dient de rol van
onafhankelijk wetenschappelijk
referentiepunt te vervullen en aldus bij te
dragen tot de soepele werking van de interne
markt. Haar kan worden gevraagd advies uit
te brengen over omstreden
wetenschappelijke kwesties en de lidstaten
zo in staat stellen om met kennis van zaken
risicomanagementbeslissingen te nemen ter
waarborging van de voedselveiligheid en –
hygiëne, en er daardoor toe bijdragen dat
verbrokkeling van de interne markt door de
vaststelling van ongerechtvaardigde of
onnodige belemmeringen voor het vrije
verkeer van levensmiddelen wordt
vermeden.

Amendement 13
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Overweging 33

(33) De rol van de Autoriteit als
onafhankelijk wetenschappelijk
referentiepunt betekent dat niet alleen de
Commissie, maar ook het Europees
Parlement en de lidstaten of een nationale
bevoegde instantie haar om advies kunnen
vragen. Verder moeten er maatregelen
worden getroffen om tegenstrijdige
wetenschappelijke adviezen te vermijden en
in geval van tegenstrijdige
wetenschappelijke adviezen van
verscheidene wetenschappelijke instanties
moeten er procedures zijn om het conflict op
te lossen of de risicomanagers een
transparante basis van wetenschappelijke
informatie te verstrekken.

(33) De rol van de Autoriteit als
onafhankelijk wetenschappelijk
referentiepunt betekent dat niet alleen de
Commissie, maar ook het Europees
Parlement en de lidstaten of een nationale
bevoegde instantie haar niet alleen vooraf
maar ook in de loop van het
wetgevingsproces om advies kunnen vragen.
Verder moeten er maatregelen worden
getroffen om uiteenlopende
wetenschappelijke adviezen te vermijden en
in geval van uiteenlopende
wetenschappelijke adviezen van
verscheidene wetenschappelijke instanties
moeten er procedures zijn om het conflict op
te lossen of de risicomanagers een
transparante basis van wetenschappelijke
informatie te verstrekken.

Amendement 14
Overweging 34

(34) De Autoriteit dient een onafhankelijke
bron van informatie en risicocommunicatie
te zijn, teneinde het vertrouwen van de
consument te vergroten.

(34) De Autoriteit dient een onafhankelijke
bron van informatie en risicocommunicatie
te zijn, teneinde het vertrouwen van de
consument te vergroten. Het verband tussen
risicobeoordeling en risicomanagement
dient derhalve te worden versterkt.

Amendement 15
Overweging 35

(35) Er bestaat al een systeem voor snelle
waarschuwingen in het kader van de
Richtlijn 92/59/EEG van de Raad van 29
juni 1992 inzake algemene
productveiligheid. Onder dit systeem vallen
levensmiddelen en industriële producten,
maar geen diervoeders. Uit recente
voedingsaffaires is gebleken dat er een
verbeterd en verruimd systeem voor snelle
waarschuwingen moet worden opgezet dat
levensmiddelen en diervoeders omvat. Dit
herziene systeem dient door de Autoriteit te
worden beheerd. Het systeem dient niet van
toepassing te zijn op de snelle uitwisseling
van informatie in geval van stralingsgevaar

(35) Er bestaat al een systeem voor snelle
waarschuwingen in het kader van de
Richtlijn 92/59/EEG van de Raad van 29
juni 1992 inzake algemene
productveiligheid. Onder dit systeem vallen
levensmiddelen en industriële producten,
maar geen diervoedingsproducten. Uit
recente voedingsaffaires is gebleken dat er
een verbeterd en verruimd systeem voor
snelle waarschuwingen moet worden
opgezet dat levensmiddelen en
diervoedingsproducten omvat. Dit herziene
systeem dient door de Autoriteit te worden
beheerd, terwijl de uiteindelijke
verantwoordelijkheid bij de Commissie ligt.
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krachtens Beschikking 87/600/Euratom van
de Raad.

Het systeem dient niet van toepassing te zijn
op de snelle uitwisseling van informatie in
geval van stralingsgevaar krachtens
Beschikking 87/600/Euratom van de Raad

Amendement 16
Overweging 39 bis (nieuw)

(39 bis) De Autoriteit dient door middel
van haar adviezen bij te dragen tot de rol
van de Gemeenschap in het ontwikkelen
en vaststellen van internationale
voedselveiligheidsnormen en
handelsovereenkomsten die tot doel
hebben de vrije wereldhandel in
voedingsproducten die aan internationaal
overeengekomen en aanvaardbare
veiligheidsnormen voldoen, te bevorderen.

Amendement 17
Overweging 41

(41) Er dient voor te worden gezorgd dat de
verschillende betrokken communautaire
instellingen doeltreffend toezicht
uitoefenen op de Autoriteit; daartoe dienen
in de raad van bestuur vier door het
Europees Parlement benoemde
vertegenwoordigers, vier door de Raad
benoemde vertegenwoordigers en vier door
de Commissie benoemde
vertegenwoordigers te worden opgenomen.
De raad van bestuur dient de bevoegdheid
te krijgen om de begroting vast te stellen,
op de uitvoering daarvan toe te zien, een
huishoudelijk reglement op te stellen, een
financieel reglement vast te stellen, en de
leden van het wetenschappelijk comité en
van de wetenschappelijke panels alsmede
de uitvoerend directeur te benoemen.

Schrappen

Amendement 18
Overweging 42

(42) Met het publiek moet een relatie van
vertrouwen en doorzichtigheid worden
opgebouwd en daartoe dienen vier
vertegenwoordigers van de consumenten en
het bedrijfsleven zitting te hebben in de raad

(42) Met het publiek moet een relatie van
vertrouwen en doorzichtigheid worden
opgebouwd en daartoe dienen personen met
ervaring op het gebied van de productie, de
verwerking en de verkoop van
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van bestuur. levensmiddelen en diervoedingsproducten,
alsook personen die ervaring hebben met
het werken voor consumentenorganisatiest,
zitting te hebben in de raad van bestuur.

Amendement 19
Overweging 49

(49) De oprichting van de Autoriteit dient
de lidstaten de mogelijkheid te bieden om
nauwer bij de wetenschappelijke
procedures te worden betrokken. Daartoe
dient er nauw tussen de Autoriteit en de
lidstaten te worden samengewerkt. Met
name moet de Autoriteit bepaalde taken
kunnen opdragen aan organisaties in de
lidstaten.

(49) De oprichting van de Autoriteit dient
de lidstaten de mogelijkheid te bieden om
nauwer bij de wetenschappelijke
procedures te worden betrokken. Daartoe
dient er nauw tussen de Autoriteit en de
lidstaten te worden samengewerkt. Met
name moet de Autoriteit bepaalde taken
kunnen opdragen aan erkende bevoegde
organisaties in de lidstaten.

Amendement 20
Overweging 50

(50) Er moet worden gezorgd voor een
juist evenwicht tussen de inschakeling van
nationale organisaties om taken voor de
Autoriteit te verrichten en de noodzaak om
ter wille van de algehele samenhang te
waarborgen dat die taken worden
uitgevoerd overeenkomstig de voor
dergelijke taken voor de Autoriteit
opgestelde criteria. De bestaande
procedures voor de toewijzing van
wetenschappelijke taken aan de lidstaten,
in het bijzonder met betrekking tot de
beoordeling van door het bedrijfsleven
ingediende dossiers voor de toelating van
bepaalde stoffen, producten of procédés,
zullen binnen een jaar moeten worden
herbezien in verband met de oprichting van
de Autoriteit en de nieuwe faciliteiten die
zij biedt.

(50) Er moet worden gezorgd voor een
juist evenwicht tussen de inschakeling van
nationale erkende bevoegde organisaties
om taken voor de Autoriteit te verrichten
en de noodzaak om ter wille van de
algehele samenhang te waarborgen dat die
taken worden uitgevoerd overeenkomstig
de voor dergelijke taken voor de Autoriteit
opgestelde criteria. De bestaande
procedures voor de toewijzing van
wetenschappelijke taken aan de lidstaten,
in het bijzonder met betrekking tot de
beoordeling van door het bedrijfsleven
ingediende dossiers voor de toelating van
bepaalde stoffen, producten of procédés,
zullen binnen een jaar moeten worden
herbezien in verband met de oprichting van
de Autoriteit en de nieuwe faciliteiten die
zij biedt. Dit onderzoek dient evenwel
minstens even streng te zijn als de huidige
procedures.

Amendement 21
Overweging 51

(51) De onafhankelijkheid van de Autoriteit
en haar voorlichtingstaak ten aanzien van het
publiek betekenen dat zij onafhankelijk moet

(51) De onafhankelijkheid van de Autoriteit
en haar voorlichtingstaak ten aanzien van het
publiek betekenen dat zij onafhankelijk moet
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kunnen communiceren op de gebieden die
onder haar bevoegdheid vallen, met als doel
objectieve, betrouwbare en gemakkelijk te
begrijpen informatie te verstrekken.
Aangezien echter de Commissie volledig
verantwoordelijk blijft voor de
bekendmaking van
risicomanagementmaatregelen, dient er
tussen de Autoriteit en de Commissie een
goede informatie-uitwisseling plaats te
vinden.

kunnen communiceren op de gebieden die
onder haar bevoegdheid vallen, met als doel
objectieve, betrouwbare en gemakkelijk te
begrijpen informatie te verstrekken, met
inbegrip van alle aanbevelingen aan de
risicomanagers.

Amendement 22
Overweging 51 bis (nieuw)

(51 bis) De Commissie blijft volledig
verantwoordelijk voor de bekendmaking
van risicomanagementmaatregelen. Tussen
de Autoriteit en de Commissie dient
derhalve een goede informatie-uitwisseling
plaats te vinden.

Amendement 23
Overweging 54

(54) De Autoriteit dient uit de
communautaire begroting te worden
gefinancierd. In het licht van de opgedane
ervaring echter, met name wat betreft de
behandeling van door het bedrijfsleven
ingediende vergunningsdossiers, zal binnen
drie jaar na de inwerkingtreding van deze
verordening worden nagegaan of er
vergoedingen kunnen worden gevraagd. De
voor de Gemeenschapsbegroting geldende
procedure blijft echter van toepassing op de
eventuele subsidies ten laste van de
algemene begroting van de Europese
Gemeenschappen. Voorts dient de
Rekenkamer de rekeningen te controleren.

(54) De Autoriteit dient uit de
communautaire begroting te worden
gefinancierd. De voor de
Gemeenschapsbegroting geldende procedure
blijft echter van toepassing op de eventuele
subsidies ten laste van de algemene
begroting van de Europese
Gemeenschappen. Voorts dient de
Rekenkamer de rekeningen te controleren.

Amendement 24
Overweging 56

(56) Uit recente (56) Uit recente
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voedselveiligheidsincidenten is gebleken
dat er passende maatregelen voor
noodsituaties moeten komen, om te
waarborgen dat voor alle levensmiddelen,
ongeacht de soort en oorsprong,
gemeenschappelijke maatregelen worden
genomen in geval van een ernstig risico
voor de gezondheid van de mens. Met een
dergelijke integrale aanpak voor
noodmaatregelen in verband met de
voedselveiligheid zou doeltreffend moeten
kunnen worden opgetreden en vermeden
moeten worden dat er kunstmatige
verschillen ontstaan in de behandeling van
levensmiddelen die een ernstig risico voor
de gezondheid van de mens inhouden.

voedselveiligheidsincidenten is gebleken
dat de Commissie niet bij machte is op
passende en doeltreffende wijze te
reageren op noodsituaties en dat er
duidelijk passende maatregelen moeten
komen, om te waarborgen dat voor alle
levensmiddelen, ongeacht de soort en
oorsprong, gemeenschappelijke
maatregelen worden genomen in geval van
een risico voor de gezondheid van de
mens. Met een dergelijke integrale aanpak
voor noodmaatregelen in verband met de
voedselveiligheid zou doeltreffend moeten
kunnen worden opgetreden en vermeden
moeten worden dat er kunstmatige
verschillen ontstaan in de behandeling van
levensmiddelen die een risico voor de
gezondheid van de mens inhouden.

Amendement 25
Overweging 57

(57) Uit recente voedselschandalen is ook
gebleken dat het voor de Commissie nuttig
is om over aangepaste, snellere procedures
voor crisismanagement te beschikken.
Deze organisatorische procedures dienen
het mogelijk te maken de inspanningen
beter te coördineren en op grond van de
beste beschikbare wetenschappelijke
informatie te bepalen wat de
doeltreffendste maatregelen zijn. Daarom
moeten deze herziene procedures rekening
houden met de verantwoordelijkheden van
de Autoriteit en haar in staat stellen om in
geval van een voedselschandaal
wetenschappelijke en technische bijstand te
verlenen.

(57) Uit recente voedselschandalen is ook
gebleken dat het voor de Commissie nuttig
is om over aangepaste, snellere procedures
voor crisismanagement te beschikken.
Deze organisatorische procedures dienen
het mogelijk te maken de inspanningen
beter te coördineren en op grond van de
beste beschikbare wetenschappelijke
informatie te bepalen wat de
doeltreffendste maatregelen zijn. Daarom
moeten deze herziene procedures rekening
houden met de verantwoordelijkheden van
de Autoriteit en haar in staat stellen om in
geval van een voedselschandaal
wetenschappelijke en technische bijstand
in de vorm van advies te verlenen.

Amendement 26
Artikel 1, lid 1

1. Deze verordening verschaft de grondslag
voor een hoog beschermingsniveau voor het
leven en de gezondheid van de mens en de
belangen van de consument met betrekking
tot levensmiddelen, waarbij de goede
werking van de interne markt gewaarborgd

1. Deze verordening verschaft de grondslag
voor een hoog beschermingsniveau voor de
gezondheid van de mens en de belangen van
de consument met betrekking tot
levensmiddelen, waarbij de goede werking
gewaarborgd is van een interne markt die
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is. Zij legt gemeenschappelijke beginselen,
definities en verantwoordelijkheden, een
stevige wetenschappelijke basis, doelmatige
organisatorische regelingen en procedures
ter onderbouwing van de besluitvorming
inzake voedselveiligheidsaangelegenheden
vast.

gericht is op de kwaliteit en de diversiteit
van het voedingsaanbod, zonder dat de
streekeigen en traditionele productie het
slachtoffer wordt. Zij legt
gemeenschappelijke beginselen, definities en
verantwoordelijkheden, een stevige
wetenschappelijke basis, doelmatige
organisatorische regelingen en procedures
ter onderbouwing van de besluitvorming
inzake voedselveiligheids- en
voedselkwaliteitsaangelegenheden vast.

Amendement 27
Artikel 1, lid 3

3. Deze verordening is van toepassing op
alle stadia van de productie en distributie
van levensmiddelen en diervoeders. Zij is
niet van toepassing op de primaire productie
voor particulier huishoudelijk gebruik, noch
op de huishoudelijke bereiding, behandeling
of opslag van levensmiddelen voor
huishoudelijk verbruik.

3. Deze verordening is van toepassing op
alle stadia van de productie, verwerking en
distributie van zowel binnen de Europese
Unie geproduceerde als geïmporteerde
levensmiddelen en diervoedingsproducten.
Zij is niet van toepassing op de primaire
productie voor particulier huishoudelijk
gebruik, noch op de huishoudelijke
bereiding, behandeling of opslag van
levensmiddelen voor huishoudelijk verbruik.

Amendement 28
Artikel 2, alinea 2

Dit begrip omvat tevens dranken, kauwgom
alsmede iedere stof die opzettelijk tijdens de
vervaardiging, de bereiding of de
behandeling aan het levensmiddel wordt
toegevoegd. Hieronder valt ook water,
onverminderd de voorschriften van de
Richtlijnen 80/778/EEG en 98/83/EG.

Dit begrip omvat tevens dranken, kauwgom,
voedingssupplementen alsmede iedere stof
die opzettelijk tijdens de vervaardiging, de
bereiding of de behandeling aan het
levensmiddel wordt toegevoegd en nog
steeds in het product aanwezig is. Hieronder
valt ook water, onverminderd de
voorschriften van de Richtlijnen
80/778/EEG en 98/83/EG.

Amendement 29
Artikel 2, alinea 3, letter d)

d) farmaceutische specialiteiten in de zin van
Richtlijn 65/65/EEG van de Raad;

d) stoffen of producten die uitsluitend als
farmaceutische specialiteiten in de zin van
Richtlijn 65/65/EEG van de Raad worden
gebruikt;

Amendement 30
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Artikel 3, punt -1) (nieuw)

-1) "eindverbruiker": de laatste consument
van een levensmiddel die het levensmiddel
niet in het kader van een
levensmiddelenbedrijf of –industrie
gebruikt;.

Amendement 31
Artikel 3, punt 1

1) "levensmiddelenwetgeving": de
wettelijke en bestuursrechtelijke
maatregelen met betrekking tot
levensmiddelen in het algemeen, en de
voedselveiligheid in het bijzonder, in de
Gemeenschap. Dit begrip omvat alle stadia
van de productie en distributie van
levensmiddelen, en ook van diervoeders
wanneer die een nadelig effect op de
voedselveiligheid kunnen hebben;

1) "levensmiddelenwetgeving": de
wettelijke en bestuursrechtelijke
maatregelen met betrekking tot
levensmiddelen in het algemeen, en de
voedselveiligheid in het bijzonder, zowel
op communautair  als op nationaal
niveau. Dit begrip omvat alle stadia van de
productie en distributie van
levensmiddelen, en ook van
diervoedingsproducten wanneer die een
nadelig effect op de voedselveiligheid
kunnen hebben;

Amendement 32
Artikel 3, punt 2

2. "levensmiddelenbedrijf": elke
onderneming, zowel publiek- als
privaatrechtelijk, die, al dan niet met
winstoogmerk, actief is in een of meer van
de stadia van de productie en distributie
van levensmiddelen;

2."levensmiddelenbedrijf": elke
onderneming, zowel publiek- als
privaatrechtelijk, die, al dan niet met
winstoogmerk, actief is in een of meer van
alle stadia van de productie en distributie
van levensmiddelen;

Amendement 33
Artikel 3, punt 2 bis (nieuw)

2 bis) "ingrediënt": elke stof, met inbegrip
van additieven, die wordt gebruikt bij de
vervaardiging of de bereiding van
levensmiddelen en die zich ook in het
eindproduct bevindt, eventueel in
gewijzigde vorm;

Amendement 34
Artikel 3, punt 4

4) "diervoeder" of "veevoeder": elk 4) "diervoedingsproduct": elk product van
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product van plantaardige of dierlijke
oorsprong in zijn natuurlijke staat, vers of
geconserveerd, inclusief door industriële
bereiding daarvan afgeleide producten,
bestemd voor voeding langs orale weg van
voedselproducerende dieren;

plantaardige of dierlijke oorsprong in zijn
natuurlijke staat, vers of geconserveerd,
inclusief door industriële bereiding daarvan
afgeleide producten, bestemd voor de
voeding van dieren;

Amendement 35
Artikel 3, punt 5

5) "diervoederbedrijf": elke onderneming,
zowel publiek- als privaatrechtelijk, die, al
dan niet met winstoogmerk, actief is in de
productie, vervaardiging, verwerking,
opslag of distributie van diervoeder, met
inbegrip van landbouwproducenten die
diervoeder produceren, verwerken of
opslaan met het oog op vervoedering aan
voedselproducerende dieren op het eigen
bedrijf;

5) "diervoedingsproductenbedrijf": elke
onderneming, zowel publiek- als
privaatrechtelijk, die, al dan niet met
winstoogmerk, actief is in de productie, de
vervaardiging, de verwerking, de opslag,
het vervoer en de distributie van
diervoedingsproducten, met inbegrip van
landbouwproducenten of andere bedrijven
waar landbouwhuisdieren voor de
levensmiddelenproductie worden
gehouden, inclusief viskwekerijen die
diervoedingsproducten produceren,
verwerken of opslaan met het oog op
vervoedering aan voedselproducerende
dieren op het bedrijf van die onderneming;

Amendement 36
Artikel 3, lid 7

7) "detailhandel": het hanteren en/of
verwerken van levensmiddelen en het
opslaan daarvan op de plaats van verkoop of
levering aan de eindverbruiker, inclusief
cateringdiensten, bedrijfskantines,
institutionele maaltijdvoorziening,
restaurants en andere soortgelijke diensten
voor voedselvoorziening, winkels,
supermarkten en groothandelsbedrijven waar
levensmiddelen worden verkocht;

7) "detailhandel": het hanteren en/of
verwerken van levensmiddelen en het
opslaan daarvan op de plaats van verkoop of
levering aan de eindverbruiker, inclusief
winkels, supermarkten en
groothandelsbedrijven waar levensmiddelen
worden verkocht;

Amendement 37
Artikel 3, lid 7 bis (nieuw)

7 bis. "dienst voor voedselvoorziening": de
behandeling en/of verwerking van voedsel
en de opslag ervan op het punt van verkoop
of levering, met inbegrip van
cateringdiensten, bedrijfskantines,
institutionele maaltijdvoorziening,
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restaurants en andere soortgelijke diensten
voor voedselvoorziening;

Amendement 38
Artikel 3, punt 8

8) "in de handel brengen": het voorhanden
hebben van levensmiddelen of diervoeders
met het oog op de verkoop, met inbegrip
van het ten verkoop aanbieden, of enige
andere vorm van al dan niet gratis
overdracht aan derden, alsmede de verkoop
en andere vormen van overdracht zelf;

8) "in de handel brengen": het in het
verkeer brengen en het voorhanden
hebben van levensmiddelen of
diervoedingsproducten met het oog op de
verkoop, met inbegrip van het ten verkoop
aanbieden, of enige andere vorm van al dan
niet gratis overdracht aan derden, alsmede
de distributie, verkoop en andere vormen
van overdracht zelf;

Amendement 39
Artikel 3, lid 9

9. "officiële controle": elke inspectie,
verificatie, bemonstering,
laboratoriumproef of -analyse of andere
wijze waarop de bevoegde autoriteiten van
de lidstaten of hun gemachtigden of de
diensten van de Commissie controles
uitoefenen teneinde erop toe te zien dat de
levensmiddelenwetgeving wordt nageleefd
en de gezondheid van de mens en de
belangen van de consument te beschermen;

9. "officiële controle": elke inspectie,
verificatie, bemonstering,
laboratoriumproef of –analyse of andere
wijze waarop de bevoegde autoriteiten van
de lidstaten of hun gemachtigden of de
diensten van de Commissie controles
uitoefenen teneinde erop toe te zien dat de
levensmiddelenwetgeving wordt nageleefd
en de gezondheid van mens en dier en de
belangen van de consument te beschermen;

Amendement 40
Artikel 3, punt 13

13) "risicomanagement": een van
risicobeoordeling te onderscheiden proces
waarin de beleidsalternatieven in overleg
met de belanghebbenden tegen elkaar
worden afgewogen, met inachtneming van
de risicobeoordeling en andere legitieme
factoren, en, zo nodig, de passende
preventie- en beheersingsmaatregelen
worden gekozen;

13) "risicomanagement": een op
risicobeoordeling volgend proces waarin de
beleidsalternatieven na beoordeling van de
wetenschappelijke bevindingen van de
risicobeoordeling in overleg met de
belanghebbenden tegen elkaar worden
afgewogen, en de passende preventie- en
beheersingsmaatregelen worden gekozen;

Amendement 41
Artikel 3, punt 16

16. "traceerbaarheid": de mogelijkheid om
een levensmiddel, diervoeder,

16. "traceerbaarheid": de mogelijkheid om
ter wille van de voedselveiligheid een
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voedselproducerend dier of ingrediënt door
alle stadia van de productie en distributie te
traceren;

levensmiddel, diervoedingsproduct,
voedselproducerend dier of ingrediënt door
alle stadia van de productie en distributie
tot en met de detailverkoop te traceren;

Amendement 42
Artikel 3, punt 17

17) "alle stadia van de productie en
distributie": alle stadia vanaf de primaire
productie van een levensmiddel tot en met
de verkoop of levering daarvan aan de
eindverbruiker en, voorzover relevant voor
de voedselveiligheid, de productie,
vervaardiging en distributie van
diervoeder;

17) "alle stadia van de productie,
verwerking en distributie": alle stadia
vanaf de primaire productie van een
levensmiddel tot en met de opslag, het
vervoer, de verkoop of de levering daarvan
aan de eindverbruiker en, voorzover
relevant voor de voedselveiligheid, de
productie, de vervaardiging, de opslag, het
vervoer en de distributie van
diervoedingsproducten;

Amendement 43
Artikel 3, punt 18

18) "ongeschikt voor menselijke
consumptie of verontreinigd": de
omstandigheid dat een levensmiddel
onaanvaardbaar is voor menselijke
consumptie, gelet op het gebruik waarvoor
het is bestemd, als gevolg van
verontreiniging door vreemd materiaal of
anderszins, of door verrotting,
kwaliteitsverlies of bederf;

18) "ongeschikt voor menselijke
consumptie": de omstandigheid dat een
levensmiddel onaanvaardbaar is voor
menselijke consumptie, daar het als gevolg
van verrotting, kwaliteitsverlies of bederf
de menselijke gezondheid kan schaden;

Amendement 44
Artikel 3, punt 18 bis (nieuw)

18 bis) "verontreinigd": de omstandigheid
dat een levensmiddel onaanvaardbaar is
voor menselijke consumptie als gevolg van
een zodanige verontreiniging door vreemd
materiaal dat de als veilig erkende grenzen
zijn overschreden;

Amendement 45
Artikel 3, punt 19

19) "primaire productie": de productie, het
fokken en het telen van primaire producten
tot en met het oogsten, het melken en de
productie van landbouwhuisdieren,

19) "primaire productie": de productie, het
fokken en het telen van primaire producten
tot en met het oogsten, het melken en de
productie van landbouwhuisdieren,
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voorafgaande aan het slachten. Dit begrip
omvat tevens de jacht en de visvangst.

voorafgaande aan het slachten. Dit begrip
omvat tevens de jacht en de visvangst en het
verzamelen van wilde producten voor
handelsdoeleinden;

Amendement 46
Artikel 3, punt 19 bis (nieuw)

19 bis) op de markt brengen": het
voorhanden hebben, etaleren of ten
verkoop aanbieden, de verkoop, levering of
enige andere vorm van in de handel
brengen in de Gemeenschap

Amendement 47
Artikel 4, alinea 1

Dit hoofdstuk heeft betrekking op alle stadia
van de productie en distributie van
levensmiddelen en op diervoeders die voor
voedselproducerende dieren worden
geproduceerd of daaraan worden
vervoederd.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op alle stadia
van de productie, verwerking en distributie
van levensmiddelen en op
diervoedingsproducten die voor
voedselproducerende dieren worden
geproduceerd of daaraan worden
vervoederd, alsmede op de in- en uitvoer
van levensmiddelen en
diervoedingsproducten.

Amendement 48
Artikel 4, alinea 2

De in de artikelen 5 tot en met 8
neergelegde algemene beginselen vormen
een algemeen horizontaal kader dat bij de
vaststelling van nieuwe maatregelen in
acht moet worden genomen.

De in de artikelen 5 tot en met 8
neergelegde algemene beginselen vormen
een algemeen horizontaal kader voor de
algemene levensmiddelenwetgeving.

Amendement 49
Artikel 5, lid 1

1. De levensmiddelenwetgeving streeft een
of meer algemene doelstellingen na inzake
de bescherming van het leven, de
gezondheid en de veiligheid van de mens,
de bescherming van de belangen van de
consument, alsmede andere doelstellingen,
waaronder de bescherming van het milieu,
de bescherming van de gezondheid en het
welzijn van dieren en de bescherming van

1. De levensmiddelenwetgeving streeft een
of meer algemene doelstellingen na inzake
de bescherming van het leven, de
gezondheid en de veiligheid van de mens,
de bescherming van de belangen van de
consument, alsmede andere doelstellingen,
waaronder de bestrijding van fraude, de
bescherming van het milieu, de
bescherming van de gezondheid, het leven
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het leven en de gezondheid van planten. en het welzijn van dieren en de
bescherming van de gezondheid van
planten.

Amendement 50
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De levensmiddelenwetgeving vormt
een van de instrumenten van de
Gemeenschap voor de totstandbrenging van
een Europees voedingsmodel, gebaseerd op
de principes van kwaliteit, diversiteit en
veiligheid.

Amendement 51
Artikel 5, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De levensmiddelenwetgeving beoogt
dat ten aanzien van het gebruik van
chemische middelen en antibiotica
dezelfde regelgeving wordt toegepast op in
de EU ingevoerde aquacultuurproducten
als op in de Gemeenschap voortgebrachte
producten.

Amendement 52
Artikel 5, lid 3

3. Indien er internationale normen bestaan of
op korte termijn tot stand zullen komen,
wordt hiermee bij de ontwikkeling en
aanpassing van de levensmiddelenwetgeving
rekening gehouden, tenzij die normen of de
betrokken gedeelten ervan een
ondoeltreffend of ongeschikt middel zouden
zijn om de legitieme doelstellingen van de
levensmiddelenwetgeving te verwezenlijken,
er wetenschappelijke gronden zijn om deze
buiten beschouwing te laten of bedoelde
normen tot een ander beschermingsniveau
zouden leiden dan het niveau dat in de
Gemeenschap passend wordt geacht.

3. Indien er internationale normen bestaan of
op korte termijn tot stand zullen komen,
worden deze bij de ontwikkeling en
aanpassing van de levensmiddelenwetgeving
nageleefd, tenzij bedoelde normen tot een
lager beschermingsniveau zouden leiden dan
het niveau dat in de Gemeenschap passend
wordt geacht.

Amendement 53
Artikel 6, lid 1

1. De levensmiddelenwetgeving streeft 1. De levensmiddelenwetgeving streeft
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naar een hoog niveau van
gezondheidsbescherming en is gebaseerd
op risicoanalyse, tenzij dit wegens de
omstandigheden of de aard van de
maatregel niet toepasselijk is.

naar een hoog niveau van
gezondheidsbescherming en is gebaseerd
op risicoanalyse, tenzij dergelijke
maatregelen bedoeld zijn om misleidende
informatie en verpakking die schadelijk
kan zijn voor de consument te corrigeren
en uit te sluiten.

Amendement 54
Artikel 6, lid 3

3. Bij het risicomanagement wordt rekening
gehouden met de resultaten van de
risicobeoordeling, in het bijzonder de
adviezen van de krachtens artikel 21
opgerichte Europese Voedselautoriteit, en
met andere ter zake diendende factoren.

3. Bij het risicomanagement wordt rekening
gehouden met de resultaten van de
risicobeoordeling, in het bijzonder de
adviezen van de krachtens artikel 21
opgerichte Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid, en met andere
internationale legitieme factoren die van
belang zijn voor de bescherming van de
gezondheid van de consument..

Amendement 55
Artikel 7, lid 1

1. In specifieke situaties waarin na een eerste
beoordeling van de beschikbare relevante
informatie een risico voor de gezondheid
blijkt te bestaan maar er nog
wetenschappelijke onzekerheid heerst,
kunnen, in afwachting van nadere
wetenschappelijke gegevens ten behoeve
van een vollediger risicobeoordeling,
voorlopige maatregelen voor
risicomanagement worden vastgesteld om
het in de Gemeenschap gekozen hoge niveau
van gezondheidsbescherming te waarborgen.

1. In specifieke situaties waarin na een eerste
beoordeling van de beschikbare relevante
informatie een risico of een mogelijk risico
voor de gezondheid, hetzij door producten
uit lidstaten, hetzij door invoerproducten
uit derde landen, blijkt te bestaan maar er
nog wetenschappelijke onzekerheid heerst,
moeten, in afwachting van nadere
wetenschappelijke gegevens ten behoeve
van een vollediger risicobeoordeling, door
de bevoegde openbare autoriteiten
voorlopige maatregelen voor
risicomanagement worden vastgesteld om
het in de Gemeenschap gekozen hoge niveau
van gezondheidsbescherming te waarborgen.

Amendement 56
Artikel 7, lid 2

2. Krachtens lid 1 vastgestelde maatregelen
zijn evenredig en beperken de handel niet
meer dan nodig is om het in de
Gemeenschap gekozen hoge niveau van
gezondheidsbescherming te verwezenlijken,

2. Krachtens lid 1 vastgestelde maatregelen:
a) zijn gebaseerd op de vooronderstelling
dat de voordelen en de nadelen van het al
dan niet nemen van maatregelen worden
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met inachtneming van de technische en
economische haalbaarheid en andere ter
zake dienende factoren. De maatregelen
dienen binnen redelijke termijn opnieuw te
worden bezien, afhankelijk van de aard van
het geconstateerde risico voor het leven of
de gezondheid en het soort
wetenschappelijke informatie dat nodig is
om de wetenschappelijke onzekerheid weg
te nemen en een vollediger
risicobeoordeling uit te voeren.

onderzocht;
b) moeten in verhouding staan tot het
nagestreefde beschermingsniveau;
c) mogen niet leiden tot discriminatie bij de
toepassing ervan;
d) moeten coherent zijn met de maatregelen
die in soortgelijke situaties op basis een
soortgelijke aanpak reeds zijn genomen;
e) moeten worden herbeoordeeld en
zonodig gewijzigd naargelang van de
resultaten van het wetenschappelijk
onderzoek en de beoordeling van de
effecten ervan..

Amendement 57
Artikel 8, lid 1, letter -a) (nieuw)

(-a) het op de markt brengen van
onveilige levensmiddelen als omschreven
in artikel 12;

Amendement 58
Artikel 9, lid 1

1. Levensmiddelen, diervoeders,
voedselproducerende dieren en alle andere
stoffen die bestemd zijn om in een
levensmiddel of diervoeder te worden
verwerkt of waarvan kan worden verwacht
dat zij daarin worden verwerkt, dienen in
alle stadia van de productie en distributie
traceerbaar te zijn, indien nodig onder de
krachtens lid 5 vastgelegde voorwaarden.

1. Levensmiddelen, diervoedingsproducten,
voedselproducerende dieren en alle andere
stoffen die bestemd zijn om in een
levensmiddel of diervoedingsproduct te
worden verwerkt of waarvan kan worden
verwacht dat zij daarin worden verwerkt,
dienen in alle stadia van de productie,
verwerking en distributie traceerbaar te zijn,
indien nodig onder de krachtens lid 5
vastgelegde voorwaarden.

Amendement 59
Artikel 9, lid 2, alinea 2 bis (nieuw)

Te dien einde worden de landbouwers via
een duidelijke en volledige etikettering
geïnformeerd over alle bijzonderheden van
de producten en additieven die zich in
diervoedingsproducten bevinden.

Amendement 60
Artikel 9, lid 4
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Levensmiddelen of diervoeders die in de
Gemeenschap op de markt worden
gebracht of kunnen worden gebracht,
worden met het oog op hun traceerbaarheid
adequaat geëtiketteerd of gekenmerkt,
overeenkomstig de desbetreffende
voorschriften of specifieke bepalingen.

Levensmiddelen of diervoedingsproducten
die in de Gemeenschap op de markt
worden gebracht of kunnen worden
gebracht, worden met het oog op hun
traceerbaarheid adequaat geëtiketteerd of
gekenmerkt, door middel van
desbetreffende documentatie of
informatie, ter vergemakkelijking van het
uit de markt nemen of terughalen van het
product.

Amendement 61
Artikel 10, lid 1

1. De exploitanten van levensmiddelen- en
diervoederbedrijven zorgen ervoor dat de
levensmiddelen en diervoeders in alle
stadia van de productie en distributie in de
bedrijven onder hun beheer voldoen aan de
toepasselijke vereisten van de
levensmiddelenwetgeving en voeren
systemen en procedures in om na te gaan
of dit het geval is.

1. De exploitanten van levensmiddelen- en
diervoedingsproductenbedrijven zorgen er
in alle stadia van de productie en distributie
voor dat de bedrijven onder hun beheer de
vereisten van de levensmiddelenwetgeving
toepassen op alle levensmiddelen en
diervoedingsproducten die op hun
activiteiten betrekking hebben en voeren
systemen en procedures in om na te gaan
of dit het geval is. Ook de producenten
van diervoedingsproducten die op het
bedrijf zelf worden gebruikt, dienen te
voldoen aan de desbetreffende  wetgeving
inzake diervoedingsproducten

Amendement 62
Artikel 10, lid 2, alinea 1

2. De lidstaten handhaven de
levensmiddelenwetgeving en gaan na of de
exploitanten van levensmiddelenbedrijven
en diervoederbedrijven de toepasselijke
voorschriften van de
levensmiddelenwetgeving in alle stadia van
de productie en distributie naleven.

2. De lidstaten handhaven de
levensmiddelenwetgeving en gaan na of de
exploitanten van levensmiddelenbedrijven
en diervoedingsproductenbedrijven de
toepasselijke voorschriften van de
levensmiddelenwetgeving in alle stadia van
de productie en distributie naleven,
ongeacht of de levensmiddelen bestemd zijn
voor de gemeenschappelijke markt of voor
export naar derde landen.

Amendement 63
Artikel 10, lid 2, alinea 2 bis (nieuw)

De lidstaten verzekeren in alle stadia, niet
alleen gedurende de officiële inspecties,
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maar met name ook tijdens het
controleproces, de vertrouwelijkheid van de
verkregen en doorgegeven informatie
betreffende de ontwikkeling of de naleving
van de levensmiddelenwetgeving.

Amendement 64
Artikel 11

De bepalingen van dit hoofdstuk laten
Richtlijn 85/374/EEG van de Raad inzake
de aansprakelijkheid voor producten met
gebreken onverlet.

De bepalingen van dit hoofdstuk laten
Richtlijn 85/374/EEG van de Raad inzake
de aansprakelijkheid voor producten met
gebreken1, laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 1999/34/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 10 mei 19992,
onverlet.
_______________________________

1 PB L 210  van 7.8.1985, blz. 29
2 PB L 141 van 4.6.1999, blz. 20.

Amendement 65
Artikel 12, lid 4, letter c)

c) de bijzondere gevoeligheden van een
specifieke categorie consumenten ingeval
het levensmiddel voor die categorie
consumenten bestemd is.

c) de bijzondere
gezondheidsgevoeligheden van een
specifieke categorie consumenten ingeval
het levensmiddel voor die categorie
consumenten bestemd is.

Amendement 66
Artikel 12, lid 7

7. Levensmiddelen die aan specifieke
communautaire bepalingen van de
levensmiddelenwetgeving voldoen, worden
veilig geacht voorzover het de aspecten
betreft die onder die specifieke
communautaire bepalingen vallen.

7. Levensmiddelen die aan specifieke
communautaire bepalingen met betrekking
tot de voedselveiligheid voldoen, worden
veilig geacht voorzover het de aspecten
betreft die onder die specifieke
communautaire bepalingen vallen.

Amendement 67
Artikel 12, lid 8

8. Wanneer specifieke communautaire
bepalingen ontbreken, worden
levensmiddelen veilig geacht wanneer zij
voldoen aan de specifieke bepalingen van
de nationale levensmiddelenwetgeving van
de lidstaat op het grondgebied waarvan de
levensmiddelen in het verkeer zijn

8. Wanneer specifieke communautaire
bepalingen ontbreken, worden
levensmiddelen veilig geacht wanneer zij
voldoen aan de specifieke bepalingen van
de nationale levensmiddelenwetgeving van
de lidstaat op het grondgebied waarvan de
levensmiddelen in het verkeer zijn



\\epades\adoptes\adoptes_provisoi\01-06\01-06-12nl.doc PE 306.731\ 21

NL

gebracht, voorzover die bepalingen worden
vastgesteld en toegepast onverminderd het
Verdrag, in het bijzonder de artikelen 28 en
30.

gebracht, rekening houdend met Europa’s
rijke erfgoed aan traditionele plaatselijke
levensmiddelen en bereidingswijzen,
voorzover die bepalingen worden
vastgesteld en toegepast onverminderd het
Verdrag, in het bijzonder de artikelen 28 en
30. Wanneer een levensmiddel voldoet
aan de vereisten in de communautaire en
nationale wetgeving,  wordt het in lid 1
omschreven beginsel in acht genomen.

Amendement 68
Artikel 13, lid 3

3. Wanneer een diervoeder waarvan is
vastgesteld dat het niet aan de
veiligheidsvereisten voor diervoeders
voldoet, deel uitmaakt van een partij of
zending diervoeder van dezelfde klasse of
omschrijving, wordt aangenomen dat dit
geldt voor al het diervoeder in die partij of
zending, tenzij er na een uitvoerig onderzoek
geen aanwijzingen zijn dat de rest van de
partij of zending niet aan de
veiligheidsvereisten voor diervoeders
voldoet.

3. Wanneer een diervoedingsproduct
waarvan is vastgesteld dat het niet aan de
veiligheidsvereisten voor
diervoedingsproducten voldoet, deel
uitmaakt van een partij of zending
diervoedingsproducten van dezelfde klasse
of omschrijving, wordt aangenomen dat dit
geldt voor alle diervoedingsproducten in die
partij of zending, tenzij er na een uitvoerig
onderzoek geen aanwijzingen zijn dat de rest
van de partij of zending niet aan de
veiligheidsvereisten voor
diervoedingsproducten voldoet. Deze partij
of zending wordt automatisch vernietigd.

Amendement 69
Artikel 14, lid 1

1. De exploitanten van
levensmiddelbedrijven zorgen ervoor dat alle
stadia van de productie en distributie onder
hun beheer op dusdanige wijze verlopen dat
de levensmiddelen voldoen aan de
desbetreffende bepalingen van de
levensmiddelenwetgeving, in het bijzonder
met betrekking tot de voedselveiligheid.

1. De exploitanten van
levensmiddelenbedrijven zorgen er in de
stadia van de productie, het vervoer en de
distributie overeenkomstig hun feitelijke
beïnvloedingsmogelijkheden voor dat de in
de handel gebrachte levensmiddelen
voldoen aan de desbetreffende bepalingen
van de levensmiddelenwetgeving, in het
bijzonder met betrekking tot de
voedselveiligheid.

Amendement 70
Artikel 14, lid 2

2. Een exploitant van een
levensmiddelenbedrijf stelt de bevoegde

2. Een exploitant van een
levensmiddelenbedrijf stelt de bevoegde
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autoriteiten onverwijld in kennis als hij van
mening is of vermoedt dat een door hem op
de markt gebracht levensmiddel schadelijk
voor de menselijke gezondheid zou kunnen
zijn. Hij stelt de bevoegde autoriteiten in
kennis van de maatregelen die hij heeft
genomen om risico's voor de eindgebruiker
te voorkomen.

autoriteiten onverwijld in kennis als hij van
mening is of vermoedt dat een door hem op
de markt gebracht levensmiddel schadelijk
voor de menselijke gezondheid zou kunnen
zijn. Werknemers die kennis verkrijgen van
mogelijke risico's betreffende de veiligheid
van levensmiddelen en de betrokken
instanties hiervan in kennis stellen, worden
hiervoor niet bestraft. Personen die uit
hoofde van hun beroepsbezigheden van
mening zijn of vermoeden dat een op de
markt gebracht levensmiddel schadelijk zou
kunnen zijn voor de menselijke gezondheid,
dienen dergelijke informatie eveneens te
verstrekken zonder dat dit nadelig is voor
hun positie. De exploitant stelt de bevoegde
autoriteiten in kennis van de maatregelen die
hij heeft genomen om risico's voor de
eindgebruiker te voorkomen. Ingeval de
exploitant vermoedt dat het levensmiddel
een risico voor de gezondheid van de mens
kan vormen, stelt hij de bevoegde
autoriteiten daarvan in kennis.

Amendement 71
Artikel 14, lid 3

3. De exploitanten van
levensmiddelenbedrijven werken op
verzoek van de bevoegde autoriteiten met
hen samen aan maatregelen om de risico’s,
verbonden aan een levensmiddel dat zij
leveren of geleverd hebben, te vermijden.

3. De exploitanten van
levensmiddelenbedrijven werken op
verzoek van de bevoegde autoriteiten met
hen samen aan maatregelen om de risico’s,
verbonden aan een levensmiddel dat zij
leveren of geleverd hebben, te vermijden of
te verminderen.

Amendement 72
Artikel 14, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De levensmiddelenproducenten in het
allereerste stadium van de voedselketen
zorgen ervoor dat alle stadia van de
productie en distributie onder hun beheer
op dusdanige wijze verlopen dat hun
producten voldoen aan de desbetreffende
bepalingen van de levensmiddelen- en
landbouwwetgeving, in het bijzonder met



\\epades\adoptes\adoptes_provisoi\01-06\01-06-12nl.doc PE 306.731\ 23

NL

betrekking tot de voedselveiligheid.
Een levensmiddelenproducent stelt de
bevoegde autoriteiten onverwijld in kennis
als hij van mening is of vermoedt dat een
van hem afkomstig, op de markt gebracht
product schadelijk voor de volksgezondheid
zou kunnen zijn. Dit is met name belangrijk
bij dierziekten waarvoor een meldplicht
geldt, en bij andere besmettelijke
dierziekten.
De levensmiddelenproducenten werken met
de bevoegde autoriteiten samen om ervoor
te zorgen dat de volksgezondheid wordt
beschermd.

Amendement 73
Artikel 14, lid 5, alinea 1

5. Een exploitant van een
levensmiddelenbedrijf die
verantwoordelijk is voor activiteiten met
betrekking tot de invoer, detailhandel of
distributie die niet van invloed zijn op de
verpakking, etikettering, veiligheid en
integriteit van het levensmiddel, gaat met
de nodige zorgvuldigheid te werk teneinde
de voedselveiligheidsvereisten te helpen
naleven.

5. Een exploitant van een
levensmiddelenbedrijf die
verantwoordelijk is voor activiteiten met
betrekking tot de invoer, detailhandel of
distributie die niet van invloed zijn op de
verpakking, etikettering, veiligheid en
integriteit van het levensmiddel, treft op
zijn verantwoordelijkheidsgebied de
nodige voorzorgsmaatregelen teneinde de
voedselveiligheidsvereisten na te leven.

Amendement 74
Artikel 14, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. Afhankelijk van de omvang van hun
activiteiten, kunnen exploitanten van een
levensmiddelenbedrijf die  levensmiddelen
hebben geïmporteerd, geproduceerd,
verwerkt of gedistribueerd die niet aan de
relevante bepalingen van de
levensmiddelenwetgeving voldoen en de
voedselveiligheid in gevaar brengen,
aansprakelijk worden gesteld voor de
gevolgen voor de menselijke gezondheid op
korte, middellange en lange termijn.

Amendement 75
Artikel 15, lid 2, alinea 1
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2. Een exploitant van een diervoederbedrijf
stelt de bevoegde autoriteiten onverwijld in
kennis als hij van mening is of vermoedt dat
door hem op de markt gebracht diervoeder
wellicht niet aan de veiligheidsvereisten
voor diervoeder voldoet. Hij stelt de
bevoegde autoriteiten in kennis van de
maatregelen die hij heeft genomen om
risico's voor de eindgebruiker als gevolg van
het gebruik van dat diervoeder te
voorkomen.

2. Een exploitant van een
diervoedingsproductenbedrijf stelt de
bevoegde autoriteiten onverwijld in kennis
als hij van mening is of vermoedt dat door
hem op de markt gebracht
diervoedingsproduct wellicht niet aan de
veiligheidsvereisten voor
diervoedingsproducten voldoet. Hij stelt de
bevoegde autoriteiten in kennis van de
maatregelen die hij heeft genomen om
risico's voor de eindgebruiker als gevolg van
het gebruik van dat diervoedingsproduct te
voorkomen. Werknemers die kennis
verkrijgen van mogelijke risico’s
betreffende de veiligheid van
diervoedingsproducten en de betrokken
instanties hiervan in kennis stellen, worden
hiervoor niet bestraft. Personen die uit
hoofde van hun beroepsbezigheden van
mening zijn of vermoeden dat een op de
markt gebracht diervoedingsproduct
schadelijk zou kunnen zijn voor de
menselijke gezondheid, dienen dergelijke
informatie eveneens te verstrekken zonder
dat dit nadelig is voor hun positie.

Amendement 76
Artikel 15, lid 5, alinea 1

5. Een exploitant van een diervoederbedrijf
die verantwoordelijk is voor activiteiten
met betrekking tot de invoer, detailhandel
of distributie die niet van invloed zijn op
de verpakking, etikettering, veiligheid en
integriteit van het diervoeder, gaat met de
nodige zorgvuldigheid te werk teneinde de
veiligheidsvereisten voor diervoeders te
helpen naleven.

5. Een exploitant van een
diervoedingsproductenbedrijf die
verantwoordelijk is voor activiteiten met
betrekking tot de invoer, detailhandel of
distributie die niet van invloed zijn op de
verpakking, etikettering, veiligheid en
integriteit van het diervoedingsproduct,
dient op zijn verantwoordelijkheidsgebied
de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen
teneinde de veiligheidsvereisten voor
diervoedingsproducten na te leven.

Amendement 77
Artikel 15, lid 5 bis (nieuw)

(5 bis) Afhankelijk van de omvang van hun
activiteiten, kunnen exploitanten van
diervoedingsproductenbedrijven die
diervoedingsproducten hebben
geïmporteerd, geproduceerd, verwerkt of
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gedistribueerd, die niet aan de wetgeving
inzake de veiligheid van
diervoedingsproducten voldoen en de
voedselveiligheid in gevaar brengen,
aansprakelijk worden gesteld voor de
gevolgen voor de menselijke en dierlijke
gezondheid op korte, middellange en lange
termijn.

Amendement 78
Artikel 16, lid 2

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1
kunnen levensmiddelen die niet bestemd
zijn om in de Gemeenschap in de handel te
worden gebracht omdat zij in doorvoer van
het ene derde land naar het andere zijn, of
bestemd zijn om voor onmiddellijke
uitvoer te worden verwerkt, op het
grondgebied van de Gemeenschap worden
toegelaten, mits die levensmiddelen of
daarvan afgeleide producten niet op de
markt van de Gemeenschap komen.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1
kunnen levensmiddelen die niet bestemd
zijn om in de Gemeenschap in de handel te
worden gebracht omdat zij in doorvoer van
het ene derde land naar het andere zijn, of
bestemd zijn om voor onmiddellijke
uitvoer te worden verwerkt, op het
grondgebied van de Gemeenschap worden
toegelaten, mits die levensmiddelen of
daarvan afgeleide producten strikt op de
markt van de Gemeenschap worden
geweerd. De verwerking op het
grondgebied van de Gemeenschap van
levensmiddelen van dierlijke oorsprong is
echter alleen toegestaan, indien daarbij de
voorschriften van de communautaire
hygiënewetgeving betreffende
levensmiddelen van dierlijke oorsprong
worden nageleefd.

Amendement 79
Artikel 17, titel

Uit de Gemeenschap uitgevoerde
levensmiddelen

Uit de Gemeenschap uitgevoerde
levensmiddelen en diervoedingsproducten

Amendement 80
Artikel 17, lid 1

1. Uit de Gemeenschap uitgevoerde
levensmiddelen dienen te voldoen aan de
toepasselijke vereisten van de
levensmiddelenwetgeving, behoudens
andersluidend verzoek van de autoriteiten
van het land van invoer of andersluidende
bepalingen in de wetgeving, voorschriften,
normen, gedragscodes en andere wettelijke

1. Uit de Gemeenschap uitgevoerde
levensmiddelen en diervoedingsproducten
dienen te voldoen aan de toepasselijke
vereisten van de EU-
levensmiddelenwetgeving, behoudens
andersluidend verzoek van de autoriteiten
van het land van invoer of andersluidende
bepalingen in de wetgeving, voorschriften,
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en bestuursrechtelijke maatregelen van het
land van invoer.

normen, gedragscodes en andere wettelijke
en bestuursrechtelijke maatregelen van het
land van invoer. Op basis hiervan mag de
export van levensmiddelen of
diervoedingsproducten die een
gezondheidsrisico zouden kunnen
opleveren voor de burgers van het land van
invoer, op geen enkele wijze worden
toegestaan.

Amendement 81
Artikel 17, lid 3

3. Uit de Gemeenschap uitgevoerde
levensmiddelen mogen niet onveilig zijn of
op onjuiste, misleidende of bedrieglijke
wijze zijn geëtiketteerd of gepresenteerd.

3. Uit de Gemeenschap uitgevoerde
levensmiddelen en diervoedingsproducten
dienen te voldoen aan de voorschriften
van de communautaire hygiënewetgeving
en mogen niet onveilig zijn of op onjuiste,
misleidende of bedrieglijke wijze zijn
geëtiketteerd of gepresenteerd.

Amendement 82
Artikel 17, lid 4

4. Levensmiddelen die in de Gemeenschap
schadelijk voor de gezondheid gebleken zijn,
op onjuiste, misleidende of bedrieglijke
wijze zijn geëtiketteerd of gepresenteerd, of
anderszins niet op de communautaire markt
zijn toegelaten, mogen niet uit de
Gemeenschap uitgevoerd of
wederuitgevoerd worden, tenzij de bevoegde
autoriteiten van het land van bestemming
daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd, na
volledig geïnformeerd te zijn over de
redenen waarom en de omstandigheden
waaronder de betrokken levensmiddelen in
de Gemeenschap niet in de handel konden
worden gebracht.

4. Levensmiddelen en
diervoedingsproducten die in de
Gemeenschap schadelijk voor de gezondheid
gebleken zijn, worden niet uit de
Gemeenschap uitgevoerd of
wederuitgevoerd.
Levensmiddelen en diervoedingsproducten
die op onjuiste, misleidende of bedrieglijke
wijze zijn geëtiketteerd of gepresenteerd, of
anderszins niet op de communautaire markt
zijn toegelaten, mogen niet uit de
Gemeenschap uitgevoerd of weder
uitgevoerd worden, tenzij de bevoegde
autoriteiten van het land van bestemming
daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd, na
volledig geïnformeerd te zijn over de
redenen waarom en de omstandigheden
waaronder de betrokken levensmiddelen of
diervoedingsproducten in de Gemeenschap
niet in de handel konden worden gebracht.
De uitvoer van deze levensmiddelen en
diervoedingsproducten mag in het land van
invoer geen enkel gezondheidsrisico
opleveren.
De toestemming van de bevoegde
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autoriteiten van het land van bestemming is
niet vereist, als levensmiddelen en
diervoedingsproducten met het oog op
teruggave aan de leverancier uit de
Gemeenschap worden uitgevoerd.

Amendement 83
Artikel 17, lid 5

5. De leden 1 tot en met 4 zijn van
overeenkomstige toepassing op
diervoeders.

Schrappen

Amendement 84
Artikel 18, letter -a) (nieuw)

-a)zorgt de Gemeenschap ervoor dat
internationale normen consistent zijn met
de levensmiddelenwetgeving van de EU,
zolang dit niet leidt tot afzwakking van de
bestaande EU-normen;

Amendement 207
Artikel 19

Waar mogelijk wordt het publiek bij de
opstelling van levensmiddelenwetgeving in
een passend stadium, rechtstreeks of via
representatieve organen, op doeltreffende
wijze geraadpleegd.

Behalve in noodgevallen worden het
publiek en andere belanghebbenden op
open en doorzichtige wijze geraadpleegd bij
de voorbereiding, opstelling, implementatie,
evaluatie en herziening van
levensmiddelenwetgeving.

Amendement 86
Artikel 21, lid 2, alinea 1

2. De Autoriteit heeft tot taak bij te dragen
tot een hoog niveau van bescherming van
het leven en de gezondheid van de mens, de
bescherming van de gezondheid en het
welzijn van dieren, de bescherming van het
leven van planten, de bescherming van het
milieu en de bescherming van de
gezondheid van de werkenden, en tevens de
werking van de interne markt te
vergemakkelijken, door een geïntegreerd,
samenhangend systeem van
wetenschappelijke en technische

2. De Autoriteit heeft tot taak bij te dragen
tot een hoog niveau van bescherming van
het leven en de gezondheid van de mens,
daarbij rekening houdend met de
gezondheid en het welzijn van dieren, de
gezondheid van planten en het milieu, dit in
de context van de werking van de interne
markt.

De Autoriteit verstrekt wetenschappelijk
advies en wetenschappelijke en technische
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ondersteuning voor de wetgeving en het
beleid van de Gemeenschap op te zetten en
te zorgen voor onafhankelijke informatie
en risicocommunicatie.

ondersteuning voor de wetgeving en het
beleid van de Gemeenschap op alle
gebieden die direct of indirect gevolgen
hebben voor de veiligheid van
levensmiddelen en diervoedingsproducten.
Zij verstrekt onafhankelijke informatie over
alle aangelegenheden op deze gebieden en
verzorgt de risicocommunicatie.

Amendement 87
Artikel 21, lid 2, alinea 2

Tot deze taakstelling behoren: Tot deze taakstelling behoren:
a) alle gebieden die direct of indirect op de
veiligheid van levensmiddelen van invloed
zijn;

a) alle gebieden die direct op de veiligheid
van levensmiddelen van invloed zijn;

a bis) andere gebieden indien zij van
invloed zijn op de voedselveiligheid,
waaronder

b) diergezondheid en dierenwelzijn,
gezondheid van planten;

i) diergezondheid en dierenwelzijn en
gezondheid van planten in gevallen waarin
levensmiddelen of diervoedingsproducten
schadelijk kunnen zijn;

c) voeding; ii) voeding;
d) alle aangelegenheden die verband
houden met genetisch gemodificeerde
organismen in de zin van Richtlijn
90/220/EEG.

iii) alle aangelegenheden op het gebied van
voedselveiligheid die verband houden met
genetisch gemodificeerde organismen in de
zin van Richtlijn 90/220/EEG, laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 97/35/EG van de
Commissie van 18 juni 19971.
d) iedere aangelegenheid die betrekking
heeft op de etikettering van
levensmiddelen in de zin van Richtlijn
2000/13/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 20 maart 2000 betreffende
de onderlinge aanpassing van de
wetgeving der lidstaten inzake de
etikettering en presentatie van
levensmiddelen alsmede inzake de
daarvoor gemaakte reclame2.
___________________
1. PB L 169 van 27.6.1997, blz. 72.
2. PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.

Amendement 88
Artikel 21, lid 2, alinea 3

Ten aanzien van genetisch
gemodificeerde organismen die geen
levensmiddel of diervoeder zijn, blijven de

Schrappen
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taken van de Autoriteit beperkt tot het
uitbrengen van wetenschappelijke
adviezen.

Amendement 89
Artikel 21, lid 2, alinea 4

Tot de taken van de Autoriteit behoort ook
het beheer van het systeem voor snelle
waarschuwingen inzake levensmiddelen en
diervoeder.

Tot de taken van de Autoriteit behoort ook
het beheer van het systeem voor snelle
waarschuwingen inzake levensmiddelen en
diervoedingsproducten, onder
verantwoordelijkheid van de Commissie.

Amendement 90
Artikel 22, letter a)

a) verstrekt de communautaire
instellingen en de lidstaten de best mogelijke
wetenschappelijke adviezen in alle gevallen
waarin de communautaire wetgeving hierin
voorziet en over alle vraagstukken die tot
haar taakstelling behoren;

a) verstrekt de communautaire
instellingen, waaronder ook het Europees
Parlement, en de lidstaten de best mogelijke
wetenschappelijke adviezen in alle gevallen
waarin de communautaire wetgeving hierin
voorziet en over alle vraagstukken die tot
haar taakstelling behoren;

Amendement 91
Artikel 22, letter c)

c) biedt de Commissie wetenschappelijke
en technische ondersteuning op de
gebieden die tot haar taakstelling behoren;

c) biedt de Commissie en het Europees
Parlement wetenschappelijke en
technische ondersteuning op de gebieden
die tot haar taakstelling behoren;

Amendement 92
Artikel 22, letter c bis) (nieuw)

c bis) steunt en adviseert risicomanagers
bij hun interpretatie van adviezen inzake
risicobeoordeling en de keuze van opties
voor risicomanagement;

Amendement 93
Artikel 22, lid 1, letter f)

f) onderneemt actie om opduikende
risico’s op de gebieden die tot haar
taakstelling behoren op te sporen en te
karakteriseren teneinde deze te beperken
of te voorkomen;

f) spoort opduikende risico's op en
evalueert deze teneinde op de gebieden die
tot haar taakstelling behoren advies te
verstrekken omtrent de maatregelen die
moeten worden genomen om deze risico's
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te voorkomen, te elimineren of te
beperken;

Amendement 212
Artikel 22, letter f bis (nieuw)

f bis. geeft opdracht tot onafhankelijke
inspecties in de sector veiligheid van
levensmiddelen en diervoedingsproducten;

Amendement 94
Artikel 22, letter h)

h) is verantwoordelijk voor het beheer van
het bij deze verordening ingestelde systeem
voor snelle waarschuwingen inzake
levensmiddelen en diervoeder;

h) neemt deel aan het beheer van het bij
deze verordening ingestelde systeem voor
snelle waarschuwingen inzake
levensmiddelen en diervoedingsproducten,
onder verantwoordelijkheid van de
Commissie;

Amendement 95
Artikel 22, letter j)

j) verleent op verzoek van de Commissie
wetenschappelijke en technische bijstand
teneinde de samenwerking tussen de
Gemeenschap, kandidaat-lidstaten van de
Europese Unie, internationale organisaties
en derde landen op de gebieden die tot haar
taakstelling behoren te verbeteren;

j) verleent op verzoek van de Commissie of
het Europees Parlement wetenschappelijke
en technische bijstand teneinde de
samenwerking tussen de Gemeenschap,
kandidaat-lidstaten van de Europese Unie,
internationale organisaties en derde landen
op de gebieden die tot haar taakstelling
behoren te verbeteren;

Amendement 96
Artikel 22, letter k)

k) verleent op verzoek van de Commissie
bijstand betreffende de communicatie over
voedingskwesties die het
gezondheidsbeleid raken;

k) verleent op verzoek van de Commissie
bijstand betreffende de communicatie over
de betekenis van gezondheid en
voedselveiligheid voor voedingskwesties,
rekening houdend met de verscheidenheid
aan voedingsgewoonten in de EU;

Amendement 97
Artikel 22, letter k) bis (nieuw)

k) bis. stelt voor stoffen die worden gebruikt
in voedingsmiddelen drempelwaarden vast,
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waarop geen uitzonderingen mogelijk zijn.

Amendement 98
Artikel 22, letter m)

m) formuleert haar eigen conclusies en
richtsnoeren omtrent aangelegenheden die
tot haar taakstelling behoren;

m) formuleert zelfstandig en onafhankelijk
conclusies en richtsnoeren omtrent
aangelegenheden die tot haar taakstelling
behoren, en spreekt, uitgaande daarvan,
aanbevelingen uit voor de risicomanagers;

Amendement 99
Artikel 22, letter m) bis (nieuw)

m) bis speelt ter bevordering van een
consistent standpunt van de EU binnen de
grenzen van haar taakstelling een rol bij
de betrekkingen van de EU met
internationale organisaties op het gebied
van voedselveiligheid, zoals de Codex
Alimentarius, de WHO en de FAO;

Amendement 213
Artikel 24, lid 1

1. De raad van bestuur bestaat uit vier door
het Europees Parlement benoemde
vertegenwoordigers, vier door de Raad
benoemde vertegenwoordigers, vier door
de Commissie benoemde
vertegenwoordigers en vier door de
Commissie aangewezen
vertegenwoordigers van de consumenten
en het bedrijfsleven.

1. De raad van bestuur bestaat uit twaalf
vertegenwoordigers die door de
Commissie worden voorgedragen na een
open oproep tot het indienen van
sollicitaties binnen de Europese
instellingen, waaronder personen die
praktijkervaring hebben met landbouw,
levensmiddelenindustrie, kleine bedrijven
en consumentengroeperingen.

Amendement 102
Artikel 24, lid 2

2. De vertegenwoordigers kunnen zich
doen vervangen door gelijktijdig
aangewezen plaatsvervangers. Zij worden
voor vier jaar benoemd, welke termijn
eenmaal met vier jaar kan worden
verlengd.

2. De vertegenwoordigers worden voor
vier jaar benoemd, welke termijn eenmaal
met vier jaar kan worden verlengd.

Amendement 103
Artikel 24, lid 7, alinea 1

7. De raad van bestuur stelt jaarlijks vóór 7. De raad van bestuur stelt jaarlijks vóór
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31 januari het werkprogramma van de
Autoriteit voor het lopende jaar op. Ook
stelt hij een aanpasbaar
meerjarenprogramma op. De raad van
bestuur ziet erop toe dat deze programma's
aansluiten bij de wetgevings- en
beleidsprioriteiten van de Commissie op
het gebied van de voedselveiligheid.

31 januari het werkprogramma van de
Autoriteit voor het lopende jaar op. Ook
stelt hij een aanpasbaar
meerjarenprogramma op. De raad van
bestuur ziet erop toe dat deze programma’s
aansluiten bij de wetgevings- en
beleidsprioriteiten van de Europese Unie
op het gebied van de voedselveiligheid.

Amendement 104
Artikel 24, lid 7, alinea 3

De uitvoerend directeur zendt deze
programma’s en het verslag naar het
Europees Parlement, de Raad, de
Commissie en de lidstaten en maakt deze
openbaar.

Schrappen

Amendement 105
Artikel 24, lid 8

8. De raad van bestuur stelt op voorstel van
de uitvoerend directeur het huishoudelijk
reglement van de Autoriteit vast.

8. De raad van bestuur stelt op voorstel van
de uitvoerend directeur het huishoudelijk
reglement van de Autoriteit vast. Dit
reglement wordt openbaar gemaakt.

Amendement 106
Artikel 24, lid 10

10. De uitvoerend directeur neemt zonder
stemrecht deel aan de vergaderingen van
de raad van bestuur en voorziet in het
secretariaat daarvan.

10. De uitvoerend directeur neemt zonder
stemrecht deel aan de vergaderingen van
de raad van bestuur en voorziet in het
secretariaat daarvan. De voorzitter van het
wetenschappelijk comité neemt zonder
stemrecht deel aan de vergaderingen van
de raad van bestuur.

Amendementen 107 en 220 rev.
Artikel 25, lid 1

1. De uitvoerend directeur wordt op
voordracht van de Commissie door de raad
van bestuur benoemd voor een periode van
vijf jaar, die telkens met vijf jaar kan
worden verlengd. Hij kan door de raad van
bestuur van zijn functie worden ontheven.

1. Met het oog op de benoeming van de
uitvoerend directeur wordt een open en
transparante selectieprocedure gevolgd. De
raad van bestuur benoemt de uitvoerend
directeur op basis van een lijst van
kandidaten die door de Commissie worden
voorgedragen op grond van de resultaten
van een algemeen vergelijkend onderzoek
dat is aangekondigd in het Publicatieblad
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van de Europese Gemeenschappen en via
andere informatiekanalen en nadat de
kandidaten in het Europees Parlement zijn
gehoord. De ambtsperiode van de
uitvoerend directeur bedraagt vijf jaar en
kan worden verlengd. Hij kan door de raad
van bestuur bij meerderheid van zijn functie
worden ontheven.

Amendement 108
Artikel 25, lid 2, letter b)

b) de opstelling van de werkprogramma's
van de Autoriteit, in overeenstemming met
de Commissie;

b) de opstelling van de werkprogramma's
van de Autoriteit, na raadpleging van de
Commissie, het adviesforum en het
Europees Parlement;

Amendement 109
Artikel 25, lid 2, letter g bis) (nieuw)

g bis) het leggen en onderhouden van
contacten met het Europees Parlement en
het zorgen voor een regelmatige dialoog
met de bevoegde commissies van het
Europees Parlement.

Amendement 110
Artikel 25, lid 3, letter a)

a) een ontwerpverslag over alle activiteiten
van de Autoriteit in het voorgaande jaar;

a) een ontwerp van algemeen verslag over
alle activiteiten van de Autoriteit in het
voorgaande jaar;

Amendement 111
Artikel 25, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De uitvoerend directeur doet deze
programma’s en het algemeen verslag
toekomen aan het Europees Parlement, de
Raad, de Commissie en de lidstaten en
maakt deze openbaar. Hij licht
persoonlijk de werkprogramma's en de
herzienbare meerjarenprogramma's
alsmede het algemeen verslag toe.

Amendement 112
Artikel 26, lid 3
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3. Het adviesforum adviseert de uitvoerend
directeur bij de vervulling van zijn taken
krachtens deze verordening en zorgt voor
nauwe samenwerking tussen de Autoriteit en
de bevoegde organen in de lidstaten die
soortgelijke taken vervullen als de
Autoriteit.

3. Het adviesforum adviseert de uitvoerend
directeur bij de vervulling van zijn taken
krachtens deze verordening en zorgt voor
nauwe samenwerking tussen de Autoriteit en
de bevoegde organen in de lidstaten die
soortgelijke taken vervullen als de
Autoriteit. Het adviesforum is een orgaan
voor de uitwisseling van informatie over
mogelijke risico's en voor het
bijeenbrengen van kennis. De leden van het
adviesforum handelen tevens in het belang
van de levensmiddelenveiligheid en de
algemene beginselen van het EU-
levensmiddelenrecht.

Amendement 113
Artikel 26, lid 4

4. Het adviesforum wordt voorgezeten
door de uitvoerend directeur, die het forum
bijeenroept. De werkwijze van het
adviesforum wordt vastgelegd in het
huishoudelijk reglement van de Autoriteit.

4. Het adviesforum komt tenminste zes
maal per jaar bijeen, op uitnodiging van
de voorzitter of op verzoek van tenminste
een derde van zijn leden. Het adviesforum
wordt voorgezeten door de uitvoerend
directeur. De werkwijze van het
adviesforum wordt vastgelegd in het
huishoudelijk reglement van de Autoriteit
en wordt openbaar gemaakt.

Amendement 114
Artikel 26, lid 6

6. Vertegenwoordigers van de diensten van
de Commissie mogen aan de
werkzaamheden van het adviesforum
deelnemen.

6. Vertegenwoordigers van de diensten van
de Commissie, met name het Voedsel- en
Veterinair Bureau en het Europees
Parlement, mogen zonder stemrecht aan
de werkzaamheden van het adviesforum
deelnemen.

Amendement 115
Artikel 27, lid 1

1. Het wetenschappelijk comité en de
permanente wetenschappelijke panels
hebben elk op hun eigen
bevoegdheidsgebied tot taak de
wetenschappelijke adviezen van de
Autoriteit uit te brengen.

1. Het wetenschappelijk comité en de
permanente wetenschappelijke panels
hebben elk op hun eigen
bevoegdheidsgebied tot taak de
wetenschappelijke adviezen van de
Autoriteit uit te brengen overeenkomstig de
taak van de Autoriteit, en kunnen zo nodig
opdracht geven tot openbare hoorzittingen.
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Amendement 116
Artikel 27, lid 5

5. De leden van het wetenschappelijk
comité die geen lid van een
wetenschappelijk panel zijn en de leden
van de wetenschappelijke panels worden
op voordracht van de uitvoerend directeur
door de raad van bestuur benoemd voor
een termijn van drie jaar, die telkens met
drie jaar kan worden verlengd, nadat
hiervoor in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen een oproep tot
het indienen van blijken van belangstelling
is gepubliceerd.

5. De leden van het wetenschappelijk
comité die geen lid van een
wetenschappelijk panel zijn en de leden
van de wetenschappelijke panels worden
op voordracht van de uitvoerend directeur
door de raad van bestuur benoemd voor
een termijn van drie jaar, die telkens met
drie jaar kan worden verlengd, nadat
hiervoor in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen, in
desbetreffende vooraanstaande
wetenschappelijke publicaties alsmede op
de homepage van de Autoriteit een oproep
tot het indienen van blijken van
belangstelling is gepubliceerd.

Amendement 117
Artikel 28, lid 3, inleidende formule

3. De regels voor de toepassing van de leden
1 en 2 worden door de Commissie na
raadpleging van de Autoriteit vastgesteld
overeenkomstig de procedure van artikel 57,
lid 2. In deze regels wordt met name het
volgende bepaald:

3. De regels voor de toepassing van de leden
1 en 2 worden door de Commissie
vastgesteld overeenkomstig de procedure
van artikel 57, lid 2. Alvorens de
ontwerptoepassingsregels op te stellen,
raadpleegt de Commissie de Autoriteit. De
Commissie houdt zoveel mogelijk rekening
met het advies van de Autoriteit en zet
uiteen op welke wijze rekening is gehouden
met het advies in de
ontwerptoepassingsregels die
overeenkomstig artikel 57, lid 2 aan het
comité moeten worden voorgelegd. In deze
regels wordt met name het volgende
bepaald:

Amendement 118
Artikel 28, lid 3, letter a)

a) de procedure die de Autoriteit toepast op
aan haar voorgelegde verzoeken, en in het
bijzonder de omstandigheden waarin zij
een verzoek om een advies mag afwijzen
of wijzigen;

a) de procedure die de Autoriteit toepast op
aan haar voorgelegde verzoeken;

Amendement 119
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Artikel 29, titel

Tegenstrijdige wetenschappelijke adviezen Uiteenlopende wetenschappelijke adviezen

Amendement 120
Artikel 29, lid 1

1. De Autoriteit betracht de nodige
waakzaamheid om eventuele
tegenstrijdigheden tussen haar
wetenschappelijke adviezen en de door
andere, met soortgelijke taken belaste
instanties uitgebrachte wetenschappelijke
adviezen vroegtijdig te onderkennen.

1. De Autoriteit betracht de nodige
waakzaamheid om eventuele
tegenstrijdigheden tussen haar
wetenschappelijke adviezen en de door
andere, met soortgelijke taken belaste
instanties uitgebrachte wetenschappelijke
adviezen vroegtijdig te onderkennen.  Om
zo veel mogelijk resultaten te verkrijgen
en om de kans op uiteenlopende
wetenschappelijke adviezen zo klein
mogelijk te houden dient te worden
voorzien in een doelmatig netwerk met en
inspraak van bestaande nationale
wetenschappelijke instituten en instanties
ter zake.

Amendement 121
Artikel 29, lid 3

3. Wanneer een substantiële
tegenstrijdigheid op wetenschappelijk vlak
is geconstateerd en de betrokken instantie
een agentschap van de Gemeenschap of
een van de wetenschappelijke comités van
de Commissie is, zijn de Autoriteit en de
betrokken instantie verplicht samen te
werken teneinde tegenstrijdigheid weg te
nemen of een gezamenlijk document aan de
Commissie voor te leggen waarin de
wetenschappelijke geschilpunten worden
toegelicht.

3. Wanneer een substantieel verschil op
wetenschappelijk vlak na het overleg zoals
bedoeld in lid 2 blijft bestaan, vermeldt de
Autoriteit in haar advies het bestaan van
deze uiteenlopende opvattingen en geeft zij
hierover haar opinie, opdat de Commissie,
het Parlement en de Raad over volledige
informatie beschikken.

Amendement 122
Artikel 29, lid 4

4. Wanneer een substantiële
tegenstrijdigheid op wetenschappelijk vlak
is geconstateerd en de betrokken instantie
een instantie van een lidstaat is, zijn de
Autoriteit en de nationale instantie
verplicht om in overleg met het

Schrappen
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adviesforum samen te werken teneinde de
tegenstrijdigheid weg te nemen of een
gezamenlijk document over te leggen
waarin de wetenschappelijke geschilpunten
worden toegelicht.

Amendement 123
Artikel 29, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Wanneer een substantieel verschil op
wetenschappelijk vlak is geconstateerd dat
niet langs de weg van samenwerking, zoals
beschreven in de leden 2 en 3, kan worden
opgelost, geeft het advies van de Autoriteit
de doorslag.

Amendement 124
Artikel 31, lid 1

1. De Autoriteit laat de nodige
wetenschappelijke studies verrichten om
haar taken te kunnen vervullen. Zij tracht
overlapping met de onderzoekprogramma's
van de lidstaten en de Gemeenschap te
vermijden en bevordert de samenwerking
door middel van goede coördinatie.

1. De Autoriteit laat  met gebruikmaking
van de beste beschikbare, onafhankelijke
wetenschappelijke hulpbronnen de nodige
wetenschappelijke studies verrichten om
haar taken te kunnen vervullen. Voor
dergelijke wetenschappelijke studies wordt
op een open en transparante wijze
opdracht gegeven. De Autoriteit tracht
overlapping met de onderzoekprogramma's
van de lidstaten en de Gemeenschap te
vermijden en bevordert de samenwerking
door middel van goede coördinatie.

Amendement 125
Artikel 32, lid 1, letter a)

a) de voedselconsumptie en de
blootstelling van personen aan risico's in
verband met de consumptie van voedsel;

a) de blootstelling van personen aan risico's
in verband met de consumptie van voedsel;

Amendement 126
Artikel 32, lid 1, letter b)

b) de incidentie en prevalentie van
biologische risico's;

b) de incidentie en prevalentie van
biologische risico's die verband houden met
de consumptie van voedsel;

Amendement 127
Artikel 32, lid 1, letter c)
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c) verontreinigingen in voor menselijke en
dierlijke consumptie bestemd voedsel, met
inbegrip van residuen.

c) verontreinigingen in voor menselijke en
dierlijke consumptie bestemd voedsel.

Amendement 128
Artikel 32, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) residuen.

Amendement 129
Artikel 33, lid 2

2. Wanneer de Autoriteit over informatie
beschikt op grond waarvan zij een ernstig
risico vermoedt, verzoekt zij de lidstaten,
de andere agentschappen van de
Gemeenschap en de Commissie om nadere
informatie. De lidstaten, de betrokken
communautaire organen en de Commissie
antwoorden zo snel mogelijk en
verstrekken alle relevante informatie
waarover zij beschikken.

2. Wanneer de Autoriteit over informatie
beschikt op grond waarvan zij een risico
vermoedt, verzoekt zij de lidstaten, de
andere agentschappen van de
Gemeenschap en de Commissie om nadere
informatie. De lidstaten, de betrokken
communautaire organen en de Commissie
antwoorden met spoed en verstrekken alle
relevante informatie waarover zij
beschikken.

Amendement 130
Artikel 33, lid 4

4. De Autoriteit zendt de over nieuwe
risico's verzamelde informatie aan het
Europees Parlement, de Commissie en de
lidstaten.

4. De Autoriteit zendt de over nieuwe
risico's verzamelde informatie en evaluatie
aan het Europees Parlement, de Commissie
en de lidstaten.

Amendement 131
Artikel 34

Artikel 34

Systeem voor snelle waarschuwingen

Schrappen

1. De Autoriteit is belast met het beheer
van het krachtens artikel 49 ingestelde
systeem voor snelle waarschuwingen
inzake levensmiddelen en diervoeder.

2. De Autoriteit brengt in overleg met de
lidstaten en de Commissie de nodige
faciliteiten tot stand voor de snelle
doorgifte van informatie ten behoeve van
het systeem voor snelle waarschuwingen.
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Amendement 132
Artikel 35, lid 1

1. De Autoriteit bevordert de vorming van
Europese netwerken van organisaties die
werkzaam zijn op de gebieden die tot haar
taakstelling behoren. Deze netwerken zijn
met name bedoeld ter vergemakkelijking
van de coördinatie van activiteiten, de
uitwisseling van informatie, de
ontwikkeling en uitvoering van
gezamenlijke projecten en de uitwisseling
van expertise en de beste praktijk op de
gebieden die tot de taakstelling van de
Autoriteit behoren.

1. De Autoriteit bevordert de vorming van
netwerken van organisaties die werkzaam
zijn op de gebieden die tot haar taakstelling
behoren, waaronder
consumentenorganisaties en andere
belanghebbenden. Deze netwerken zijn
met name bedoeld ter vergemakkelijking
van de coördinatie van activiteiten, de
uitwisseling van informatie, de
ontwikkeling en uitvoering van
gezamenlijke projecten en de uitwisseling
van expertise en de beste praktijk op de
gebieden die tot de taakstelling van de
Autoriteit behoren.

Amendement 133
Artikel 35, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten zetten op regionaal en
interregionaal niveau een netwerk van
vooraanstaande onderzoekscentra op en
coördineren deze met het oog op een
continue bewaking van de
voedselveiligheid.

Amendement 134
Artikel 35, lid 2

2. De raad van bestuur stelt op voorstel van
de uitvoerend directeur een lijst op van door
de lidstaten aangewezen bevoegde en
onafhankelijke organisaties die de Autoriteit
afzonderlijk of in netwerken bij de
uitoefening van haar taken kunnen bijstaan.
De Autoriteit kan bepaalde werkzaamheden
aan deze organisaties opdragen, in het
bijzonder voorbereidende werkzaamheden
voor wetenschappelijke adviezen,
wetenschappelijke en technische bijstand,
wetenschappelijke studies, verzameling van
gegevens en opsporing van nieuwe risico's.
Sommige van deze werkzaamheden kunnen
voor financiële steun in aanmerking komen.

2. De raad van bestuur stelt op voorstel van
de uitvoerend directeur een lijst op, die
openbaar wordt gemaakt, van bevoegde en
onafhankelijke organisaties die de Autoriteit
afzonderlijk of in netwerken bij de
uitoefening van haar taken kunnen bijstaan.
De Autoriteit kan bepaalde werkzaamheden
aan deze organisaties opdragen, in het
bijzonder voorbereidende werkzaamheden
voor wetenschappelijke adviezen,
wetenschappelijke en technische bijstand,
wetenschappelijke studies, verzameling van
gegevens en opsporing van nieuwe risico's.
Sommige van deze werkzaamheden kunnen
voor financiële steun in aanmerking komen.
De raad van bestuur ontwikkelt tevens op
voorstel van de uitvoerend directeur een
programma in het kader waarvan op het
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gebied van voedselveiligheid bevoegde en
onafhankelijke organisaties in de EER, de
EVA-landen en de kandidaat-lidstaten met
de Autoriteit kunnen samenwerken en een
netwerk vormen. De Autoriteit kan van tijd
tot tijd naar eigen goeddunken bepaalde
wetenschappelijke en technische
werkzaamheden aan deze organen en
organisaties opdragen.

Amendement 135
Artikel 36, lid 1, alinea 1

1. De leden van de raad van bestuur en de
leden van het adviesforum verbinden zich
ertoe op onafhankelijke wijze in het
openbaar belang te handelen.

1. De leden van de raad van bestuur en de
leden van het adviesforum en de
uitvoerend directeur verbinden zich ertoe
op onafhankelijke wijze in het openbaar
belang te handelen.

Amendement 136
Artikel 36, lid 3

3. De leden van de raad van bestuur, de
leden van het adviesforum, de leden van
het wetenschappelijk comité en de
wetenschappelijke panels, alsmede de
externe deskundigen die aan de
werkgroepen hiervan deelnemen, maken op
elke vergadering de specifieke belangen
kenbaar die geacht zouden kunnen worden
afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid
in verband met de op de agenda staande
onderwerpen.

3. De leden van de raad van bestuur, de
uitvoerend directeur, de leden van het
adviesforum, de leden van het
wetenschappelijk comité en de
wetenschappelijke panels, alsmede de
externe deskundigen die aan de
werkgroepen hiervan deelnemen, maken op
elke vergadering de specifieke belangen
kenbaar die geacht zouden kunnen worden
afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid
in verband met de op de agenda staande
onderwerpen.

Amendement 137
Artikel 37, lid 1, inleidende formule

1. De Autoriteit zorgt ervoor haar
werkzaamheden met een hoge mate van
doorzichtigheid te verrichten. Zij maakt het
volgende openbaar:

1. De Autoriteit zorgt ervoor haar
werkzaamheden met een hoge mate van
doorzichtigheid te verrichten. Zij maakt
onverwijld het volgende openbaar:

Amendement 138
Artikel 37, lid 1, letter -a) (nieuw)

-a) agenda's en notulen van het
wetenschappelijk comité en van de
wetenschappelijke panels;
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Amendement 139
Artikel 37, lid 1, letter a)

a) de adviezen van het wetenschappelijk
comité en de wetenschappelijke panels, zo
spoedig mogelijk na de goedkeuring ervan,
waarbij minderheidsstandpunten altijd
worden vermeld;

a) de adviezen van het wetenschappelijk
comité en de wetenschappelijke panels,
onmiddellijk na de goedkeuring ervan,
waarbij minderheidsstandpunten altijd
worden vermeld;

Amendement 140
Artikel 37, lid 1, letter b)

b) de jaarlijkse verklaringen omtrent de
belangen van de leden van de raad van
bestuur, de leden van het adviesforum en
de leden van het wetenschappelijk comité
en de wetenschappelijke panels, alsmede
de verklaringen omtrent hun belangen in
verband met agendapunten van de
vergaderingen;

b) de jaarlijkse verklaringen omtrent de
belangen van de leden van de raad van
bestuur, de uitvoerend directeur, de leden
van het adviesforum en de leden van het
wetenschappelijk comité en de
wetenschappelijke panels, alsmede de
verklaringen omtrent hun belangen in
verband met agendapunten van de
vergaderingen;

Amendement 141
Artikel 37, lid 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) met inachtneming van de artikelen
38 en 40, de informatie op grond waarvan
haar adviezen worden uitgebracht;

Amendement 142
Artikel 37, lid 1, letter d bis) (nieuw)

d bis) het jaarlijkse werkprogramma en
het meerjarenprogramma.

Amendement 143
Artikel 37, lid 2

2. De raad van bestuur kan op voorstel van
de uitvoerend directeur besluiten sommige
van zijn vergaderingen in het openbaar te
houden en kan vertegenwoordigers van
consumenten of andere belanghebbenden
toestaan om sommige werkzaamheden van
de Autoriteit als waarnemer bij te wonen.

2. De raad van bestuur houdt zijn
vergaderingen in het openbaar en kan
vertegenwoordigers van consumenten of
andere belanghebbenden toestaan om
sommige werkzaamheden van de Autoriteit
als waarnemer bij te wonen.

Amendement 144
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Artikel 37, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De raad van bestuur treft bijzondere
voorzieningen voor de opneming van niet
gespecialiseerde waarnemers bij de
vergaderingen van het wetenschappelijk
comité.

Amendement 145
Artikel 38, lid 3

3. De conclusies van de door de Autoriteit
uitgebrachte wetenschappelijke adviezen
met betrekking tot de te verwachten
gezondheidseffecten worden in geen geval
geheimgehouden.

Schrappen

Amendement 146
Artikel 39, lid 2

2. De Autoriteit zorgt ervoor dat het
publiek en alle belanghebbenden snel van
objectieve, betrouwbare en gemakkelijk te
begrijpen informatie worden voorzien, in
het bijzonder met betrekking tot de
resultaten van haar werkzaamheden. Om
het publiek een beter inzicht in haar
werkzaamheden te geven stelt zij
informatiemateriaal voor het grote publiek
samen en verspreidt zij dit.

2. De Autoriteit vervult haar taak van
risicocommunicatie op verantwoordelijke
wijze. Zij zorgt ervoor dat het publiek en
alle belanghebbenden snel van objectieve,
betrouwbare en gemakkelijk te begrijpen
informatie worden voorzien, in het
bijzonder met betrekking tot de resultaten
van haar werkzaamheden. Om het publiek
een beter inzicht in haar werkzaamheden te
geven stelt zij informatiemateriaal voor het
grote publiek samen en verspreidt zij dit.

Amendement 147
Artikel 39, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De Autoriteit, vertegenwoordigd door
de uitvoerend directeur en de leden van de
verschillende wetenschappelijke panels,
komt regelmatig met de Commissie en de
Raad bijeen om te spreken over de
grondslagen van de risicoanalyses, zodat
deze instellingen met meer kennis van
zaken risicomanagementbeslissingen
kunnen nemen.

Amendement 148
Artikel 39, lid 2 ter (nieuw)

2 ter. De Autoriteit brengt een mededeling
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uit om haar wetenschappelijke
risicobeoordelingen uiteen te zetten aan het
Europees Parlement, de consumenten,
levensmiddelenbedrijven en de
academische wereld, teneinde de rol van de
Autoriteit te versterken en de door haar
gehanteerde onafhankelijke en
transparante procedures voor de
risicoanalyse te onderbouwen..

Amendement 149
Artikel 39, lid 2 quater (nieuw)

2 quater. De conclusies van de door de
Autoriteit uitgebrachte wetenschappelijke
adviezen met betrekking tot de te
verwachten gezondheids- en
veiligheidseffecten worden onmiddellijk na
goedkeuring en doorzending naar de
Commissie openbaar gemaakt.

Amendement 150
Artikel 39, lid 3

3. De Commissie en de Autoriteit zorgen
voor een goede informatie-uitwisseling over
aangelegenheden die onder hun respectieve
bevoegdheden op het gebied van
risicocommunicatie vallen.

3. De Commissie en de Autoriteit zorgen
voor een goede informatie-uitwisseling over
aangelegenheden die onder hun respectieve
bevoegdheden op het gebied van
risicocommunicatie vallen. De Autoriteit
maakt alle adviezen, met inbegrip van de
aanbevelingen aan risicomanagers die zijn
verworpen of niet opgevolgd, openbaar.

Amendement 152
Artikel 41

Consumenten en andere belanghebbenden
De Autoriteit legt passende contacten met
consumentenvertegenwoordigers en alle
andere belanghebbenden.

Consumenten, producenten en andere
belanghebbenden
De Autoriteit legt doeltreffende contacten
met consumentenvertegenwoordigers,
producentenvertegenwoordigers, actoren in
de verwerkende industrie en alle andere
belanghebbenden.

Amendement 153
Artikel 42, lid 1

1. De ontvangsten van de Autoriteit 1. De Autoriteit wordt geheel uit de
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bestaan uit een bijdrage van de
Gemeenschap en uit eventuele
vergoedingen die de Autoriteit ontvangt
voor door haar verleende diensten.

algemene begroting van de Gemeenschap
gefinancierd.

Amendement 154
Artikel 42, leden 5 en 6

5. De raad van bestuur stelt uiterlijk op 31
maart de ontwerpbegroting vast en zendt
die naar de Commissie, die op basis
daarvan de desbetreffende ramingen
opneemt in het voorontwerp van algemene
begroting van de Europese
Gemeenschappen, dat zij overeenkomstig
artikel 272 van het Verdrag aan de Raad
voorlegt.

5. De raad van bestuur stelt uiterlijk op
31 maart de ontwerpraming, met inbegrip
van de voorlopige lijst van de
personeelsformatie en het voorlopige
werkprogramma, vast en zendt die naar de
Commissie, die op basis daarvan de
desbetreffende ramingen opneemt in het
voorontwerp van algemene begroting van
de Europese Gemeenschappen, dat zij
overeenkomstig artikel 272 van het
Verdrag aan de Raad voorlegt.

6. De raad van bestuur stelt de begroting
van de Autoriteit vast en past deze waar
nodig aan de bijdrage van de Gemeenschap
aan.

6. Na vaststelling van de algemene
begroting door de begrotingsautoriteit,
stelt de raad van bestuur de definitieve
begroting en het definitieve
werkprogramma van de Autoriteit vast en
past deze waar nodig aan de bijdrage van
de Gemeenschap aan. Hij doet deze
onverwijld aan de Commissie en de
begrotingsautoriteit toekomen.
6bis. Voor elke wijziging van de
begroting, met inbegrip van de lijst van de
personeelsformatie, wordt de procedure
van lid 5 gevolgd..
6ter. De goedkeuring van de lijst van de
personeelsformatie van de Autoriteit
wordt bekrachtigd in de algemene
begroting van de Europese
Gemeenschappen.

Amendement 155
Artikel 43, lid 4

4.  Het Europees Parlement verleent de
uitvoerend directeur op aanbeveling van
de raad van bestuur decharge voor de
uitvoering van de begroting.

4. Het Europees Parlement verleent de
raad van bestuur op aanbeveling van de
Raad  decharge voor de uitvoering van de
begroting.
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Amendement 156
Artikel 43 bis (nieuw)

Artikel 43 bis
Fraudebestrijding

1. Ter bestrijding van fraude, corruptie en
andere illegale handelingen zijn de
bepalingen van Verordening (EG) nr.
1073/1999 van het Europees Parlement en
de Raad van 25 mei 1999 betreffende
onderzoeken door het Europees Bureau
voor fraudebestrijding (OLAF)
onverminderd van toepassing1.
2. De Autoriteit treedt toe tot het
Interinstitutioneel Akkoord van 25 mei
1999 betreffende de interne onderzoeken
verricht door het Europees Bureau voor
fraudebestrijding2 en stelt onverwijld de
desbetreffende voorschriften vast die op
alle medewerkers van de Autoriteit van
toepassing zijn.
3. De financieringsbesluiten, alsmede alle
contracten en uitvoeringsinstrumenten die
uit die besluiten voortvloeien, stipuleren
uitdrukkelijk dat de Rekenkamer en OLAF,
indien nodig, bij de begunstigden van
middelen van de Autoriteit en bij de
tussenpersonen die deze middelen verdelen,
tot controle ter plaatse kunnen overgaan.
___________________
1. PB L 136 van 31.5.1999, blz. 1.
2. PB L 136 van 31.5.1999, blz. 15.

Amendement 157
Artikel 44

Artikel 44
Door de autoriteit ontvangen

vergoedingen
Binnen drie jaar na de inwerkingtreding
van deze verordening brengt de
Commissie, na raadpleging van de
Autoriteit, de lidstaten en de
belanghebbenden, een verslag uit over de
mogelijkheid en wenselijkheid van de
invoering van vergoedingen die
ondernemingen betalen voor het
verkrijgen van een communautaire

Schrappen
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vergunning en voor andere door de
Autoriteit verleende diensten.

Amendement 158
Artikel 49, lid -1 (nieuw)

-1. De Autoriteit is aan de Commissie
verantwoording verschuldigd voor de
werking van het systeem voor snelle
waarschuwingen inzake levensmiddelen
en diervoedingsproducten.

Amendement 159
Artikel 49, lid -1 bis (nieuw)

-1 bis. De Autoriteit treft, in overleg met
de lidstaten en de Commissie, de nodige
voorzieningen voor de snelle overdracht
van informatie die is vereist voor de
werking van het systeem voor snelle
waarschuwingen.

Amendement 160
Artikel 49, lid 1, alinea 1

1. Er wordt een systeem voor snelle
waarschuwingen inzake levensmiddelen en
diervoeder ingesteld in de vorm van een
netwerk. Dit systeem omvat de lidstaten,
de Commissie en de Autoriteit, die
verantwoordelijk is voor het beheer ervan.

1. Het systeem voor snelle
waarschuwingen inzake levensmiddelen en
diervoedingsproducten wordt ingesteld in
de vorm van een netwerk. Dit systeem
omvat de lidstaten, de Commissie en de
Autoriteit.

Amendement 161
Artikel 49, lid 2, alinea 1

2. Wanneer een lid van het netwerk beschikt
over informatie betreffende het bestaan van
een ernstig direct of indirect risico voor de
gezondheid van de mens, verband houdend
met een levensmiddel of diervoeder, wordt
deze informatie via het systeem voor snelle
waarschuwingen onverwijld ter kennis van
de Autoriteit gebracht.

2. Wanneer een lid van het netwerk beschikt
over informatie betreffende het bestaan van
een direct of indirect risico voor de
gezondheid van de mens, verband houdend
met een levensmiddel of
diervoedingsproduct, wordt deze informatie
via het systeem voor snelle waarschuwingen
onverwijld ter kennis van de Autoriteit en de
Commissie gebracht.

Amendement 162
Artikel 49, lid 2, alinea 2

De Autoriteit stelt vast of het betrokken Indien de Autoriteit van oordeel is dat het
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product op grond van de kennisgeving een
ernstig risico voor de gezondheid van de
mens inhoudt dat snelle actie vereist. Is dit
het geval, dan geeft zij deze informatie via
het systeem voor snelle waarschuwingen
onverwijld door. Zij kan deze kennisgeving
aanvullen met alle wetenschappelijke en
technische informatie die het ondernemen
van snelle, passende actie door de lidstaten
vergemakkelijkt.

betrokken product op grond van de
kennisgeving een risico voor de gezondheid
van de mens inhoudt en snelle actie vereist,
dan bepaalt zij de aard en de omvang van
de maatregelen en geeft zij deze informatie
onverwijld door aan de Commissie.
Laatstgenoemde besluit of het noodzakelijk
is de lidstaten daarvan in kennis te stellen.
Is dit het geval, dan moet de Autoriteit de
lidstaten onverwijld in kennis stellen van
deze informatie. Zij kan deze kennisgeving
ook aanvullen met alle wetenschappelijke en
technische informatie die het ondernemen
van snelle, passende actie door de lidstaten
vergemakkelijkt.

Amendement 163
Artikel 49, lid 3

3. Wanneer een nationale bevoegde
autoriteit kennisgeving ontvangt van een
exploitant van een levensmiddelenbedrijf
krachtens artikel 14, lid 2, of van een
exploitant van een diervoederbedrijf
krachtens artikel 15, lid 2, stelt zij de
Autoriteit daarvan, na verificatie, via het
systeem voor snelle waarschuwingen in
kennis. Vervolgens handelt de Autoriteit
overeenkomstig lid 2.

3. Wanneer een nationale bevoegde
autoriteit kennisgeving ontvangt van een
exploitant van een levensmiddelenbedrijf
krachtens artikel 14, lid 2, of van een
exploitant van een
diervoedingsproductenbedrijf krachtens
artikel 15, lid 2, stelt zij de Commissie
daarvan, na urgente verificatie, via het
systeem voor snelle waarschuwingen in
kennis. Vervolgens handelt de Autoriteit
overeenkomstig lid 2.

Amendement 164
Artikel 49, lid 4, inleidende formule

4. Onverminderd andere communautaire
wetgeving stellen de lidstaten de Autoriteit
door middel van het systeem voor snelle
waarschuwingen onverwijld in kennis van:

4. Onverminderd andere communautaire
wetgeving stellen de lidstaten de Commissie
door middel van het systeem voor snelle
waarschuwingen onverwijld in kennis van:

Amendement 166
Artikel 49, lid 4, alinea 3

De Autoriteit zendt de uit hoofde van de
eerste en de tweede alinea ontvangen
kennisgeving en aanvullende informatie
onverwijld door naar de leden van het
netwerk.

De Commissie zendt de uit hoofde van de
eerste en de tweede alinea ontvangen
kennisgeving en aanvullende informatie
onverwijld door naar de leden van het
netwerk.
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Amendement 169
Artikel 50

50. De uitvoeringsmaatregelen voor artikel
49 worden na raadpleging van de
Autoriteit volgens de procedure van artikel
57, lid 2, door de Commissie vastgesteld.
Deze maatregelen omvatten met name de
specifieke voorwaarden en procedures voor
de doorgifte van kennisgevingen en
aanvullende informatie en de specifieke
regels inzake informatie die door
exploitanten van bedrijven wordt
doorgegeven.

50. De uitvoeringsmaatregelen voor artikel
49 worden na met de Autoriteit te zijn
besproken volgens de procedure van
artikel 57, lid 2, door de Commissie
vastgesteld. Deze maatregelen omvatten
met name de specifieke voorwaarden en
procedures voor de doorgifte van
kennisgevingen en aanvullende informatie
en de specifieke regels inzake informatie
die door exploitanten van bedrijven wordt
doorgegeven. De uiteindelijke
verantwoordelijkheid ligt bij de
Commissie.

Amendement 170
Artikel 51, lid 1, alinea 1

1.De informatie waarover de leden van het
netwerk beschikken met betrekking tot
risico's voor de gezondheid van de mens
als gevolg van levensmiddelen en
diervoeder is in de regel beschikbaar voor
het publiek. Het publiek heeft in de regel
toegang tot informatie over de identificatie
van het product, de aard van het risico en
de genomen maatregel.

1. De informatie waarover de leden van het
netwerk beschikken met betrekking tot
risico's voor de gezondheid van de mens
als gevolg van levensmiddelen en
diervoedingsproducten is overeenkomstig
de eis van transparantie beschikbaar voor
het publiek. Het publiek heeft toegang tot
informatie over de identificatie van het
product, de aard van het risico en de
genomen maatregel.

Amendement 172
Artikel 52, lid 1

1. De Commissie stelt in nauwe
samenwerking met de Autoriteit en waar van
toepassing met de lidstaten een algemeen
plan voor crisismanagement op het gebied
van de veiligheid van levensmiddelen en
diervoeder op, hierna "algemeen plan"
genoemd.

1. De Commissie stelt in nauwe
samenwerking met de Autoriteit, het
Europees Parlement en waar van toepassing
met de lidstaten een algemeen plan voor
crisismanagement op het gebied van de
veiligheid van levensmiddelen en
diervoedingsproducten op, hierna
"algemeen plan" genoemd.

Amendement 173
Artikel 53, lid 1

1. Onverminderd haar taak om de toepassing
van het Gemeenschapsrecht te waarborgen

1. Onverminderd haar taak om de toepassing
van het Gemeenschapsrecht te waarborgen
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stelt de Commissie, wanneer zij een situatie
constateert waarin een ernstig direct of
indirect risico voor de gezondheid van de
mens als gevolg van levensmiddelen of
diervoeder optreedt en dat risico niet met
behulp van de bestaande voorzieningen
voorkomen, weggenomen of beperkt kan
worden of niet adequaat alleen met
toepassing van de artikelen 55 en 56 kan
worden beheerst, de lidstaten en de
Autoriteit onverwijld in kennis.

stelt de Commissie, wanneer zij een situatie
constateert waarin een direct of indirect
risico voor de gezondheid van de mens als
gevolg van levensmiddelen of
diervoedingsproducten optreedt en dat risico
niet met behulp van de bestaande
voorzieningen voorkomen, weggenomen of
beperkt kan worden of niet adequaat alleen
met toepassing van de artikelen 55 en 56 kan
worden beheerst, de lidstaten, het Europees
Parlement en de Autoriteit onverwijld in
kennis.

Amendement 174
Artikel 53, lid 2

2. De Commissie richt onverwijld een
crisiseenheid op, waarbij de Autoriteit wordt
betrokken en waaraan de Autoriteit zo
nodig wetenschappelijke en technische
bijstand biedt.

2. De Commissie richt onverwijld een
permanente crisiseenheid op, waarbij de
Autoriteit wordt betrokken. De Autoriteit
biedt wetenschappelijke en technische
bijstand inzake de diverse
managementopties waarover de eenheid in
de levensmiddelencrisis in kwestie beschikt.
Ook ambtenaren van het Voedsel- en
Veterinair Bureau worden bij een
dergelijke eenheid betrokken.

Amendementen 175 en 182
Artikel 53, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. In de gevallen waarin naar dit lid
wordt verwezen, stelt de Commissie binnen
30 dagen na ontvangst van het advies van
de Autoriteit een ontwerpdocument op over
de te nemen maatregelen en doet zij dit aan
de lidstaten toekomen.

Amendement 176
Artikel 54, lid 3

3. De crisiseenheid neemt alle
maatregelen die nodig zijn om het publiek
te informeren.

3. De crisiseenheid houdt het publiek op
de hoogte van alle desbetreffende risico's
en de genomen maatregelen.

Amendement 177
Artikel 55, titel
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Noodmaatregelen betreffende uit de
Gemeenschap afkomstige of uit een derde
land ingevoerde levensmiddelen

Noodmaatregelen betreffende uit de
Gemeenschap afkomstige of uit een derde
land ingevoerde levensmiddelen en
diervoedingsproducten

Amendement 178
Artikel 55, lid 1, letter a), punt i bis) (nieuw)

i bis) opschorting van de export van de
betrokken levensmiddelen en de
voedselhulp;

Amendement 179
Artikel 55, lid 1, alinea 2

De genomen maatregelen worden binnen
tien werkdagen volgens de procedure van
artikel 57, lid 2, bevestigd, gewijzigd,
ingetrokken of verlengd.

De genomen maatregelen worden binnen
tien werkdagen volgens de procedure van
artikel 57, lid 2, bevestigd, gewijzigd,
ingetrokken of verlengd en de redenen voor
het besluit van de Commissie worden
onmiddellijk openbaar gemaakt.

Amendement 180
Artikel 55, lid 1, alinea 2 bis (nieuw)

Zolang de door de Commissie
goedgekeurde maatregelen niet door een
ander wetsbesluit zijn vervangen, blijven
zij van toepassing.

Amendement 181
Artikel 56

Wanneer blijkt dat een levensmiddel, van
oorsprong uit de Gemeenschap of ingevoerd
uit een derde land, waarschijnlijk een ernstig
risico voor de gezondheid van de mens
inhoudt, en de Commissie het niet dienstig
acht krachtens artikel 55 een noodmaatregel
vast te stellen, kan zij de situatie zo spoedig
mogelijk onderzoeken in het bij artikel 57,
lid 1, ingestelde comité en de nodige
maatregelen vaststellen volgens de
procedure van artikel 57, lid 2. Zij volgt de
ontwikkelingen in de situatie en wijzigt of
herroept zo nodig de genomen maatregelen
volgens de procedure van artikel 57, lid 2.

Wanneer blijkt dat een levensmiddel, van
oorsprong uit de Gemeenschap of ingevoerd
uit een derde land, waarschijnlijk een risico
voor de gezondheid van de mens inhoudt, en
de Commissie het niet dienstig acht
krachtens artikel 55 een noodmaatregel vast
te stellen, kan zij de situatie zo spoedig
mogelijk onderzoeken in het bij artikel 57,
lid 1, ingestelde comité en de nodige
maatregelen vaststellen volgens de
procedure van artikel 57, lid 2. Zij volgt de
ontwikkelingen in de situatie en wijzigt of
herroept zo nodig de genomen maatregelen
volgens de procedure van artikel 57, lid 2,
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en maakt onverwijld de aan haar besluiten
ten grondslag liggende redenen openbaar,
met name wanneer de maatregelen van de
Commissie afwijken van de conclusies en
aanbevelingen van het comité.

Amendement 183
Artikel 60, lid 1, alinea 1

1. Binnen drie jaar na de in artikel 65
vastgestelde datum verricht de Autoriteit,
in samenwerking met de Commissie, een
onafhankelijke evaluatie van haar
functioneren op basis van door de raad
van bestuur in overeenstemming met de
Commissie vastgestelde opdracht. De
evaluatie betreft de werkwijze van de
Autoriteit en de invloed van de Autoriteit
op de tot haar taakstelling behorende
gebieden.

1. Binnen drie jaar na de in artikel 65
vastgestelde datum en vervolgens telkens
om de vijf jaar geeft de Autoriteit de
opdracht tot een onafhankelijke externe
evaluatie van de uitvoering van deze
verordening.

2. Tijdens de evaluatie wordt het effect
geëvalueerd dat deze verordening, de
Autoriteit en haar werkmethoden hebben
gehad op de voedselveiligheid. In de
evaluatie wordt rekening gehouden met de
standpunten van de betrokkenen, zowel op
Europees als op nationaal niveau.

Amendementen 205 en 186
Artikel 60, lid 1, alinea 2

De raad van bestuur van de Autoriteit
bestudeert de conclusies van de evaluatie
en doet de Commissie in voorkomend
geval aanbevelingen voor veranderingen in
de Autoriteit en haar werkmethoden. De
evaluatie en de aanbevelingen worden
openbaar gemaakt.

3.De raad van bestuur van de Autoriteit
bestudeert de conclusies van de evaluatie
en doet de Commissie aanbevelingen voor
veranderingen van deze verordening, de
Autoriteit en haar werkmethoden De
Commissie geeft deze door aan het
Parlement en de Raad. Indien nodig
wordt een actieplan met tijdschema
opgenomen. De evaluatie en de
aanbevelingen worden openbaar gemaakt.
De Autoriteit behoudt echter het recht
haar interne werkmethoden te wijzigen als
zij zulks noodzakelijk acht en in dergelijke
gevallen stelt zij de Commissie hiervan op
de hoogte.

Amendement 185
Artikel 60, lid 2

2. Binnen drie jaar na de in artikel 65
vastgestelde datum brengt de Commissie
een verslag uit over de met de uitvoering
van de afdelingen 1 en 2 van hoofdstuk IV

2. Binnen drie jaar na de in artikel 64
vastgestelde datum brengt de Commissie
aan het Europees Parlement en de Raad
een verslag uit over de wijze waarop de in
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opgedane ervaring. deze verordening omschreven
grondbeginselen in de communautaire
wetgeving zijn toegepast.

Amendement 187
Artikel 61, lid 1

1. Alle verwijzingen in de communautaire
wetgeving naar het Wetenschappelijk
Comité voor de menselijke voeding, het
Wetenschappelijk Comité voor de
diervoeding, het Wetenschappelijk
Veterinair Comité, het Wetenschappelijk
Comité voor bestrijdingsmiddelen, het
Wetenschappelijk Comité voor planten en
de wetenschappelijke stuurgroep worden
vervangen door verwijzingen naar de
Europese Voedselautoriteit.

1. Verwijzingen in de communautaire
wetgeving naar het Wetenschappelijk
Comité voor de menselijke voeding, het
Wetenschappelijk Comité voor de
diervoeding, het Wetenschappelijk
Veterinair Comité, het Wetenschappelijk
Comité voor bestrijdingsmiddelen, het
Wetenschappelijk Comité voor planten en
de wetenschappelijke stuurgroep worden
vervangen door verwijzingen, waar nodig,
naar de Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid.

Amendement 188
Artikel 63

De vestigingsplaats van de Autoriteit wordt
op voorstel van de Commissie door de
bevoegde autoriteiten vastgesteld.

De vestigingsplaats van de Autoriteit
wordt, na raadpleging van de Commissie
en het Europees Parlement, door de Raad
vastgesteld. De Autoriteit dient
onafhankelijk te zijn van de Commissie en
andere instellingen, hetgeen ook fysiek
zichtbaar moet zijn. De vestigingsplaats
van de Autoriteit moet:
- een lange traditie hebben op het gebied
van de voedselveiligheid teneinde de
Autoriteit geloofwaardig te laten zijn in de
ogen van de burgers van de EU;
- de onafhankelijkheid en integriteit van
de Autoriteit goed tot hun recht laten
komen;
- een goede wetenschappelijke
infrastructuur en voorzieningen op het
gebied van voedselveiligheid bezitten;
- makkelijk toegankelijke
communicatielijnen bezitten, centraal
gelegen zijn en over snelle
verkeersverbindingen beschikken;
- de Autoriteit in staat stellen nauw en
doeltreffend samen te werken met de
Commissiediensten die zich bezighouden
met volksgezondheid en
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consumentenbescherming;
- kostenefficiënt zijn en de Autoriteit
gelegenheid bieden haar werkzaamheden
onmiddellijk aan te vangen;
- beschikken over de nodige sociale
infrastructuur ten behoeve van het
personeel van de Autoriteit.

Amendement 189
Artikel 64

De bestaande levensmiddelenwetgeving
blijft van toepassing totdat zij in
overeenstemming is gebracht met het
bepaalde in de hoofdstukken I en II van
deze verordening.

Voorzover nodig wordt de bestaande
levensmiddelenwetgeving in
overeenstemming gebracht met het
bepaalde in de hoofdstukken I en II van
deze verordening.

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening
van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene beginselen en
vereisten van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese
Voedselautoriteit en tot vaststelling van procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenheden (COM(2000) 716 – C5-0655/2000 – 2000/0286(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad en de
wijzigingen op het voorstel (COM(2000) 7161),

– gelet op artikel 251, lid 2, 37, 95, 133 en 152, lid 4 van het EG-Verdrag, op grond waarvan
het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5-0655/2000),

– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
en de adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole, de
Commissie juridische zaken en interne markt, de Commissie industrie, externe handel,
onderzoek en energie, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de
Commissie visserij (A5-0198/2001),

1. hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel, maar is van mening
dat de financiering van de autoriteit pas uit de reserve moet worden overgeschreven,
wanneer overeenstemming is bereikt over een bevredigende oplossing voor zowel de plaats
van vestiging als de doeltreffende werking ervan;

2. stelt vast dat dit een nieuwe maatregel is waarvan de financiering in de huidige begroting
                                                
1 PB C 96 E van 27.3.2001, blz. 247.
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niet is voorzien; is van mening dat het financieel memorandum bij het voorstel voor een
verordening van de Commissie niet in overeenstemming is met de plafonds van rubriek 3
van de huidige financiële vooruitzichten, wanneer andere beleidsmaatregelen niet worden
herzien of verlaagd;

3. 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;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en
de Commissie.
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2. Gezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten ***I

A5-0185/2001 

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de
Richtlijnen 90/425/EEG en 92/118/EEG van de Raad met betrekking tot de
gezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten (COM(2000) 573 – C5-0538/2000 –
2000/0230(COD))

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 3, alinea 1

De lidstaten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking
treden om uiterlijk op 1 februari 2003 aan
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking
treden om uiterlijk op 1 januari 2002 aan
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van
het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 90/425/EEG en
92/118/EEG van de Raad met betrekking tot de gezondheidsvoorschriften voor dierlijke
bijproducten (COM(2000) 573 – C5-0538/2000 – 2000/0230(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2000)
5732),

– gelet op artikel 251, lid 2 en 152, lid 4 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5-0538/2000),

– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

                                                
1PB C 62 E van 27.02.2001, blz. 166.
2 PB C 62 E van 27.2.2001, blz. 166.
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– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A5-0185/2001),

1. hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel;

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.
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3. Gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie
bestemde dierlijke bijproducten ***I

A5-0200/2001 

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van de gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten (COM(2000) 574 - C5-0539/2000 - 2000/0259(COD)

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 3

(3) In het licht van bovengenoemde
adviezen dient in de te nemen maatregelen
een onderscheid te worden gemaakt
volgens de aard van de gebruikte dierlijke
bijproducten. De mogelijkheden om
bepaalde dierlijke materialen te gebruiken,
moeten worden beperkt. Er moeten andere
mogelijkheden voor het gebruik of de
verwijdering van dierlijke bijproducten
worden vastgesteld dan het gebruik
daarvan voor de productie van voeder.

(3) In het licht van bovengenoemde
adviezen dient in de te nemen maatregelen
een onderscheid te worden gemaakt
volgens de aard van de gebruikte dierlijke
bijproducten. De mogelijkheid om
bepaalde dierlijke materialen te gebruiken,
dient uitsluitend te worden beperkt tot
producten die geschikt worden bevonden
voor gebruik als levensmiddel. Verder
dient er een eind te worden gemaakt aan
de thans bestaande mogelijkheid tot
hergebruik binnen de diersoort als
diervoeder. Er moeten andere
mogelijkheden voor het gebruik of de
verwijdering van dierlijke bijproducten
worden vastgesteld dan het gebruik
daarvan voor de productie van voeder.

Amendement 2
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) Het Europees Parlement heeft in
zijn resolutie van 16 november 2000 over
BSE en de veiligheid van diervoeder1 een
verbod verlangd op voederproductie en op
voederpraktijken waarbij gerecycleerde
dierlijke resten worden gebruikt als voer
voor rundvee, schapen, geiten en andere
diersoorten, met inbegrip van pluimvee en

                                                
1 PB C 96 E van 27.3.2001, blz. 40.
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vis, zolang de lidstaten de naleving van de
bestaande EU-wetgeving inzake BSE-
preventie niet kunnen garanderen
(behandeling bij 133º C, 3 bar, 20 minuten;
gegarandeerde verwijdering van
gespecificeerd risicomateriaal, enz.) en
zolang als alle in deze verordening vervatte
regelingen niet daadwerkelijk in werking
zijn getreden.
______________
1. Punt 1 van de aangenomen teksten.

Amendement 3
Overweging 5 ter (nieuw)

(5 ter) Het Europees Parlement heeft in
zijn bovengenoemde resolutie van 16
november 2000 beklemtoond dat de
diervoederindustrie alle ingrediënten van in
de EU geproduceerd en op de markt
gebracht diervoeder bekend moet maken.

Amendement 4
Overweging 5 quater (nieuw)

(5 quater) Er is door diverse onafhankelijke
wetenschappelijke bronnen aangetoond dat
het risico bestaat dat TSE (overdraagbare
spongiforme encefalopathie) bij schapen in
bepaalde gevallen kan worden
overgedragen op de mens; er dient derhalve
rekening te worden gehouden met deze
adviezen en het terzake verantwoordelijke
wetenschappelijk comité moet de opdracht
krijgen om de nodige studies uit te voeren
en hieruit snel conclusies te trekken voor
de dierlijke bijproducten van categorie 1
waarvoor een vermoeden van TSE bestaat.

Amendement 102/rev.
Overweging 5 quinquies (nieuw)

5 quinquies. Uiterlijk in juni 2002 dient de
Commissie een wetsvoorstel in om het
gebruik van spoeling te verbieden, tenzij de
ter zake bevoegde autoriteiten kunnen
garanderen dat deze in officieel erkende
verwerkingsunits zodanig, conform
passende sterilisatienormen wordt
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behandeld, dat het varkenspest- en MKZ-
virus wordt gedood, en tenzij er een
registratiesysteem voor spoeling in de
lidstaten wordt gebruikt,

Amendement 6
Overweging 5 sexies (nieuw)

(5 sexies) Het ontstaan en de uitbreiding
van de BSE-epidemie zijn te wijten aan de
verontreiniging van diermeel; deze
verontreiniging had men tot staan kunnen
brengen indien de lidstaten de op
communautair niveau genomen besluiten
hadden toegepast.

Amendement 8
Overweging 7

(7) Om het risico van verspreiding van
ziekteverwekkers en/of residuen te
voorkomen, moeten dierlijke bijproducten
in een door de betrokken lidstaat
aangewezen erkende en onder toezicht
staande inrichting worden verwerkt en
opgeslagen of op een andere passende
wijze worden verwijderd. In bepaalde
omstandigheden zou het aangewezen
verwerkingsbedrijf of de aangewezen
verbrandings- of
meeverbrandingsinstallatie in een andere
lidstaat gelegen mogen zijn, met name om
redenen in verband met afstand, vervoertijd
of capaciteit.

(7) Om het risico van verspreiding van
ziekteverwekkers en/of residuen te
voorkomen, moeten dierlijke bijproducten
in een door de betrokken lidstaat
aangewezen erkende en onder toezicht
staande inrichting worden gescheiden,
verwerkt en opgeslagen of op een andere
passende wijze worden verwijderd. In
bepaalde omstandigheden zou het
aangewezen verwerkingsbedrijf of de
aangewezen verbrandings- of
meeverbrandingsinstallatie in een andere
lidstaat gelegen mogen zijn, met name om
redenen in verband met afstand, vervoertijd
of capaciteit.

Amendement 9
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Dierlijke bijproducten waarvan het
gebruik in diervoeders is toegestaan,
moeten in alle fasen van de verwerking, de
opslag en het vervoer per diersoort van
elkaar gescheiden worden.

Amendement 10
Overweging 9

(9) Teneinde met bepaalde gewoonten
rekening te kunnen houden, moet het

Schrappen
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mogelijk zijn voor gecontroleerde vormen
van gebruik van de vastgestelde
verwerkingsregels af te wijken.

Amendement 11
Overweging 14

(14) Niet voor menselijke consumptie
bestemde dierlijke bijproducten (met name
verwerkte dierlijke eiwitten, gesmolten vet,
voeder voor gezelschapsdieren, huiden en
wol) staan in de productenlijst in Bijlage I
van het Verdrag. Het in de handel brengen
van dergelijke producten vormt voor een
deel van de boerenbevolking een
belangrijke bron van inkomsten. Met het
oog op een rationele ontwikkeling in deze
sector en om de productiviteit te verhogen,
moeten de veterinairrechtelijke
voorschriften en gezondheidsvoorschriften
voor de betrokken producten door de
Gemeenschap worden vastgesteld. Wegens
het aanzienlijke risico voor verspreiding
van dierziekten moeten ten aanzien van
bepaalde dierlijke bijproducten bijzondere
eisen worden vastgesteld voor het in de
handel brengen daarvan, met name in
gebieden met een hoge gezondheidsstatus.

(14) Niet voor menselijke consumptie
bestemde dierlijke bijproducten (met name
verwerkte dierlijke eiwitten, gesmolten vet,
voeder voor gezelschapsdieren, huiden en
wol) staan in de productenlijst in Bijlage I
van deze verordening. Het in de handel
brengen van dergelijke producten vormt
voor een deel van de boerenbevolking een
belangrijke bron van inkomsten. Met het
oog op een rationele ontwikkeling in deze
sector moeten de veterinairrechtelijke
voorschriften en gezondheidsvoorschriften
voor de betrokken producten door de
Gemeenschap worden vastgesteld. Wegens
het aanzienlijke risico voor verspreiding
van dierziekten moeten ten aanzien van
bepaalde dierlijke bijproducten bijzondere
eisen worden vastgesteld voor het in de
handel brengen daarvan, met name in
gebieden met een hoge gezondheidsstatus.

Amendement 12
Overweging 15

(15) Om te garanderen dat uit derde landen
ingevoerde producten aan hygiënenormen
voldoen die ten minste gelijk of
gelijkwaardig zijn aan de door de
Gemeenschap gehanteerde hygiënenormen,
moet voor derde landen en inrichtingen in
die landen een erkenningenstelsel, in
combinatie met een communautaire
inspectieprocedure worden ingevoerd, om
te waarborgen dat de erkenningseisen
worden nageleefd. Ten aanzien van uit
derde landen ingevoerd voeder voor
gezelschapsdieren en grondstoffen
daarvoor mogen andere voorwaarden
gelden dan die voor dergelijke producten
uit de Gemeenschap, met name met
betrekking tot de vereiste waarborgen ten
aanzien van residuen van stoffen die

(15) Om te garanderen dat uit derde landen
ingevoerde producten aan hygiënenormen
voldoen die ten minste gelijk of
gelijkwaardig zijn aan de door de
Gemeenschap gehanteerde hygiënenormen,
moet voor derde landen en inrichtingen in
die landen een erkenningenstelsel, in
combinatie met een communautaire
inspectieprocedure worden ingevoerd, om
te waarborgen dat de erkenningseisen
worden nageleefd.
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verboden zijn op grond van Richtlijn
96/22/EG van de Raad1. Om te
garanderen dat het betrokken voeder voor
gezelschapsdieren en de betrokken
grondstoffen uitsluitend voor de
aangegeven bestemming worden gebruikt,
moeten passende maatregelen voor de
controle op de invoer van de
uitzonderingsproducten worden
vastgesteld.
_______
1 PB L 125 van 23.5.1996, blz. 3.
Wijziging voorgesteld bij COM(2000)320.

Amendement 13
Overweging 19

(19) Een dergelijke vereenvoudiging zal ook
leiden tot een grotere doorzichtigheid wat de
specifieke gezondheidsvoorschriften voor
niet voor menselijke consumptie bestemde
producten van dierlijke oorsprong betreft.
Vereenvoudiging van de specifieke
gezondheidswetgeving mag niet tot
deregulering leiden. Daarom moeten de
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor
menselijke consumptie bestemde producten
van dierlijke oorsprong gehandhaafd blijven
en, voorzover dat nodig is om de
volksgezondheid en de gezondheid van
dieren te beschermen, eventueel worden
aangescherpt.

(19) Een dergelijke vereenvoudiging zal ook
leiden tot een grotere doorzichtigheid wat de
specifieke gezondheidsvoorschriften voor
niet voor menselijke consumptie bestemde
producten van dierlijke oorsprong betreft.
Vereenvoudiging van de specifieke
gezondheidswetgeving mag niet tot
deregulering leiden. Daarom moet de
bescherming van de volksgezondheid en de
gezondheid van dieren worden gehandhaafd
en gewaarborgd, en moeten de
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor
menselijke consumptie bestemde producten
van dierlijke oorsprong  worden
aangescherpt.

Amendement 14
Overweging 20

(20) Ten aanzien van de betrokken
producten moeten de bij Richtlijn
90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische
controles in het intracommunautaire
handelsverkeer in bepaalde levende dieren
en producten in het vooruitzicht van de
totstandbrenging van de interne markt
vastgestelde voorschriften voor veterinaire
controles en beschermende maatregelen
worden toegepast.

(20) Ten aanzien van de betrokken
producten, die onderwerp van een
nauwkeurige controle moeten vormen,
ook door inspecteurs van de
Gemeenschap, moeten de bij Richtlijn
90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische
controles in het intracommunautaire
handelsverkeer in bepaalde levende dieren
en producten in het vooruitzicht van de
totstandbrenging van de interne markt
vastgestelde voorschriften voor veterinaire
controles en beschermende maatregelen
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worden toegepast.

Amendement 15
Artikel 1, lid 3

3. Deze verordening laat de nationale
veterinaire wetgeving inzake de uitroeiing
en bestrijding van bepaalde ziekten, en
inzake het gebruik van keukenafval en
etensresten onverlet.

3. Deze verordening laat de nationale
veterinaire wetgeving inzake de uitroeiing
en bestrijding van bepaalde ziekten onverlet.

Amendement 16
Artikel 2, punt 1

(1) Dierlijke bijproducten: karkassen of
delen van dieren of producten van dierlijke
oorsprong als bedoeld in de artikelen 4, 5 en
6, die niet voor menselijke consumptie
bestemd zijn, met uitzondering van eicellen,
embryo’s, sperma en keukenafval en
etensresten;

(1) Dierlijke bijproducten: gehele karkassen
of delen van dieren of producten van
dierlijke oorsprong als bedoeld in de
artikelen 4, 5 en 6, die niet voor menselijke
consumptie bestemd zijn, met inbegrip van
eicellen, embryo’s, sperma, de maag- en
darminhoud, van abattoirs afkomstige
mest, keukenafval en etensresten;

Amendement 17
Artikel 2, punt 44 bis (nieuw)

(44 bis) Keukenafval en etensresten:
levensmiddelenresten van dierlijke
oorsprong van restaurants en
grootkeukens.

Amendement 18
Artikel 2, punt 44 ter (nieuw)

(44 ter) Hergebruik binnen de diersoort:
het voederen van een diersoort met
eiwitten die zijn vervaardigd door de
verwerking van karkassen van dieren of
delen van dieren van dezelfde soort.

Amendement 21
Artikel 4, lid 1, letter a), punt i)

i) dieren die vermoedelijk met een TSE
zijn besmet of waarbij de aanwezigheid
van een TSE officieel is bevestigd, met
inbegrip van dieren die in het kader van

i) dieren die vermoedelijk met een TSE
zijn besmet in de zin van Verordening
(EG) nr. 999/2001 of waarbij de
aanwezigheid van een TSE officieel is
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TSE-uitroeiingsmaatregelen zijn gedood; bevestigd;

Amendement 24
Artikel 4, lid 2, inleidende formule

2. Categorie 1-materiaal wordt zo spoedig
mogelijk overeenkomstig artikel 7
verzameld en vervoerd, en

2. Categorie 1-materiaal, dat van tevoren is
gemerkt met visuele en olfactorische
merkstoffen en dat is gedenatureerd met
behulp van milieuvriendelijke chemische
stoffen, wordt zo spoedig mogelijk
overeenkomstig artikel 7 verzameld en
vervoerd, en

Amendement 25
Artikel 4, lid 2, letter a)

a) wordt rechtstreeks als afval verwijderd
door verbranding in een
verbrandingsinstallatie die overeenkomstig
Richtlijn …/…/EG betreffende de
verbranding van afval] is erkend;

a) rechtstreeks als afval verwijderd door
verbranding in een verbrandingsinstallatie
die overeenkomstig artikel 9 bis is erkend.
Bij verwerking, verbranding en andere
methoden moet rekening worden
gehouden met de meest recente
wetenschappelijke bevindingen, zodra
deze bekend worden, zoals die welke
onlangs zijn besproken door de
Wetenschappelijke Stuurgroep;

Amendement 26
Artikel 4, lid 2, letter b)

b) wordt verwerkt in een
verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig
artikel 10 is erkend en het daaruit
resulterende materiaal wordt definitief als
afval verwijderd door verbranding of
meeverbranding in een verbrandings- of
meeverbrandingsinstallatie die
overeenkomstig Richtlijn …/…/EG is
erkend;

b) verwerkt in een verwerkingsbedrijf dat
overeenkomstig artikel 10 is erkend en het
daaruit resulterende materiaal wordt
permanent gemerkt overeenkomstig
hoofdstuk I van bijlage IV en vervolgens
definitief als afval verwijderd door
verbranding of meeverbranding in een
verbrandings- of
meeverbrandingsinstallatie die
overeenkomstig artikel 9 bis is erkend. Bij
verwerking, verbranding en andere
methoden moet rekening worden
gehouden met de meest recente
wetenschappelijke bevindingen, zodra
deze bekend worden, zoals die welke
onlangs zijn besproken door de
Wetenschappelijke Stuurgroep;

Amendement 27
Artikel 4, lid 2, letter c)
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c) wordt, met uitzondering van materiaal
dat is vermeld in lid 1, onder a), punt i),
volgens methode 1 verwerkt in een
verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig
artikel 10 is erkend en het daaruit
resulterende materiaal wordt definitief
verwijderd op een stortplaats die
overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG is
erkend;

c) met uitzondering van materiaal dat is
bedoeld in lid 1, onder a), punt i), volgens
methode 1 verwerkt in een
verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig
artikel 10 is erkend en het daaruit
resulterende materiaal wordt permanent
gemerkt overeenkomstig hoofdstuk I van
bijlage IV en vervolgens definitief
verwijderd door begraving op een
stortplaats die overeenkomstig Richtlijn
1999/31/EG is erkend;

Amendement 28
Artikel 4, lid 3

3. Tussentijds laden en lossen of tijdelijke
opslag van categorie 1-materiaal mag
uitsluitend geschieden in intermediaire
bedrijven die overeenkomstig artikel 9 zijn
erkend.

3. Tussentijds laden en lossen of tijdelijke
opslag van categorie 1-materiaal mag
uitsluitend geschieden in intermediaire
bedrijven van categorie 1 die
overeenkomstig artikel 9 zijn erkend.

Amendement 29
Artikel 4, lid 4

4. In afwijking van het bepaalde in lid 2
mogen, met inachtneming van artikel 4 van
Richtlijn 75/442/EEG, dode
gezelschapsdieren rechtstreeks als afval
worden verwijderd door begraving.

Schrappen

Amendement 30
Artikel 4, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Categorie-1 materiaal mag niet naar
derde landen worden uitgevoerd.

Amendement 31
Artikel 5, lid 1, inleidende formule

1. Onder categorie 2-materiaal wordt
verstaan dierlijke bijproducten die aan de
onderstaande beschrijving beantwoorden of
materiaal dat dergelijke bijproducten bevat:

1. Onder categorie 2-materiaal, dat van
tevoren is gemerkt met visuele en
olfactorische merkstoffen en dat is
gedenatureerd met behulp van
milieuvriendelijke chemische stoffen, wordt
verstaan dierlijke bijproducten die aan de
onderstaande beschrijving beantwoorden of
materiaal dat dergelijke bijproducten bevat:
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Amendement 34
Artikel 5, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) producten van dierlijke oorsprong
die niet bestaan uit categorie 1-materiaal,
die uit derde landen worden geïmporteerd
en die bij de inspecties zoals
voorgeschreven in de
Gemeenschapswetgeving niet blijken te
voldoen aan de diergeneeskundige
voorschriften voor invoer in de
Gemeenschap;

Amendement 35
Artikel 5, lid 2, alinea 1, letter a) t/m c)

2. Categorie 2-materiaal wordt zo spoedig
mogelijk overeenkomstig artikel 7
verzameld en vervoerd, en

2. Categorie 2-materiaal wordt zo spoedig
mogelijk overeenkomstig artikel 7
verzameld, gemerkt en vervoerd, en

a) wordt als afval verwijderd door
verbranding of meeverbranding in een
verbrandings- of
meeverbrandingsinstallatie die
overeenkomstig Richtlijn …/…/EG
[betreffende de verbranding van afval] is
erkend,

a) rechtstreeks als afval verwijderd door
verbranding in een verbrandingsinstallatie
die overeenkomstig artikel 9 bis is erkend.
Bij verwerking, verbranding en andere
methoden moet rekening worden
gehouden met de meest recente
wetenschappelijke bevindingen, zodra
deze bekend worden, zoals die welke
momenteel worden besproken door de
Wetenschappelijke Stuurgroep,

b) wordt verwerkt in een
verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig
artikel 10 is erkend en:

b) verwerkt in een verwerkingsbedrijf dat
overeenkomstig artikel 10 is erkend en
waarbij:

i) het daaruit resulterende materiaal wordt
als afval verwijderd door verbranding of
meeverbranding in een verbrandings- of
meeverbrandingsinstallatie die
overeenkomstig Richtlijn …/…/EG
[betreffende de verbranding van afval] is
erkend of wordt gestort op een stortplaats
die overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG
is erkend, of

i) het daaruit resulterende materiaal
permanent wordt gemerkt overeenkomstig
hoofdstuk I van bijlage IV en als afval
wordt verwijderd door verbranding of
meeverbranding in een verbrandings- of
meeverbrandingsinstallatie die
overeenkomstig artikel 9 bis is erkend  of
Bij verwerking, verbranding en andere
methoden moet rekening worden
gehouden met de meest recente
wetenschappelijke bevindingen, zodra
deze bekend worden, zoals die welke
momenteel worden besproken door de
Wetenschappelijke Stuurgroep,

ii) het gesmolten vet wordt verder verwerkt
tot vetderivaten voor gebruik in

ii) wordt het daarvan afkomstige
gesmolten vet verder verwerkt tot
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biologische meststoffen of
bodemverbeteraars of voor ander technisch
gebruik in een oleochemisch bedrijf dat
overeenkomstig artikel 11 is erkend;

vetderivaten voor uitsluitend gebruik in
biologische meststoffen of
bodemverbeteraars of voor ander technisch
gebruik, met uitzondering van cosmetica,
geneesmiddelen of geneeskundig-
technische producten, in een oleochemisch
bedrijf van categorie 2, dat
overeenkomstig artikel 11 is erkend;

c) wordt volgens methode 1 verwerkt in
een verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig
artikel 10 is erkend, en

c) wordt volgens methode 1 verwerkt in
een verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig
artikel 10 is erkend, en daarbij

i) het daaruit resulterende eiwitmateriaal
wordt gebruikt als biologische meststof of
bodemverbeteraar, of

i) wordt het daaruit resulterende
eiwitmateriaal gebruikt als biologische
meststof of bodemverbeteraar, waarbij het
onmiddellijk met aarde wordt bedekt, of

ii) het daaruit resulterende materiaal wordt
behandeld in een biogas- of
composteerinstallatie die door de lidstaat
overeenkomstig artikel 12 is erkend;

ii) wordt het daaruit resulterende materiaal
omgezet in een biogas- of
composteerinstallatie die overeenkomstig
artikel 12 is erkend, of;
ii bis) als afval verwijderd door begraving
op een stortplaats overeenkomstig
Richtlijn 1999/31/EG.

Amendement 37
Artikel 5, lid 3

3. Tussentijds laden en lossen of tijdelijke
opslag van categorie 2-materiaal mag
uitsluitend geschieden in intermediaire
bedrijven die overeenkomstig artikel 9 zijn
erkend.

3. Tussentijds laden en lossen of tijdelijke
opslag van categorie 2-materiaal mag
uitsluitend geschieden in intermediaire
bedrijven van categorie 2 die
overeenkomstig artikel 9 zijn erkend.

Amendement 38
Artikel 5, lid 4

4. In afwijking van lid 2 mag de bevoegde
autoriteit waar nodig besluiten dat
categorie 2-materiaal door begraving ter
plaatse als afval mag worden verwijderd,
wanneer:
i) een wijdverspreide besmettelijke
dierziekte tot gevolg heeft dat de capaciteit
van het verwerkingsbedrijf of de
verbrandingsinstallatie ontoereikend is,
ii) de betrokken dierlijke bijproducten zich
op een moeilijk bereikbare plaats bevinden
en het daarom gezien de hoeveelheid en

Schrappen
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afstand niet verantwoord is de dierlijke
bijproducten op te halen.
Begraving moet geschieden met
inachtneming van artikel 4 van Richtlijn
75/442/EEG.

Amendement 39
Artikel 5, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Categorie-2 materiaal mag niet naar
derde landen worden uitgevoerd.

Amendement 40
Artikel 6, lid 1, letter c)

c) huiden, hoeven en hoorn, varkenshaar en
veren van dieren die zijn geslacht in een
slachthuis en die vóór het slachten zijn
gekeurd en bij die keuring geschikt zijn
verklaard om te worden geslacht
overeenkomstig de communautaire
wetgeving;

c) huiden, hoeven en hoorn, varkenshaar en
veren van dieren die zijn geslacht in een
slachthuis en die vóór het slachten zijn
gekeurd en bij die keuring geschikt zijn
verklaard voor de menselijke consumptie
overeenkomstig de communautaire
wetgeving;

Amendement 41
Artikel 6, lid 1, letter d)

d) bloed verkregen van dieren die zijn
geslacht in een slachthuis en die vóór het
slachten zijn gekeurd en bij die keuring
geschikt zijn verklaard om te worden
geslacht overeenkomstig de
communautaire wetgeving;

d) bloed verkregen van dieren die zijn
geslacht in een slachthuis en die geschikt
zijn verklaard voor de menselijke
consumptie overeenkomstig de
communautaire wetgeving;

Amendement 103/rev.
Artikel 6, lid 1, letter f)

f) voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong
of die producten van dierlijke oorsprong
bevatten en die oorspronkelijk bestemd
waren voor menselijke consumptie, maar die
om commerciële redenen of als gevolg van
gebreken bij de productie of bij de
verpakking of van andere gebreken die geen
enkel gevaar voor mens of dier vormen,
bestemd zijn voor diervoeding, mits zij
bestemd zijn voor vee en niet zijn verwerkt
overeenkomstig de
diergezondheidswetgeving voor de
productie van spoeling;

f) voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong
of die producten van dierlijke oorsprong
bevatten, met inbegrip van keuken- en
etensresten, en die oorspronkelijk bestemd
waren voor menselijke consumptie, maar die
om commerciële redenen of als gevolg van
gebreken bij de productie of bij de
verpakking of van andere gebreken die geen
enkel gevaar voor mens of dier vormen,
bestemd zijn voor gebruik als voeder of in
een biogas- of composteringsinstallatie en
spoeling die niet is behandeld
overeenkomstig de
diergezondheidswetgeving van de EU, met
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name ter voorkoming van varkenspest en
mond- en klauwzeer;

Amendement 43
Artikel 6, lid 2

2. Dierlijke bijproducten worden zo
spoedig mogelijk overeenkomstig artikel 7
verzameld en vervoerd, en

2. Categorie 3-materiaal wordt zo spoedig
mogelijk overeenkomstig artikel 7
verzameld en vervoerd, en wordt,

a) worden als afval verwijderd door
verbranding of meeverbranding in een
verbrandings- of
meeverbrandingsinstallatie die
overeenkomstig Richtlijn …/…/EG
[betreffende de verbranding van afval] is
erkend;

a) rechtstreeks als afval verwijderd door
verbranding in een verbrandingsinstallatie
die overeenkomstig artikel 9 bis is erkend.
Bij verwerking, verbranding en andere
methoden moet rekening worden
gehouden met de meest recente
wetenschappelijke bevindingen, zodra
deze bekend worden, zoals die welke
momenteel worden besproken in de
Wetenschappelijke Stuurgroep,

b) worden verwerkt in een
verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig
artikel 15 is erkend;

b) verwerkt in een verwerkingsbedrijf dat
overeenkomstig artikel 10 of 15 is erkend
en wordt verwijderd als afval, door
verbranding of meeverbranding in een
verbrandings- of
meeverbrandingsinstallatie die
overeenkomstig artikel 9 bis is erkend of
op een stortplaats die overeenkomstig
Richtlijn 1999/31/EG is erkend;

c) worden verwerkt in een technisch bedrijf
dat overeenkomstig artikel 16 is erkend;

c) verwerkt in een verwerkingsbedrijf dat
overeenkomstig artikel 15 is erkend;

d) worden als grondstof gebruikt in een
bedrijf voor de productie van voeder voor
gezelschapsdieren dat overeenkomstig
artikel 16 is erkend;

d) verwerkt in een technisch bedrijf dat
overeenkomstig artikel 16 is erkend;

e) worden verwerkt in een
verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig
artikel 10 is erkend of in een
verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig
artikel 15 is erkend, en het daaruit
resulterende materiaal wordt definitief als
afval verwijderd door verbranding of
meeverbranding in een verbrandings- of
meeverbrandingsinstallatie die
overeenkomstig Richtlijn …/…/EG
[betreffende de verbranding van afval] is
erkend, dan wel gestort op een stortplaats
die overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG

e) als grondstof gebruikt in een bedrijf voor
de productie van voeder voor
gezelschapsdieren dat overeenkomstig
artikel 16 is erkend;
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is erkend, of
f) worden verwerkt in een biogasinstallatie
of composteerinstallatie die
overeenkomstig artikel 12 is erkend.

f) verwerkt in een biogasinstallatie of
composteerinstallatie die overeenkomstig
artikel 12 is erkend, of
f bis) verwijderd op enige andere wijze die
is goedgekeurd overeenkomstig de
procedure van artikel 33, lid 2 na overleg
met het relevante wetenschappelijk
comité.

Amendement 44
Artikel 6, lid 3

3. Tussentijds laden en lossen of tijdelijke
opslag van categorie 3-materiaal mag
uitsluitend geschieden in intermediaire
bedrijven die overeenkomstig artikel 9 zijn
erkend.

3. Tussentijds laden en lossen of tijdelijke
opslag van categorie 3-materiaal mag
uitsluitend geschieden in intermediaire
bedrijven voor categorie 3 die
overeenkomstig artikel 9 zijn erkend.

Amendementen 45, 46 en 47
Artikel 7

1. Niet-verwerkte en verwerkte dierlijke
bijproducten worden verzameld, vervoerd
en geïdentificeerd overeenkomstig bijlage
II.

1. Dierlijke bijproducten en verwerkte
producten worden verzameld, vervoerd en
geïdentificeerd overeenkomstig bijlage II.

Bijproducten uit de drie categorieën
moeten gedurende de gehele bewerking
strikt gescheiden worden gehouden. De
voorschriften voor het verzamelen,
vervoer en identificering moeten volledig
verschillend zijn.
Bovendien moet
i) categorie 1-materiaal worden gemerkt
met onuitwisbare verf- of reukstoffen
overeenkomstig hoofdstuk I van bijlage
IV en hiermee moet worden omgegaan
overeenkomstig artikel 4 en
overeenkomstig Verordening (EG) nr.
999/2001,
ii) categorie 2-materiaal worden gemerkt
met onuitwisbare verf- of reukstoffen
overeenkomstig hoofdstuk I van bijlage
IV;
2. Gedurende het vervoer moeten de
dierlijke bijproducten en bewerkte
producten vergezeld gaan van een
handelsdocument, of, als dit op grond van
onderhavige verordening vereist is, een
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gezondheidsverklaring. Het
handelsdocument en de
gezondheidsverklaring moeten voldoen
aan de eisen van en moeten bewaard
worden gedurende de tijd zoals
aangegeven in bijlage II.
3. De lidstaten treffen de nodige
regelingen om ervoor te zorgen dat het
verzamelen en het vervoer van categorie
1- en categorie 2-materiaal
overeenkomstig bijlage II geschiedt

Amendement 48
Artikel 8, lid 1, letter b)

b) de hoeveelheid en de omschrijving van
het materiaal;

b) de hoeveelheid en de omschrijving van
het materiaal, alsmede de visuele en
olfactorische markering ervan;

Amendement 49
Artikel 8, lid 2, letter c)

c) de hoeveelheid en de omschrijving van
het materiaal;

c) de hoeveelheid en de omschrijving van
het materiaal, alsmede de visuele en
olfactorische markering ervan;

Amendement 50
Artikel 8, lid 3, letter c)

c) de hoeveelheid en de omschrijving van
het materiaal;

c) de hoeveelheid en de omschrijving van
het materiaal, alsmede de visuele en
olfactorische markering ervan;

Amendement 51
Artikel 9, lid 3, letter a)

a) voldoen aan de eisen van bijlage VIII,
hoofdstuk I;

a) fysiek gescheiden liggen van bedrijven
voor de behandeling van materiaal van de
categorieën 1 en 2 en moeten zij voor het
overige voldoen aan de eisen van bijlage
VIII, hoofdstuk I;

Amendement 52
Artikel 9 bis (nieuw)

Artikel 9 bis
Erkenning van verbrandings- en
meeverbrandingsinstallaties
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1. Verbranding en meeverbranding van
dierlijke bijproducten en verwerkte
producten moet geschieden
overeenkomstig de bepalingen die zijn
vermeld in Richtlijn 2000/76/EG of
overeenkomstig de bepalingen in deze
verordening. Verbrandings- en
meeverbrandingsinstallaties moeten
worden erkend overeenkomstig genoemde
richtlijn of overeenkomstig de leden 2 of
3.
2. Om door de terzake bevoegde
autoriteiten te worden erkend voor de
verwijdering van dierlijke bijproducten
moet een verbrandingsinstallatie met een
hoge capaciteit die niet valt onder het
toepassingsgebied van Richtlijn
2000/76/EG:
a) voldoen aan de algemene eisen van
hoofdstuk I van bijlage XI bis,
b) voldoen aan de exploitatievoorwaarden
in hoofdstuk II van bijlage XI bis,
c) voldoen aan de eisen van hoofdstuk III
van bijlage XI bis inzake de emissies naar
grond- en oppervlaktewater,
d) voldoen aan de eisen in hoofdstuk IV
van bijlage XI bis betreffende
restproducten,
e) worden gecontroleerd en bewaakt
overeenkomstig hoofdstuk V van bijlage
XI bis,
f) voldoen aan de meetvoorschriften van
hoofdstuk VI van bijlage XI bis en
g) voldoen aan de bepalingen betreffende
uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden
van hoofdstuk VII van bijlage XI bis.
3. Om door de terzake bevoegde
autoriteiten te worden erkend voor de
verwijdering van dierlijke bijproducten
mag een verbrandingsinstallatie met een
lage capaciteit die niet valt onder het
toepassingsterrein van Richtlijn
2000/76/EG:
a) uitsluitend worden gebruikt voor de
verwijdering van gezelschapsdieren en/of
categorie 2- en categorie 3-materiaal,
b) als de installatie zich op een
landbouwbedrijf bevindt, uitsluitend
worden gebruikt voor de verwijdering van
materiaal van het betrokken bedrijf,
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c) uitsluitend worden gebruikt voor de
verwijdering van minder dan 100 kg
dierlijke bijproducten per keer,
d) voldoen aan de geldende voorwaarden
voor het bedrijf in hoofdstuk II van
bijlage XI bis,
e) voldoen aan de eisen van hoofdstuk IV
van bijlage XI bis betreffende residuen en
f) worden gecontroleerd en bewaakt
overeenkomstig hoofdstuk V van bijlage
XI bis.
4. De erkenning wordt onmiddellijk
ingetrokken indien niet langer wordt
voldaan aan de erkenningsvoorwaarden.

Amendement 53
Artikel 10, lid 2, letter b)

b) het categorie 1- of categorie 2-materiaal
laden en lossen, verwerken en opslaan
overeenkomstig bijlage III, hoofdstuk II en
bijlage IV, hoofdstuk I;

b) het categorie 1- of categorie 2-materiaal
laden en lossen, verwerken en opslaan
overeenkomstig bijlage III, hoofdstuk II,
bijlage III, hoofdstuk III, methode 1 en
bijlage IV, hoofdstuk I;

Amendement 54
Artikel 11, lid 2 en sub a)

2. Om te worden erkend, moeten
oleochemische bedrijven:

a) het gesmolten vet verwerken
overeenkomstig de normen die zijn
vastgesteld in bijlage IV, hoofdstuk III;

2. Om te worden erkend, moeten
oleochemische bedrijven: voor categorie 2

a) het gesmolten vet dat afkomstig is van
categorie 2-materiaal verwerken
overeenkomstig de normen die zijn
vastgesteld in bijlage IV, hoofdstuk III;

Amendement 55
Artikel 11, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Om te worden erkend, mogen
oleochemische bedrijven voor categorie 3
uitsluitend gesmolten vet verwerken dat
afkomstig is van categorie 3-materiaal en
moeten deze bedrijven voldoen aan de
eisen voor oleochemische bedrijven voor
categorie 2-materiaal overeenkomstig lid
2.

Amendement 56
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Artikel 14, lid 3, inleidende formule

3. Op voorwaarde dat de in lid 2, onder a),
bedoelde ziektebestrijdingsmaatregelen in
acht worden genomen, kan worden
toegestaan dat niet-verwerkte bijproducten
uit een gebied of een deel van een gebied
waarvoor veterinairrechtelijke bepalingen
gelden, maar die niet of vermoedelijk niet
besmet zijn, in de handel worden gebracht,
mits naargelang het geval:

3. Op voorwaarde dat de in lid 2, onder a),
bedoelde ziektebestrijdingsmaatregelen in
acht worden genomen, kan worden
toegestaan dat verwerkte bijproducten uit
een gebied of een deel van een gebied
waarvoor veterinairrechtelijke bepalingen
gelden, maar die niet of vermoedelijk niet
besmet zijn, in de handel worden gebracht,
mits naargelang het geval:

Amendement 57
Artikel 15, lid 2, letter a)

a) voldoen aan de eisen in bijlage III,
hoofdstukken I en II, en bijlage V;

a) fysiek gescheiden liggen van bedrijven
voor categorie 1 en 2-materiaal en moeten
zij voor het overige voldoen aan de eisen in
bijlage III, hoofdstukken I en II, en bijlage
V;

Amendement 58
Artikel 15, lid 2, letter b)

b) het categorie 3-materiaal laden en
lossen, verwerken en opslaan
overeenkomstig bijlage V;

b) uitsluitend categorie 3-materiaal laden
en lossen, verwerken en opslaan
overeenkomstig bijlage V;

Amendement 59
Artikel 17, inleidende formule

De lidstaten zien erop toe dat verwerkte
dierlijke eiwitten en andere
voedermiddelen slechts in de handel
worden gebracht, indien:

De lidstaten zien erop toe dat verwerkte
dierlijke eiwitten en andere
voedermiddelen slechts in de handel
worden gebracht of worden geëxporteerd,
indien:

Amendement 60
Artikel 17, letter c)

c) het laden en lossen, de verwerking, de
opslag en het vervoer zijn geschied
overeenkomstig bijlage V;

c) het laden en lossen, de verwerking, de
opslag en het vervoer zijn geschied
overeenkomstig bijlage V en op zodanige
wijze dat een hergebruik binnen de soort
kan worden voorkomen;

Amendement 61
Artikel 18

De lidstaten zien erop toe dat voeder voor 1. De lidstaten zien erop toe dat voeder
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gezelschapsdieren, hondenkluiven en
technische producten slechts in de handel
worden gebracht, indien:

voor gezelschapsdieren, hondenkluiven en
technische producten, behalve die welke in
de leden 2 en 3 worden bedoeld, slechts in
de handel worden gebracht of worden
geëxporteerd, indien:

a) zij aan de in bijlage VI vastgestelde
specifieke eisen voldoen;

a) zij aan de in bijlage VI vastgestelde
specifieke eisen voldoen;

b) zij afkomstig zijn van bedrijven die zijn
erkend en onder toezicht staan
overeenkomstig artikel 16.

b) zij afkomstig zijn van bedrijven die zijn
erkend en onder toezicht staan
overeenkomstig artikel 16.

2. De lidstaten zien erop toe dat
organische meststoffen of
bodemverbeteraars die zijn vervaardigd
van categorie 2-materiaal alleen op de
markt worden gebracht of worden
geëxporteerd als zij

a) zijn vervaardigd in een
verwerkingsinstallatie voor categorie 2-
materiaal die is erkend overeenkomstig
artikel 10,

b) zijn behandeld, verwerkt, opgeslagen
en vervoerd overeenkomstig het bepaalde
in bijlage IV, en

c) voldoen aan de bijzondere eisen van
bijlage IV.

3. De lidstaten zien erop toe dat
vetderivaten die zijn vervaardigd van
categorie 2-materiaal uitsluitend op de
markt worden gebracht of worden
geëxporteerd als zij

a) zijn vervaardigd in een oleochemisch
bedrijf voor categorie 2-materiaal dat is
erkend overeenkomstig artikel 11, van
gesmolten vet dat afkomstig is van de
verwerking van categorie 2-materiaal in
een verwerkingsinstallatie voor categorie
2-materiaal die is erkend overeenkomstig
artikel 10,

b) zijn behandeld, verwerkt, opgeslagen
en vervoerd overeenkomstig het bepaalde
in bijlage IV, en

c) voldoen aan de bijzondere eisen van
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bijlage IV.

Amendement 62
Artikel 20

Biologische meststoffen en
bodemverbeteraars

Beperkingen van de toepassingen

1. Hergebruik binnen de soort is
verboden.
De uitvoeringsbepalingen voor dit verbod
moeten worden vastgesteld
overeenkomstig de procedure die is
beschreven in artikel 33, lid 2.

Het is verboden op weiden andere
biologische meststoffen en
bodemverbeteraars te gebruiken dan mest
en gier.

2. Het is verboden op weiden andere
biologische meststoffen en
bodemverbeteraars te gebruiken dan gier,
vaste mest en compost.

Amendement 63
Artikel 21 bis (nieuw)

Artikel 21 bis
Uitzonderingen met betrekking tot de

verwijdering van dierlijke bijproducten.
1. De bevoegde autoriteiten kunnen zo
nodig besluiten dat:
a) dode gezelschapsdieren, die niet vermeld
worden bij de dieren waarnaar in artikel 4,
lid 1, onder a), punt i) wordt verwezen,
rechtstreeks als afval mogen worden
verwijderd door begraving;
b) categorie 1- en 2-materiaal als afval kan
worden verwijderd door verbranding of
begraving ter plaatse:
i) in geval van een uitbraak van een ziekte
zoals vermeld in lijst A van het
Internationaal Bureau voor besmettelijke
veeziekten (IOE) als de bevoegde autoriteit
besluit dat vervoer naar de dichtstbijzijnde
verbrandings- of verwerkingsinstallatie niet
in aanmerking komt, vanwege het gevaar
van uitbreiding van gezondheidsrisico's of
omdat een wijdverspreid besmettelijke
dierziekte tot gevolg heeft dat de capaciteit
van dergelijke installaties ontoereikend is,
of
ii) in geval van categorie 1-materiaal zoals
bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), punt ii)
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als het betrokken materiaal zich bovendien
op een moeilijk bereikbare plaats bevindt
en de bevoegde autoriteit de gebruikte
methode goedkeurt en hierop toezicht
uitoefent en er bovendien van overtuigd is
dat bij deze methode alle gevaar voor de
overdracht van TSE's is uitgesloten; en
c) categorie 2- en 3-materiaal dat afkomstig
is van een afgelegen gebied als afval kan
worden verwijderd door begraving ter
plaatse.
2. De lidstaten stellen de Commissie op de
hoogte van:
a) het gebruik dat zij maken van de
mogelijkheden zoals beschreven in lid 1,
onder b) en, ten aanzien van categorie 2-
materiaal, lid 1, onder c); en
b) de gebieden die zij als afgelegen
gebieden aanwijzen in verband met de
toepassing van lid 1, onder b), punt ii) en
onder c).
3. Nadere regelingen voor de
tenuitvoerlegging van dit artikel kunnen
worden vastgesteld overeenkomstig de
procedure zoals bedoeld in artikel 33, lid 2.

Amendement 64
Artikel 26

Communautaire controles Communautaire controles in de lidstaten

1. Teneinde te waarborgen dat de
bepalingen van deze verordening, de
voorschriften die op grond daarvan
worden vastgesteld, en eventuele
vrijwaringsmaatregelen eenvormig
worden toegepast, voert de Commissie in
samenwerking met de bevoegde
autoriteiten van de lidstaten in alle stadia
van de productie, het in de handel
brengen en de verwijdering van de in deze
verordening genoemde dierlijke
bijproducten en daarvan afgeleide
producten inspecties ter plaatse en audits
uit, die mede betrekking hebben op de
organisatie en het functioneren van de
bevoegde autoriteiten in de lidstaten.

1. Indien dat voor de eenvormige
toepassing van deze verordening
noodzakelijk is, kunnen deskundigen van
de Commissie en de lidstaten in
samenwerking met nationale terzake
bevoegde autoriteiten inspecties ter plaatse
uitvoeren. De lidstaat op welks
grondgebied een controle wordt
uitgevoerd verleent de deskundigen van de
Commissie en van de lidstaten alle nodige
hulp voor de uitvoering van hun taken.
De Commissie stelt de terzake bevoegde
autoriteiten in kennis van de uitgevoerde
controles.

1 bis. De lidstaten leggen vóór 1 februari
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2003 aan het Europees Parlement de
Commissie en de Raad een verslag voor
over de uniforme toepassing van de in
deze verordening vervatte bepalingen.
Na ontvangst van dit verslag kan op
communautair niveau een besluit worden
genomen over het opnieuw gebruiken van
vlees- en beendermeel in de voeding van
niet-herkauwende fokdieren.

2. De uitvoeringsbepalingen voor dit
artikel worden vastgesteld volgens de
procedure van artikel 33, lid 2.

2. De uitvoeringsbepalingen voor dit
artikel, met name die welke ten doel
hebben de vormen van samenwerking met
de nationale autoriteiten te regelen,
worden vastgesteld volgens de procedure
van artikel 33, lid 2.

Amendement 65
Artikel 27

De bepalingen die van toepassing zijn op de
invoer uit derde landen van voedermiddelen
als bedoeld in bijlage V en van voeder voor
gezelschapsdieren, hondenkluiven en
technische producten als bedoeld in bijlage
VI, mogen niet gunstiger of minder gunstig
zijn dan de bepalingen die van toepassing
zijn op de productie en het in de handel
brengen van de betrokken producten in de
Gemeenschap.

De bepalingen die van toepassing zijn op de
invoer uit derde landen van producten als
bedoeld in bijlage V en van voeder voor
gezelschapsdieren, hondenkluiven en
technische producten als bedoeld in bijlage
VI, mogen niet gunstiger of minder gunstig
zijn dan de bepalingen die van toepassing
zijn op de productie en het in de handel
brengen van de betrokken producten in de
Gemeenschap.

De invoer uit derde landen van voeder voor
gezelschapsdieren en grondstoffen voor
voeder van gezelschapsdieren, afkomstig
van dieren die zijn behandeld met bepaalde
krachtens Richtlijn 96/22/EG verboden
stoffen, kan evenwel worden toegestaan met
inachtneming van bijzondere eisen die
worden vastgesteld volgens de procedure
van artikel 33, lid 2.

De invoer uit derde landen van voeder voor
gezelschapsdieren en grondstoffen voor
voeder van gezelschapsdieren, afkomstig
van dieren die zijn behandeld met bepaalde
krachtens Richtlijn 96/22/EG verboden
stoffen, kan evenwel worden toegestaan mits
de grondstoffen met onuitwisbare
verfstoffen worden gemerkt en met
inachtneming van bijzondere eisen die
worden vastgesteld volgens de procedure
van artikel 33, lid 2.

Amendement 66
Artikel 32

De bijlagen kunnen worden aangevuld of
gewijzigd en passende
overgangsmaatregelen kunnen worden
vastgesteld volgens de procedure van

Na overleg met de terzake bevoegde
wetenschappelijke comité over kwesties
die van belang kunnen zijn voor de
volksgezondheid kunnen de bijlagen
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artikel 33, lid 2. worden aangevuld of gewijzigd en kunnen
passende overgangsmaatregelen worden
vastgesteld volgens de procedure van
artikel 33, lid 2.

Amendement 68
Artikel 38, alinea 2

Zij is van toepassing met ingang van 1
februari 2003

Zij is van toepassing met ingang van 1
januari 2002

Amendement 69
Bijlage I, punt 18 bis (nieuw)

18 bis. Afgelegen gebieden: gebieden waar
de veestapel zo gering is en waar de
landbouwbedrijven zich zo veraf bevinden
dat de risico's als gevolg van inzameling en
transport onaanvaardbaar groot worden in
vergelijking met verwijdering ter plaatse.

Amendement 70
Bijlage II, punt 1

1. Alle nodige maatregelen worden
getroffen om ervoor te zorgen dat categorie
1-, categorie 2- en categorie 3-materiaal
tijdens het verzamelen en vervoeren ervan
identificeerbaar zijn en blijven.

1. Alle nodige maatregelen worden
getroffen om ervoor te zorgen dat categorie
1-, categorie 2- en categorie 3-materiaal
tijdens het verzamelen en vervoeren ervan
strikt gescheiden en identificeerbaar zijn
en blijven.

Amendement 71
Bijlage II, punt 5, punt i), streepje 2

- de omschrijving van het materiaal
inclusief de indeling ervan volgens deze
verordening,

- de omschrijving van het materiaal
inclusief de categorie ervan volgens deze
verordening, het soort dier (voor categorie
3-materiaal alsmede voor verwerkte
producten die afkomstig zijn van dergelijk
materiaal en die bedoeld zijn als
voedergrondstof), en, indien van
toepassing, het oormerknummer,
- het soort materiaal, dat wordt
aangegeven met de tekst "dierlijke
bijproducten – niet geschikt voor
menselijke consumptie";

Amendement 72
Bijlage II, punten 6 bis, 6 ter en 6 quater (nieuw)



\\epades\adoptes\adoptes_provisoi\01-06\01-06-12nl.doc PE 306.731\ 79

NL

6 bis. Dierlijke bijproducten moeten bij
een geschikte temperatuur worden
vervoerd om alle gevaren voor de
gezondheid van dier of mens te
voorkomen.

6 ter. Onverwerkt categorie 3-materiaal
dat is bestemd voor de productie van
voedergrondstoffen of voeder voor
gezelschapsdieren moet gekoeld of
ingevroren worden vervoerd.

6 quater. De voertuigen voor het
koeltransport moeten zodanig zijn
uitgerust dat een geschikte temperatuur
gedurende het gehele transport kan
worden gehandhaafd.

Amendement 73
Bijlage III, hoofdstuk I, punt 1, letter a)

a) De ruimten van het verwerkingsbedrijf
moeten adequaat gescheiden zijn van de
openbare weg en van andere
bedrijfsruimten zoals slachthuizen.
Bedrijfsruimten voor de verwerking van
dierlijke bijproducten mogen niet op
hetzelfde terrein gelegen zijn als een
slachthuis, tenzij ze zich in een volledig
afgezonderd gedeelte van het gebouw
bevinden. Onbevoegden en dieren mogen
geen toegang hebben tot het bedrijf.

a) De ruimten van het verwerkingsbedrijf
moeten adequaat gescheiden zijn van de
openbare weg en van andere
bedrijfsruimten zoals slachthuizen.
Bedrijfsruimten voor de verwerking van
dierlijke bijproducten van de categorieën 1
en 2 mogen niet op hetzelfde terrein
gelegen zijn als een slachthuis.
Onbevoegden en dieren mogen geen
toegang hebben tot het bedrijf.

Amendement 74
Bijlage III, hoofdstuk II, punt 7

7. Controle op de hygiëne omvat
regelmatige inspectie van de omgeving en
de toestellen. De inspectieschema’s en
resultaten moeten worden gedocumenteerd.

7. Controle op de hygiëne omvat
regelmatige inspectie van de omgeving en
de toestellen. De inspectieschema’s en
resultaten moeten worden gedocumenteerd
en moeten tenminste twee jaar worden
bewaard.

Amendement 75
Bijlage IV, hoofdstuk I, punt 2

2. In afwijking van punt 1 mogen de
lidstaten toestaan dat de ruimten van een

2. De bevoegde autoriteit kan er echter
toestemming voor geven dat een
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categorie 2-verwerkingsbedrijf

i) tijdelijk voor de verwerking van
categorie 1-materiaal worden gebruikt
wanneer een besmettelijke dierziekte op zo
grote schaal verspreid is dat de capaciteit
van het categorie 1-verwerkingsbedrijf
ontoereikend is, of

ii) permanent voor de verwerking van
categorie 1-materiaal worden gebruikt
wanneer de extra capaciteit ontbreekt die
nodig is om een ander gespecialiseerd
bedrijf daarvoor toestemming te verlenen.
Dit mag uitsluitend onder de volgende
voorwaarden gebeuren:

- het bedrijf moet permanent onder
officieel toezicht staan;
- het lossen, verwerken, opslaan of andere
handling van categorie 1-materiaal dient
te allen tijde te gebeuren onder officieel
toezicht;
- het categorie 1-materiaal moet in een
volledig gescheiden ruimte of aparte
ontvangstruimte worden opgeslagen;
- het categorie 1-materiaal moet met
gebruik van aparte installaties en
apparatuur in aparte ruimten worden
verwerkt, behalve wanneer

verwerkingsinstallatie voor categorie 2-
materiaal tijdelijk wordt gebruikt voor de
verwerking van categorie 1-materiaal
wanneer een besmettelijke dierziekte op zo
grote schaal verspreid is dat de capaciteit
van het categorie 1-verwerkingsbedrijf
ontoereikend is.

De bevoegde autoriteit moet het
verwerkingsbedrijf voor categorie 2-
materiaal opnieuw erkennen, voordat dit
bedrijf opnieuw categorie 2-materiaal
gaat verwerken.

i) de verwerking plaatsvindt in volledig
gesloten installaties of apparatuur die
uitsluitend voor dit doel wordt gebruikt,
zoniet wordt

ii) de partij categorie 2-materiaal die
onmiddellijk na het categorie 1-materiaal
wordt verwerkt, als categorie 1-materiaal
beschouwd;
- het verwerkte categorie 1-materiaal
moeten worden opgeslagen in andere
ruimten of aparte tanks die adequaat zijn
geëtiketteerd. De ruimte of de aparte tanks
moeten door de bevoegde autoriteit
worden verzegeld en op deze wijze
afgesloten blijven wanneer de bevoegde
autoriteit niet aanwezig is;
categorie 2-verwerkingsbedrijven die
tijdelijk of permanent categorie 1-
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materiaal hebben verwerkt, moeten via
een door de bevoegde autoriteit
goedgekeurde methode grondig worden
gereinigd en ontsmet voordat kan worden
overgegaan tot verwerking van materiaal
van een hogere categorie.

Amendement 76
Bijlage IV, hoofdstuk I, punt 4

4. Na de verwerking moeten de producten
via een door de bevoegde autoriteit
goedgekeurd systeem permanent gekleurd
of gemerkt worden. De Commissie stelt
volgens de procedure van artikel 33, lid 2,
uitvoeringsbepalingen vast voor dit
systeem.

4. Na de verwerking moeten de producten
via een door de bevoegde autoriteit
goedgekeurd systeem permanent met
visuele en olfactorische merkstoffen
gemerkt worden. De Commissie stelt
volgens de procedure van artikel 33, lid 2,
uitvoeringsbepalingen vast voor dit
systeem.

Amendement 77
Bijlage V, hoofdstuk I, punt 1

1. Bedrijfsruimten voor de verwerking van
categorie 3-materiaal mogen niet op
hetzelfde terrein gelegen zijn als ruimten
waar categorie 1- of categorie 2-materiaal
wordt verwerkt, tenzij ze zich in een
volledig afgezonderd gedeelte van het
gebouw bevinden.

1. Bedrijfsruimten voor de verwerking van
categorie 3-materiaal mogen niet op
hetzelfde terrein gelegen zijn als ruimten
waar categorie 1- of categorie 2-materiaal
wordt verwerkt.

Amendement 78
Bijlage V, hoofdstuk I, punt 2

2. In afwijking van lid 1 mogen de
lidstaten toestaan dat de ruimten van een
categorie 3-verwerkingsbedrijf

i) tijdelijk voor de verwerking van
categorie 1- of categorie 2-materiaal
worden gebruikt wanneer een
besmettelijke dierziekte op zo grote schaal
verspreid is dat de capaciteit van het
categorie 1- of categorie 2-
verwerkingsbedrijf ontoereikend is, of

ii) permanent voor de verwerking van
categorie 1- of categorie 2-materiaal
worden gebruikt wanneer de extra
capaciteit ontbreekt die nodig is om een
ander gespecialiseerd bedrijf daarvoor

2. De bevoegde autoriteit kan echter
toestemming geven om een
verwerkingsinstallatie voor categorie 3-
materiaal tijdelijk te gebruiken voor de
verwerking van categorie 1- of 2-
materiaal wanneer een besmettelijke
dierziekte op zo grote schaal verspreid is
dat de capaciteit van het categorie 1- of 2-
verwerkingsbedrijf ontoereikend is.

De bevoegde autoriteit moet het
verwerkingsbedrijf voor categorie 3-
materiaal opnieuw erkennen, voordat dit
bedrijf opnieuw categorie 3-materiaal
gaat verwerken.
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toestemming te verlenen.

Dit mag uitsluitend onder de volgende
voorwaarden gebeuren:
- het bedrijf moet permanent onder
officieel toezicht staan;
- het lossen, verwerken, opslaan of andere
handling van categorie 1- of categorie 2-
materiaal dient te allen tijde te gebeuren
onder officieel;
- het categorie 1- of categorie 2-materiaal
moet in een volledig gescheiden ruimte of
aparte ontvangstruimte worden
opgeslagen;
- het categorie 1- of categorie 2-materiaal
moet met gebruik van aparte installaties
en apparatuur in aparte ruimten worden
verwerkt, behalve wanneer de verwerking
plaatsvindt in volledig gesloten installaties
of apparatuur die uitsluitend voor dit doel
worden gebruikt;
- het verwerkte categorie 1- of categorie 2-
materiaal moet worden opgeslagen in
andere ruimten of aparte tanks die
adequaat zijn geëtiketteerd, en mag niet
voor diervoeding worden aangewend. De
ruimte of de aparte tanks moeten door de
bevoegde autoriteit worden verzegeld en
op deze wijze afgesloten blijven wanneer
de bevoegde autoriteit niet aanwezig is;
categorie 3-verwerkingsbedrijven die
tijdelijk of permanent categorie 1- of
categorie 2-materiaal hebben verwerkt,
moeten via een door de bevoegde
autoriteit goedgekeurde methode grondig
worden gereinigd en ontsmet voordat kan
worden overgegaan tot de verwerking van
materiaal van een hogere categorie.

Amendement 79
Bijlage V, hoofdstuk I, punt 2 bis (nieuw)

2 bis. De bedrijven die categorie 3-
materiaal verwerken, zorgen ervoor dat het
materiaal dat afkomstig is van
respectievelijk runderen, varkens en
pluimvee vóór, tijdens en na de verwerking
strikt van elkaar wordt gescheiden.
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Amendement 80
Bijlage V, hoofdstuk I, punt 4

4. Alleen categorie 3-materiaal als vermeld
in punt a) tot en met l) van artikel 6 mag
worden gebruikt voor de vervaardiging van
verwerkte dierlijke eiwitten en andere
voedermiddelen;

4. Alleen categorie 3-materiaal als vermeld
in punt a) tot en met l) van artikel 6, dat
per diersoort gescheiden wordt gehouden,
mag worden gebruikt voor de
vervaardiging van verwerkte dierlijke
eiwitten en andere voedermiddelen;

Amendement 81
Bijlage V, hoofdstuk I, punt 5

5. Vóór de verwerking worden de dierlijke
bijproducten gecontroleerd op vreemde
bestanddelen. Eventuele vreemde
bestanddelen worden verwijderd.

5. Vóór de verwerking worden de dierlijke
bijproducten gecontroleerd op vreemde
bestanddelen. Alle eventuele vreemde
bestanddelen worden onmiddellijk
verwijderd.

Amendement 82
Bijlage V, hoofdstuk I, punt 6, inleidende formule

6. Voor iedere in bijlage III, hoofdstuk III,
beschreven verwerkingsmethode moeten
de kritische controlepunten worden
vastgesteld die bepalend zijn voor de bij de
verwerking toegepaste warmtebehandeling.
De kritische controlepunten kunnen het
volgende omvatten:

6. Voor iedere in bijlage III, hoofdstuk III,
beschreven verwerkingsmethode moeten
de kritische controlepunten worden
vastgesteld die bepalend zijn voor de bij de
verwerking toegepaste warmtebehandeling.
De kritische controlepunten moeten
tenminste het volgende omvatten:

Amendement 83
Bijlage V, hoofdstuk I, punt 7

7. De verzamelde gegevens worden
bewaard om aan te tonen dat voor ieder
kritisch controlepunt de minimumwaarden
voor verwerking worden toegepast.

7. De verzamelde gegevens worden
tenminste twee jaar bewaard om aan te
tonen dat voor ieder kritisch controlepunt
de minimumwaarden voor verwerking
worden toegepast.

Amendement 84
Bijlage V, hoofdstuk I, punt 8

8. Er worden nauwkeurig geijkte
temperatuurmeters/registreertoestellen
gebruikt om de verwerking continu te
controleren. Er worden bewijzen bewaard
van de data waarop de
temperatuurmeters/registreertoestellen
geijkt zijn.

8. Er worden nauwkeurig geijkte
temperatuurmeters/registreertoestellen
gebruikt om de verwerking continu te
controleren. Er worden tenminste twee
jaar bewijzen bewaard van de data waarop
de temperatuurmeters/registreertoestellen
geijkt zijn.
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Amendement 86
Bijlage V, hoofdstuk II, punt 14

14. De lidstaten moeten een register
bijhouden van de uitslagen van de
bemonsteringen die op de zendingen zijn
uitgevoerd.

14. De bevoegde autoriteiten moeten een
register bijhouden van de uitslagen van de
bemonsteringen die op de zendingen zijn
uitgevoerd. Dit register moet tenminste
twee jaar lang worden bewaard.

Amendement 87
Bijlage V, hoofdstuk II, punt 15, letter a) en b)

a) weer uit de Gemeenschap uitgevoerd, of a) behandeld overeenkomstig de
procedure van artikel 17, lid 2, letter a)
van Richtlijn 97/78/EG, of

b) in een overeenkomstig deze verordening
erkend verwerkingsbedrijf opnieuw
behandeld of ontsmet door een behandeling
die krachtens de communautaire
wetgeving is toegestaan. De zending wordt
pas vrijgegeven na behandeling en
onderzoek op salmonella door de bevoegde
autoriteit overeenkomstig bijlage V,
hoofdstuk I, en als de uitslag van dit
onderzoek negatief is.

b) in een overeenkomstig deze verordening
erkend verwerkingsbedrijf opnieuw
behandeld of ontsmet door een behandeling
die door de bevoegde autoriteiten is
erkend. Een register van de toegestane
behandelingen kan worden vastgesteld
overeenkomstig de procedure zoals
bedoeld in artikel 33, lid 2. De zending
wordt pas vrijgegeven na behandeling en
onderzoek op salmonella door de bevoegde
autoriteit overeenkomstig hoofdstuk I,
punt 10, en als de uitslag van dit onderzoek
negatief is.

Amendement 88
Bijlage V, hoofdstuk IV, punt 2, letter c)

c) wanneer het geheel of gedeeltelijk
verkregen is van grondstoffen van
herkauwers, afkomstig is uit een land of
een deel van het grondgebied van een land
dat de afgelopen vierentwintig maanden
vrij was van mond- en klauwzeer en de
afgelopen twaalf maanden van runderpest,

c) wanneer het geheel of gedeeltelijk
verkregen is van grondstoffen van
herkauwers, afkomstig is uit een land of
een deel van het grondgebied van een land
dat de afgelopen vierentwintig maanden
vrij was van mond- en klauwzeer en de
afgelopen twaalf maanden van runderpest
en dat vrij werd verklaard van TSE
overeenkomstig Verordening (EG) nr.
999/2001,

Amendement 89
Bijlage V, hoofdstuk IV, punt 4

4. Als het gesmolten vet of de visolie in
eindverpakking wordt geleverd, moeten
nieuwe of gereinigde recipiënten worden
gebruikt en alle voorzorgen worden

4. Als het gesmolten vet of de visolie wordt
verpakt, moeten daarbij nieuwe of
gereinigde recipiënten worden gebruikt en
moeten alle voorzorgen worden genomen
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genomen om verontreiniging van de
producten te voorkomen. Als de producten
bestemd zijn voor levering via
bulkvervoer, moeten de leidingen, pompen,
bulktanks, alsmede alle bulkcontainers of
tankwagens die worden gebruikt voor het
vervoer van de producten vanuit de
productie-inrichting hetzij rechtstreeks naar
het schip of naar opslagtanks op het land,
hetzij rechtstreeks naar inrichtingen, vóór
gebruik geïnspecteerd en schoon bevonden
zijn.

om verontreiniging van de producten te
voorkomen. Als de producten bestemd zijn
voor levering via bulkvervoer, moeten de
leidingen, pompen, bulktanks, alsmede alle
bulkcontainers of tankwagens die worden
gebruikt voor het vervoer van de producten
vanuit de productie-inrichting hetzij
rechtstreeks naar het schip of naar
opslagtanks op het land, hetzij rechtstreeks
naar inrichtingen, vóór gebruik
geïnspecteerd en schoon bevonden worden.

Amendement 90
Bijlage VI, hoofdstuk III, deel I, punt 1, letter b), alinea 2

In deze gevallen moet de mest vergezeld
gaan van een gezondheidscertificaat
waarvan het model is vastgesteld volgens de
procedure van artikel 33, lid 2.

In deze gevallen moet de mest vergezeld
gaan van een Europees
gezondheidscertificaat waarvan het model
zal worden vastgesteld volgens de procedure
van artikel 33, lid 2. Dit
gezondheidscertificaat dient te worden
opgenomen in de Bijlage bij de
verordening.

Amendement 91
Bijlage VI, hoofdstuk III, deel I, punt 2, letter c)

c) de mest moet vergezeld gaan van een
gezondheidscertificaat waarvan het model is
vastgesteld volgens de procedure van artikel
33, lid 2

c) de mest moet vergezeld gaan van een
Europees gezondheidscertificaat waarvan
het model zal worden vastgesteld volgens de
procedure van artikel 33, lid 2. Dit
gezondheidscertificaat dient te worden
opgenomen in de Bijlage bij de
verordening.

Amendement 92
Bijlage VI, hoofdstuk III, deel II, punt 5, letter b)

b) moeten een warmtebehandeling hebben
ondergaan waarbij gedurende ten minst 60
minuten een temperatuur van 70 ºC is
aangehouden.

b) moeten een warmtebehandeling hebben
ondergaan waarbij gedurende ten minst 60
minuten een temperatuur van 70 ºC is
aangehouden of waarbij een door de
Commissie te ontwikkelen
concordantietabel voor warmtebehandeling
aangeeft onder welke
procesomstandigheden hetzelfde doel
bereikt kan worden.

Amendement 93
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Bijlage VIII, hoofdstuk II, deel A, punt 1

1. Het bedrijf mag geen andere activiteiten
uitvoeren dan het importeren, verzamelen,
sorteren, uitsnijden, koelen, in blokken
invriezen, tijdelijk opslaan en verzenden
van categorie 3-materiaal.

1. Het bedrijf mag niet grenzen aan een
bedrijf voor categorie 1- of 2-materiaal en
mag geen andere activiteiten uitvoeren dan
het importeren, verzamelen, sorteren,
uitsnijden, koelen, in blokken invriezen,
tijdelijk opslaan en verzenden van
categorie 3-materiaal.

Amendement 94
Bijlage VIII, hoofdstuk II, deel A punt 2

2. Het sorteren van categorie 3-materiaal
moet zo gebeuren dat elk gevaar voor het
binnenbrengen van dierziekten wordt
voorkomen.

2. Het sorteren van categorie 3-materiaal
moet zo gebeuren dat elk gevaar voor het
binnenbrengen van dierziekten wordt
voorkomen. De grondstoffen moeten per
diersoort gescheiden worden gehouden.

Amendement 95
Bijlage VIII, hoofdstuk II, deel A punt 3

3. Tijdens het sorteren en gedurende de
opslag moet het categorie 3-materiaal
gescheiden van andere goederen worden
behandeld en opgeslagen, en wel zo dat
elke verspreiding van epidemische
dierziekten wordt voorkomen.

3. Tijdens het sorteren en gedurende de
opslag moet het categorie 3-materiaal
gescheiden van andere goederen worden
behandeld en opgeslagen, en wel zo dat
elke verspreiding van ziekteverwekkers
wordt voorkomen.

Amendement 96
Bijlage VIII, hoofdstuk II, deel A punt 4

4. Categorie 3-materiaal moet adequaat
worden opgeslagen totdat het verder wordt
verzonden.

4. Categorie 3-materiaal moet adequaat
worden opgeslagen en gekoeld of
ingevroren totdat het verder wordt
verzonden.

Amendement 97
Bijlage VIII, hoofdstuk III, punt 1, letter -a) (nieuw)

-a) ruimten voor de opslag van categorie
3-materiaal mogen niet grenzen aan
ruimten voor de opslag van categorie 1- of
categorie 2-materiaal;

Amendement 98
Bijlage X, hoofdstuk 1, deel IV, letter a), punt (ii), streepjes 3 en 4

- huiden, hoeven en hoorn, varkenshaar en
veren afkomstig van dieren die zijn geslacht

- huiden, hoeven en hoorn, varkenshaar en
veren afkomstig van dieren die zijn geslacht
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in een slachthuis en die vóór het slachten
zijn gekeurd en bij die keuring geschikt zijn
verklaard om te worden geslacht
overeenkomstig de communautaire
wetgeving;

- bloed dat verkregen is van dieren die zijn
geslacht in een slachthuis en die vóór het
slachten zijn gekeurd en bij die keuring
geschikt zijn verklaard om te worden
geslacht overeenkomstig de communautaire
wetgeving;

in een slachthuis en die vóór het slachten
zijn gekeurd en bij die keuring geschikt zijn
verklaard voor de menselijke consumptie
krachtens de communautaire wetgeving;

- bloed dat verkregen is van dieren die zijn
geslacht in een slachthuis en die vóór het
slachten zijn gekeurd en bij die keuring
geschikt zijn verklaard voor de menselijke
consumptie krachtens de communautaire
wetgeving;

Amendement 99
Bijlage XI bis (nieuw)

BIJLAGE XI BIS

EISEN VOOR
VERBRANDINGSINSTALLATIES DIE
NIET ONDER HET
TOEPASSINGSGEBIED VAN
RICHTLIJN 2000/76/EG VALLEN

HOOFSTUK 1

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De verbrandingsinstallatie moet
zodanig zijn opgezet en uitgerust en op
zodanige wijze worden geëxploiteerd dat
aan de eisen in deze verordening wordt
voldaan.

2. De exploitant van de
verbrandingsinstallatie moet de nodige
voorzichtigheid in acht nemen ten aanzien
van het accepteren van dierlijke
bijproducten om in de praktijk zoveel
mogelijk rechtstreekse gevaren voor de
gezondheid van mens of dier te
voorkomen of te beperken.

HOOFDSTUK II

EXPLOITATIEVOORWAARDEN

3. De verbrandingsinstallaties moeten
zodanig zijn ontworpen, uitgerust,
gebouwd en worden geëxploiteerd dat de
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temperatuur van de verbrandingsgassen,
zelfs onder de meest ongunstige
bedrijfsomstandigheden, na de laatste
toevoer van verbrandingslucht op
beheerste en homogene wijze wordt
verhoogd tot een temperatuur van 850°C,
gemeten gedurende twee seconden
dichtbij de binnenwand van de
verbrandingskamer, of op een ander door
de bevoegde autoriteiten toegestaan
representatief punt van de
verbrandingskamer.

4. Iedere verbrandingsstraat van de
installatie met een hoge capaciteit wordt
met ten minste één hulpbrander uitgerust.
Deze brander moet automatisch worden
ingeschakeld als de temperatuur van de
verbrandingsgassen onder de 850°C daalt
na de laatste toevoer van
verbrandingslucht. De brander moet ook
worden gebruikt tijdens de
inwerkingsstelling en de stillegging van de
installatie om ervoor te zorgen dat de
temperatuur van 850°C wordt
gehandhaafd gedurende het gehele
verloop van het verbrandingsproces en
zolang zich nog onverbrande afvalstoffen
in de verbrandingsruimte bevinden.

5. Verbrandingsinstallaties met een hoge
capaciteit beschikken over en maken
gebruik van een goed functionerend
automatisch systeem ter voorkoming dat
afval wordt toegevoerd:

a) bij het in werking stellen, totdat een
temperatuur van 850°C is bereikt, en

b) als de temperatuur van 850°C niet
wordt gehandhaafd.

6. Dierlijke bijproducten moeten, zonder
rechtstreeks te worden gehanteerd,
onmiddellijk in de oven worden geplaatst.

HOOFDSTUK III

EMISSIES NAAR GROND- EN
OPPERVLAKTEWATER
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7. Verbrandingsinstallaties en
bijbehorende opslagruimten voor dierlijke
bijproducten worden zodanig ontworpen
en worden geëxploiteerd dat ongeoorloofd
en accidenteel vrijkomen van
verontreinigende stoffen in bodem, grond-
en oppervlaktewater wordt voorkomen,
overeenkomstig de bepalingen van de
toepasselijke communautaire wetgeving.
Bovendien moet worden voorzien in
opvangcapaciteit voor van het terrein van
de verbrandingsinstallatie wegvloeiend
verontreinigd regenwater en voor
verontreinigd water dat afkomstig is van
overlopen of brandbestrijding.

Deze opslagmogelijkheid moet zodanig
zijn dat het water alvorens het wordt
geloosd zo nodig kan worden onderzocht
en gezuiverd.

HOOFDSTUK IV

RESIDUEN

8. Het ontstaan van residuen bij de
exploitatie van de verbrandingsinstallatie
en de schadelijkheid daarvan worden tot
een minimum beperkt. De residuen
worden overeenkomstig de toepasselijke
communautaire wetgeving in voorkomend
geval rechtstreeks in de installatie of
daarbuiten gerecycleerd.

Het vervoer en de tussentijdse opslag van
droge residuen in de vorm van stof,
bijvoorbeeld ketelas, en droge residuen
van de rookgasbehandeling geschieden op
zodanige wijze dat een verspreiding in het
milieu wordt voorkomen, bijvoorbeeld
opslag in gesloten houders).

HOOFDSTUK V

CONTROLE EN BEWAKING

9. Er wordt meetapparatuur geïnstalleerd
en technieken worden gebruikt ter
bewaking van de parameters, de
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omstandigheden en de
massaconcentraties die voor het
verbrandingsproces relevant zijn.

10. De meetvoorschriften worden
opgenomen in de door de bevoegde
autoriteit afgegeven vergunning of in de
aan die vergunning gehechte
voorwaarden.

11. Gecontroleerd wordt of
geautomatiseerde apparatuur voor de
bewaking naar behoren is geïnstalleerd en
functioneert. Om de drie jaar moet er
worden gekalibreerd door middel van
parallelmetingen overeenkomstig de
referentiemethoden.

12. De ligging van de bemonsterings- of
meetpunten wordt door de bevoegde
autoriteit vastgesteld.

HOOFDSTUK VI

MEETVOORSCHRIFTEN

13. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor,
hetzij door het opnemen van specifieke
voorwaarden in de vergunning of door
middel van algemeen bindende regels dat
in de verbrandingsinstallatie een continue
meting plaatsvindt van de temperatuur
dichtbij de binnenwand van de
verbrandingskamer of op een ander door
de bevoegde autoriteiten toegestaan
representatief punt van de
verbrandingskamer, en van het
zuurstofgehalte, de druk, de temperatuur
en het waterdampgehalte van de
rookgassen.

14. De verblijfstijd, minimumtemperatuur
en het zuurstofgehalte worden op
passende wijze gecontroleerd en wel ten
minste één keer wanneer de
verbrandingsinstallatie in werking wordt
gesteld alsmede onder de slechtst
denkbare bedrijfsomstandigheden.

15. Alle meetwaarden worden op passende



\\epades\adoptes\adoptes_provisoi\01-06\01-06-12nl.doc PE 306.731\ 91

NL

wijze geregistreerd, verwerkt en
gepresenteerd, zodat de bevoegde
autoriteiten volgens door hen vast te
stellen procedures kunnen controleren of
de vasttgestelde exploitatievoorwaarden
van deze verordening worden nageleefd.

HOOFDSTUK VII

UITZONDERLIJKE
BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

16. In geval van een defect vermindert de
exploitant de activiteit van de installatie zo
spoedig mogelijk of legt hij de installatie
stil totdat normale werking opnieuw
mogelijk is.

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een
verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot vaststelling van de
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke
bijproducten (COM(2000) 574 - C5-0539/2000 - 2000/0259(COD)

(Medebeslissingsprocedure – eerste lezing)

Het Europees Parlement,

− gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2000)
574)1,

− gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 152, lid 4 van het EU-Verdrag op grond waarvan de
Commissie het voorstel bij het Parlement heeft ingediend (C5-0539/2000),

− gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

− gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A5-0200/2001),

1. hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel;

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.

                                                
1 PB C 96 E van 27.3.2001, blz. 40.
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4. Bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
*

A5-0206/2001 

Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting van
kinderen en kinderpornografie (COM(2000) 854 – C5-0043/2001 – 2001/0025(CNS))

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) Het recht van kinderen op
bescherming en zorg is vastgelegd in
artikel 24 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie, dat
op 7 december 2000 plechtig is
afgekondigd door de Europese
instellingen.

Amendement 2
Overweging 6

(6) De belangrijke werkzaamheden van
internationale organisaties moeten worden
aangevuld met die van de Europese Unie;

(6) De belangrijke werkzaamheden van
internationale organisaties, met name de
goedkeuring van de Overeenkomst inzake
de rechten van het kind door de Verenigde
Naties en het Protocol  inzake
kinderhandel, kinderprostitutie en
kinderpornografie, alsook het
ontwerpverdrag inzake cybercriminaliteit
van de Raad van Europa,  moeten worden
aangevuld met die van de Europese Unie;

Amendement 42
Artikel 1, letter b)

b) betekent "Kinderpornografie"
 pornografisch materiaal dat een visuele
afbeelding inhoudt van een kind dat

b) betekent "Kinderpornografie":
(i) audiovisueel materiaal, teksten of
geschriften van welke soort ook, zoals

                                                
1 PB C 62 E van 27.2.2001, blz. 327.
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betrokken is bij uitdrukkelijk seksueel
gedrag;

foto's, fotomontages, films, video's,
bioscoopfilms en computergegevens, die
gemaakt zijn met behulp van elektronische,
mechanische of andere middelen en die
-  een kind afbeelden dat deelneemt aan of
getuige is van een expliciet seksuele
handeling,
- vooral betrekking hebben op het tonen
van de genitaliën of de schaamstreek van
kinderen voor seksuele doeleinden;
(ii) audiovisueel materiaal, teksten of
geschriften van welke soort ook, die ten
doel hebben
- pedofiele handelingen aan te moedigen, te
bevorderen of te stimuleren,
- informatie te verschaffen of te bevorderen
over kinderen, gebruikt voor seksuele
uitbuiting.

Amendement 4
Artikel 2, letter a)

a) dwang, uitbuiting, aanzetting, voordeel
halen uit de prostitutie van een kind of deze
anderszins vergemakkelijken;

a) dwang, uitbuiting, aanzetting,
vergemakkelijken, aanvaarden en
voordeel halen uit de prostitutie van een
kind, kopen, verkopen, verhandelen van
een kind binnen of buiten het land met
het doel het kind over te leveren aan
prostitutie of te betrekken bij duidelijk
seksueel gedrag voor het vervaardigen
van pornografisch materiaal, al dan niet
met winstoogmerk;

Amendement 5
Artikel 2, letter b) bis (nieuw)

b) bis. als ouders of als voogd van het
kind toestaan dat het wordt overgeleverd
aan prostitutie of betrokken wordt bij
duidelijk seksueel gedrag voor het
vervaardigen van pornografisch
materiaal,

Amendement 43
Artikel 2, letter b) ter (nieuw)
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b ter) weten dat een kind het slachtoffer is
van seksuele uitbuiting en de
rechtshandhavingsinstanties daarvan niet
op de hoogte stellen, ook al heeft men de
juridische plicht dit te doen.

Amendement 7
Artikel 3, lid 1, letter (a)

(a) vervaardiging van kinderpornografie,
of

(a) vervaardiging of bewerking van
kinderpornografie, of

Amendement 8
Artikel 3, lid 1, letter (b)

(b) verspreiding of toezending van
kinderpornografie, of

(b) invoer, uitvoer, aankoop, verkoop of
verhandeling van kinderpornografie, of

Amendement 9
Artikel 3, lid 1, letter (d)

(d) verwerving en bezit van
kinderpornografie

(d) distributie, verspreiding of toezending
van kinderpornografie, of

(d) bis. aanzetten tot of vergemakkelijken
van hoger genoemde handelingen, of

(d) ter. verwerving en bezit van
kinderpornografie, dat alleen strafbaar is
wanneer het weloverwogen of opzettelijk
gebeurt of wanneer het bezit bewust wordt
voortgezet. Verwerving en bezit van
materiaal dat kinderpornografie bevat met
het doel het te doen toekomen aan
rechtshandhavingsinstanties, zijn geen
misdrijven.

Amendement 10
Artikel 3, lid 2

2. Elke lidstaat moet ook de maatregelen
nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen
dat, onverminderd andere definities in dit
kaderbesluit, het in het 1 bedoeld gedrag
strafbaar is wanneer sprake is van
pornografisch materiaal dat een visuele

2. Elke lidstaat moet ook de maatregelen
nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen
dat, onverminderd andere definities in dit
kaderbesluit, het in het 1 bedoeld gedrag
strafbaar is wanneer sprake is van
pornografisch materiaal dat een visuele
weergave behelst van een kind dat bij
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weergave behelst van een kind dat bij
duidelijk seksueel gedrag betrokken is,
tenzij wordt vastgesteld dat de persoon die
een kind voorstelde, ouder dan achttien
jaar was op het ogenblik dat de afbeelding
werd vervaardigd.

duidelijk seksueel gedrag betrokken is.

Amendement 11
Artikel 4, lid 1

1. Elke lidstaat moet de maatregelen nemen
die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de in
de artikelen 2 en 3 bedoelde instigatie, hulp
of aanstoking strafbaar zijn.

1. Elke lidstaat moet de maatregelen nemen
die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de in
de artikelen 2 en 3 bedoelde instigatie, hulp
of aanstoking, met name organiseren van of
aansporen tot een misdrijf, strafbaar zijn.

Amendement 12
Artikel 5, lid 1

1. Elke lidstaat moet de maatregelen nemen
die nodig zijn om ervoor te zorgen dat een
misdrijf zoals bedoeld in de artikelen 2, 3,
lid 1, sub a) tot c) en artikel 4 strafbaar is
door middel van daadwerkelijke,
evenredige en afschrikkende sancties,
inclusief hechtenis met een maximumstraf
van niet minder dan vier jaar; voor een
misdrijf als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub
d), mag de gevangenisstraf niet minder dan
een jaar bedragen.

1. Elke lidstaat moet de maatregelen nemen
die nodig zijn om ervoor te zorgen dat een
misdrijf zoals bedoeld in de artikelen 2, 3,
lid 1, sub a) tot d) bis en artikel 4 strafbaar
is door middel van daadwerkelijke,
evenredige en afschrikkende sancties, ook
wanneer het gaat om de
minimumstraffen, inclusief hechtenis met
een maximumstraf van niet minder dan
vier jaar; voor een misdrijf als bedoeld in
artikel 3, lid 1, sub d) ter, mag de
gevangenisstraf niet minder dan een jaar
bedragen.

Amendement 13
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Bovendien worden deze boetes
aangevuld met een adequate psychiatrische
behandeling, die na het uitzitten van de
straf als bijkomende vorm van supervisie
kan worden voortgezet.

Amendement 14
Artikel 5, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. Elk lidstaat neemt de nodige
maatregelen zodat ter aanvulling van de
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veroordeling ook de opsporing, de
inbeslagneming en de confiscatie wordt
opgelegd van alle roerende en onroerende
goederen die de opbrengst zijn van de in
artikel 2, 3 en 4 genoemde strafdelicten.

Amendement 15
Artikel 5, lid 2, streepje 1

- het gaat om een kind van jonger dan tien
jaar, of

- het gaat om een kind van jonger dan
zestien jaar, of

Amendement 16
Artikel 5, lid 2, streepje 3

- het gaat om een kind van jonger dan tien
jaar, of

Schrappen.

Amendement 17
Artikel 5, lid 2, streepje 4 bis (nieuw)

- het gaat om een kind met een lichamelijke
of geestelijke handicap

Amendement 18
Artikel 5, lid 3, streepje 1

- het gaat om een kind van jonger dan tien
jaar, of

- het gaat om een kind van jonger dan
zestien jaar, of

Amendement 19
Artikel 5, lid 3, streepje 2 bis (nieuw)

- het gaat om een kind met een
lichamelijke of geestelijke handicap

Amendementen 37 en 21
Artikel 5, lid 4

4. Onverminderd bijkomende definities in de
wetgeving van de lidstaten, moet elke
lidstaat de maatregelen nemen die nodig zijn
om ervoor te zorgen dat een misdrijf als
bedoeld in de artikelen 3, lid 1, a) tot c), en 4

4. Onverminderd bijkomende definities in de
wetgeving van de lidstaten, moet elke
lidstaat de maatregelen nemen die nodig zijn
om ervoor te zorgen dat een misdrijf als
bedoeld in de artikelen 3, lid 1, a) tot d bis),
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strafbaar is, en wel met hechtenis met een
maximumstraf die niet minder dan acht jaar
mag bedragen, wanneer:

en 4 strafbaar is, en wel met hechtenis met
een maximumstraf die niet minder dan acht
jaar mag bedragen, wanneer:

- sprake is van afbeeldingen van een kind
van jonger dan tien jaar, of

- sprake is van afbeeldingen van een kind
van jonger dan zestien jaar, of

- sprake is van afbeeldingen van een kind dat
is blootgesteld aan geweld of dwang, of

- sprake is van afbeeldingen van een kind dat
is blootgesteld aan geweld of dwang, of

- een en ander aanzienlijke opbrengsten
meebrengt, of

- een en ander aanzienlijke opbrengsten
meebrengt, of

- een en ander is begaan in het kader van een
criminele organisatie.

- een en ander is begaan in het kader van een
criminele organisatie, of
- sprake is van kinderen met een
lichamelijke of geestelijke handicap.

Amendement 22
Artikel 7, inleidende formule

Elke lidstaat moet de maatregelen nemen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat een
rechtspersoon die overeenkomstig artikel 6
aansprakelijk wordt geacht, strafbaar is door
middel van daadwerkelijke, evenredige en
afschrikkende sancties, die criminele en niet-
criminele boetes dienen te behelzen, naast
andere sancties zoals:

Elke lidstaat moet de maatregelen nemen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat een
rechtspersoon die overeenkomstig artikel 6
aansprakelijk wordt geacht, strafbaar is door
middel van daadwerkelijke, evenredige en
afschrikkende sancties, die criminele en niet-
criminele boetes en confiscatie van alle
baten uit kinderpornografie en seksuele
uitbuiting van kinderen dienen te behelzen.
De lidstaten gebruiken deze bedragen voor
de bescherming en reclassering van de
slachtoffers. Deze boetes komen naast
andere sancties zoals:

Amendement 23
Artikel 8, lid 1, letter b)

b) de dader een van zijn onderdanen is, of b) de dader een van zijn onderdanen is, of
blijvend of voorlopig op zijn grondgebied
woont, of

Amendement 24
Artikel 8, lid 1, letter c)

c) wanneer het misdrijf is begaan ten
voordele van een rechtspersoon die is
gevestigd op het grondgebied van die
lidstaat.

c) wanneer het misdrijf is begaan ten
voordele van een rechtspersoon of
natuurlijke persoon die is gevestigd op het
grondgebied van die lidstaat.
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Amendement 44
Artikel 8, lid 2

2. Een lidstaat kan ertoe besluiten al dan
niet slechts in specifieke gevallen of
omstandigheden de regels inzake
rechtspraak bedoeld in de leden 1, sub b),
en c), toe te passen indien het misdrijf
buiten zijn grondgebied is gepleegd.

2. Overeenkomstig de beginselen die aan
dit kaderbesluit ten grondslag liggen,
moeten misdrijven die begaan zijn in derde
landen door een ingezetene van een lidstaat
van de Europese Unie strafbaar zijn
volgens het nationaal recht van de lidstaat
waarvan de betrokkene onderdaan is.

Amendement 26
Artikel 8, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Wanneer een lidstaat de vereiste van
dubbele strafbaarstelling handhaaft, dient
hij zijn wetgeving te herzien zodat deze
vereiste geen belemmering vormt voor
effectieve maatregelen tegen zijn
onderdanen of ingezetenen die verdacht
worden van het plegen van de in artikelen
2, 3 en 4 genoemde delicten.

Amendement 27
Artikel 8, lid 3 ter (nieuw)

3 ter. De lidstaten moeten overgaan tot de
herziening van hun wetgeving inzake de
uitlevering van hun onderdanen die
verdacht worden van delicten die in
verband staan met dit kaderbesluit, zodat de
delicten die in derde landen zijn begaan
niet aan strafvervolging ontsnappen.

Amendementen 45 en 38/rev.
Artikel 9

Elke lidstaat moet ervoor zorgen dat een
slachtoffer van een misdrijf zoals bedoeld in
het raam van dit kaderbesluit de nodige
rechtsbescherming geniet en voor
gerechtelijke procedures in aanmerking
komt. De lidstaten moeten er vooral voor
zorgen dat crimineel onderzoek en
gerechtelijke procedures voor het slachtoffer
geen bijkomende schade meebrengen.

1. Elke lidstaat moet ervoor zorgen dat een
slachtoffer van een misdrijf zoals bedoeld in
het raam van dit kaderbesluit de nodige
rechtsbescherming geniet en voor
gerechtelijke procedures in aanmerking
komt. De lidstaten zorgen ervoor dat de
slachtoffers en getuigen adequaat juridisch
advies en steun ontvangen. Kinderen moet
worden toegestaan op video een getuigenis
af te leggen. De lidstaten moeten er vooral
voor zorgen dat crimineel onderzoek en
gerechtelijke procedures voor het slachtoffer
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geen bijkomende schade meebrengen.
Hiertoe onderneemt elke lidstaat de nodige
stappen om de privacy, de identiteit en de
fysieke veiligheid van de slachtoffers, van
hun familie en van de getuigen te
beschermen.

2. De lidstaten stellen registers op van
personen die veroordeeld zijn voor ernstige
seksuele delicten ten aanzien van kinderen
of voor delicten op het gebied van
kinderpornografie. Europol en de bevoegde
instanties van de lidstaten hebben toegang
tot de informatie die deze registers bevatten,
met inachtneming van de regels inzake
gegevensbescherming.

Amendement 32
Artikel 10, lid 3

3. Met het oog op de uitwisseling van
informatie in verband met de misdrijven
bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, en in
overeenstemming met de regels inzake
gegevensbescherming, moeten de lidstaten
contactpunten instellen of gebruik maken
van bestaande samenwerkingsmechanismen.
De lidstaten moeten er vooral voor zorgen
dat Europol, binnen de grenzen van zijn
opdracht, daarbij ten volle wordt betrokken,
en dat de medegedeelde contactpunten in
het kader van het besluit van de Raad ter
bestrijding van kinderpornografie ten volle
worden benut.

3. Met het oog op de uitwisseling van
informatie in verband met de misdrijven
bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, en in
overeenstemming met de regels inzake
gegevensbescherming, moeten de lidstaten
contactpunten instellen of gebruik maken
van bestaande samenwerkingsmechanismen.
De lidstaten moeten er vooral voor zorgen
dat Europol en Interpol, binnen de grenzen
van hun opdracht, en een aanvullend
systeem daarbij ten volle worden betrokken,
en met de beste beschikbare technieken
werken. De lidstaten moeten voorts
internationale samenwerking tussen politie
en NGO's overwegen, onder meer door het
opzetten en financieren van een
gemeenschappelijke databank om toezicht
te houden en kinderpornografie op internet
op te sporen.

Amendement 33
Artikel 10, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten streven ernaar zich zo
snel mogelijk te verzekeren van de
deelname van de kandidaatlanden aan de
actie voor de bestrijding van
kinderpornografie en seksuele uitbuiting
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van kinderen

Amendement 34
Artikel 10, lid 4

4. Elke lidstaat moet het Secretariaat-
generaal van de Raad en de Commissie op
de hoogte stellen omtrent de aangewezen
contactpunten met het oog op de
uitwisseling van informatie in verband met
seksuele uitbuiting van kinderen en
kinderpornografie. Het Secretariaat-
generaal moet verder alle lidstaten op de
hoogte stellen inzake de aangewezen
contactpunten.

4. Elke lidstaat moet het Secretariaat-
generaal van de Raad en de Commissie op
de hoogte stellen omtrent de aangewezen
contactpunten met het oog op de
uitwisseling van informatie in verband met
seksuele uitbuiting van kinderen en
kinderpornografie. De lidstaat stelt alle
andere lidstaten op de hoogte inzake de
aangewezen contactpunten of kan het
Secretariaat-generaal verzoeken zulks
namens hem te doen.

Amendement 35
Artikel 10, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De lidstaten ontwikkelen
gemeenschappelijke strategieën voor de
preventieve bestrijding van seksuele
uitbuiting van kinderen en
kinderpornografie en de verspreiding
daarvan.

Amendement 36
Artikel 10, lid 4 ter (nieuw)

4 ter. De Commissie stelt in
samenwerking met de contactpunten van
de lidstaten en Europol om de twee jaar
een rapport op waarin de doelmatigheid
van de samenwerking tussen lidstaten
wordt geëvalueerd, en legt dit rapport voor
aan het Europees Parlement. Het eerste
rapport wordt uiterlijk op 31 maart 2005
ingediend.

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de
Raad inzake de bestrijding van mensenhandel (COM(2000) 854 – C5-0043/2001 –
2001/0025(CNS))
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(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2000) 8541),

– geraadpleegd door de Raad overeenkomstig de artikelen 29, 31 en 34, lid 2 van het EU-
Verdrag (C5-0043/2001),

– gelet op artikelen 106 en 67 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en
binnenlandse zaken en de adviezen van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en
sport en de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen (A5-0206/2001),

1. hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

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

                                                
1 PB C 62 E van 27.2.2001, blz. 327.
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5. Bestrijding van mensenhandel *

A5-0183/2001 

Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel
(COM(2000) 854 – C5-0042/2001 – 2001/0024(CNS))

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Titel

Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad
inzake de bestrijding van mensenhandel

Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad
inzake de bestrijding van mensenhandel  die
seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting tot
doel heeft.

Amendement 2
Overweging -1 (nieuw)

(-1) Artikel 5, lid 3 van het Handvest van
de grondrechten van de Unie, dat op 7
december 2000 plechtig werd
afgekondigd1, vermeldt een uitdrukkelijk
verbod op de handel in mensen.
________
1PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.

Amendement 3
Overweging 3

(3) Mensenhandel komt neer op een ernstige
schending van de fundamentele
mensenrechten en menselijke waardigheid
en behelst gewelddadige praktijken zoals
misbruik en misleiding van kwetsbare
personen, alsook gebruik van geweld,
bedreigingen, verplichte dienstbaarheid om
schulden af te betalen en dwang;

(3) Mensenhandel komt neer op een ernstige
schending van de fundamentele
mensenrechten en menselijke waardigheid
en behelst praktijken zoals misbruik en
misleiding van kwetsbare personen,  waarbij
armoede, gebrek aan onderwijs en aan
beroepsmogelijkheden belangrijke
oorzaken van hun kwetsbaarheid zijn,
alsook gebruik van geweld, bedreigingen,
verplichte dienstbaarheid om schulden af te
betalen en dwang en alle andere vormen

                                                
1 PB C 62 E van 27.2.2001, blz. 324.
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van misbruik, onafhankelijk van
toestemming van de persoon.

Amendement 4
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Het Europees Parlement
veroordeelt de mensenhandel in zijn
resoluties van 14 april 1989 over
prostitutie en mensenhandel1, van 16
september 1993 over vrouwenhandel2, van
18 januari 1996 over de mensenhandel3

en in zijn resolutie van 19 mei 2000 over
de mededeling van de Commissie "Over
nieuwe maatregelen ter bestrijding van de
vrouwenhandel", COM(1998) 726)4.

_________
1 PB C 120 van 16.5.1989, blz. 352.
2 PB C 268 van 4.10.1993, blz. 141.
3 PB C 32 van 5.2.1996, blz. 88.
4 PB C 59 van 23.2.2001, blz .307.

Amendement 5
Overweging 3 ter (nieuw)

(3 ter) Het aanvullende protocol van de
VN inzake de mensenhandel vormt een
beslissende stap naar internationale
samenwerking op dit terrein.

Amendement 6
Overweging 3 quater (nieuw)

(3 quater) Er dient een passend
onderscheid te worden gemaakt tussen de
mensenhandel waarmee uit de aard der
zaak dwang, uitbuiting en overbrenging
tegen de wil van het individu gemoeid zijn,
en niet-lucratieve vergemakkelijking van
ongeoorloofde binnenkomst.

Amendement 7
Overweging 3 quinquies (nieuw)
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(3 quinquies) Vrouwen en kinderen zijn
kwetsbaarder en lopen dan ook een groter
risico het slachtoffer te worden van
mensenhandel

Amendement 8
Overweging 7

(7) Dit kaderbesluit moet bijdragen tot de
bestrijding en de voorkoming van
mensenhandel door de aanvulling van de
instrumenten die werden goedgekeurd door
de Raad, zoals gemeenschappelijk optreden
96/700/JBZ tot vaststelling van een
stimulerings- en uitwisselingsprogramma ter
bestrijding van mensenhandel en seksuele
uitbuiting van kinderen (STOP),
gemeenschappelijk optreden 96/748/JBZ tot
uitbreiding van het mandaat van de Europol-
Drugseenheid, besluit van de Raad en het
Europees Parlement 293/2000/EG inzake het
Daphne-programma met betrekking tot
preventieve maatregelen ter bestrijding van
geweld tegen kinderen, jongeren en
vrouwen, gemeenschappelijk optreden
98/428/JBZ inzake de totstandbrenging van
een Europees justitieel netwerk,
gemeenschappelijk optreden 96/277/JBZ
betreffende een raamwerk voor de
uitwisseling van verbindingsmagistraten ter
verbetering van de justitiële samenwerking
tussen de lidstaten van de Europese Unie,
alsook gemeenschappelijk optreden
98/427/JBZ inzake goede praktijken bij
wederzijdse rechtshulp in strafzaken;

(7) Dit kaderbesluit moet bijdragen tot de
bestrijding en de voorkoming van
mensenhandel en is de noodzakelijke
wettelijke aanvulling op de instrumenten die
werden goedgekeurd door de Raad, zoals
gemeenschappelijk optreden 96/700/JBZ tot
vaststelling van een stimulerings- en
uitwisselingsprogramma ter bestrijding van
mensenhandel en seksuele uitbuiting van
kinderen (STOP), gemeenschappelijk
optreden 96/748/JBZ tot uitbreiding van het
mandaat van de Europol-Drugseenheid,
besluit van de Raad en het Europees
Parlement 293/2000/EG inzake het Daphne-
programma met betrekking tot preventieve
maatregelen ter bestrijding van geweld tegen
kinderen, jongeren en vrouwen,
gemeenschappelijk optreden 98/428/JBZ
inzake de totstandbrenging van een
Europees justitieel netwerk,
gemeenschappelijk optreden 96/277/JBZ
betreffende een raamwerk voor de
uitwisseling van verbindingsmagistraten ter
verbetering van de justitiële samenwerking
tussen de lidstaten van de Europese Unie,
alsook gemeenschappelijk optreden
98/427/JBZ inzake goede praktijken bij
wederzijdse rechtshulp in strafzaken;

Amendementen 9 en 10
Artikel 1, inleidende formule

1. Elke lidstaat moet de maatregelen nemen
die nodig zijn om ervoor te zorgen dat
werving, vervoer en overbrenging van een
persoon, inclusief onderdak en
daaropvolgende opneming en van de
wisseling van de controle over hem of
haar, strafbaar is. Hierbij is vereist dat de

1. Elke lidstaat moet de maatregelen nemen
die nodig zijn om ervoor te zorgen dat
werving, vervoer en overbrenging van een
persoon, inclusief onderdak en
daaropvolgende opneming en van de
wisseling van de controle over hem of
haar, in het strafrecht wordt omschreven
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grondrechten van de betrokkene worden
gesupprimeerd of gesupprimeerd blijven
met het oog op de uitbuiting van hem of
haar bij de productie van goederen of het
verlenen van diensten, waarbij inbreuk
wordt gemaakt op de arbeidsnormen
inzake arbeidsvoorwaarden, loon,
gezondheid en veiligheid op de werkplek,
en:

als een misdrijf. Hierbij is vereist dat de
grondrechten van de betrokkene worden
gesupprimeerd met het oog op de
uitbuiting van hem of haar bij de productie
van goederen of het verlenen van diensten.
Uitbuiting omvat daarbij ten minste
dwangarbeid, gedwongen dienstverlening,
slavernij of daarmee vergelijkbare
praktijken of lijfeigenschap. Bovendien
moet aan een der volgende voorwaarden
zijn voldaan:

Amendement 11
Artikel 1, letter b)

b) gebruik is gemaakt van misleiding of
fraude, of

b) gebruik is gemaakt van aanzetting,
misleiding of fraude, of

Amendement 12
Artikel 1, letter c)

c) er sprake is van misbruik van gezag,
invloed of druk, of

c) er sprake is van misbruik van gezag,
invloed, misbruik van een kwetsbare positie
of druk, of

Amendement 13
Artikel 1, letter d)

d) er sprake is van een andere vorm van
misbruik.

d) er sprake is van een andere vorm van
misbruik, met name van uitbuiting van een
bijzondere mate van hulpeloosheid, het
verstrekken of ontvangen van betalingen of
voordelen ter verkrijging van de
toestemming van een persoon die macht
over een andere persoon uitoefent.

Amendement 14
Artikel 1, alinea 1 bis (nieuw)

Van de bepalingen van deze richtlijn wordt
nadrukkelijk uitgesloten de hulp bij de
binnenkomst en het verblijf om
humanitaire redenen van onregelmatig
binnengekomen en verblijvende personen.
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Amendement 15
Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis
Definities

Voor de doeleinden van dit kaderbesluit:
a) wordt onder "mensenhandel" verstaan
de aanwerving, het vervoer, de
overbrenging, het herbergen of in
ontvangst nemen van personen middels
bedreigingen of het gebruik van geweld of
andere vormen van dwang, ontvoering,
fraude, bedrog, machtsmisbruik of
misbruik van  een kwetsbare positie of het
geven of ontvangen van geld en voordelen
om de instemming te verkrijgen van een
persoon die macht over een andere persoon
heeft, met het oog op uitbuiting. Onder
uitbuiting is ten minste begrepen de
exploitatie van de prostitutie van anderen
of andere vormen van seksuele uitbuiting,
dwangarbeid of gedwongen diensten,
slavernij of met slavernij verwante
praktijken, onderworpenheid of het
verwijderen van organen;
b) is de instemming van een slachtoffer van
mensenhandel met de voorgenomen
uitbuiting, zoals bedoeld onder a) van dit
artikel is irrelevant, indien gebruik is
gemaakt van één van onder a) genoemde
middelen;
c) wordt de aanwerving, het vervoer, de
overbrenging, het herbergen of in
ontvangst nemen van een kind met het oog
op uitbuiting wordt als "mensenhandel"
beschouwd, zelfs indien hiervoor niet één
van de onder a) van dit artikel genoemde
middelen is ingezet;
d) wordt onder "kind" verstaan elke
persoon die jonger is dan achttien jaar.

Amendement 16
Artikel 2, inleidende formule

Elke lidstaat moet de maatregelen nemen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat het
werven, vervoeren en overbrengen van een

Elke lidstaat neemt de maatregelen die nodig
zijn om ervoor te zorgen dat het werven,
vervoeren en overbrengen van een persoon,
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persoon, inclusief onderdak en
daaropvolgende opneming en van de
wisseling van de controle over hem of haar
strafbaar is, en wel ingeval hij of zij wordt
uitgebuit in het kader van prostitutie of bij
pornografische voorstellingen dan wel bij de
productie van pornografisch materiaal, en:

inclusief onderdak en daaropvolgende
opneming, en van de wisseling van de
controle over deze persoon, alsmede de
bevordering of begunstiging van al deze
fasen van de mensenhandel waaraan deze
persoon ten offer valt, als strafbare
handeling vervolgd wordt, ingeval hij of zij
wordt uitgebuit met seksuele bedoelingen,
zoals prostitutie, pornografische
voorstellingen, de productie van
pornografisch materiaal of  huwelijken
onder valse voorwendsels, en:

Amendement 17
Artikel 2, letter b)

b) gebruik is gemaakt van misleiding of
fraude, of

b) gebruik is gemaakt van aanzetting,
misleiding of fraude, of

Amendement 18
Artikel 2, letter c)

c) misbruik is gemaakt van gezag, invloed of
druk, of

c) sprake is van misbruik van gezag,
misbruik van een kwetsbare positie, invloed
of het gebruik van druk, zoals bijvoorbeeld
schuldhorigheid of

Amendement 19
Artikel 2, letter d)

d) er sprake is van een andere vorm van
misbruik.

d) er sprake is van een andere vorm van
misbruik van de kwetsbaarheid van
personen, zoals bij een lichamelijke of
mentale handicap, of bij illegaal verblijf.

Amendement 21
Artikel 3, alinea 1 bis (nieuw)

Medeplichtigheid aan dergelijke misdrijven
door ambtenaren, ordehandhavers en
douanebeambten zal beschouwd worden als
een strafverzwarende omstandigheid en
dienovereenkomstig bestraft worden op
grond van artikel 4, lid 2.

Amendement 25
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Artikel 4, lid 2, streepje 1

- sprake is van bijzondere ruwheid, of - sprake is van bijzonder fysiek of psychisch
geweld of

Amendement 26
Artikel 4, lid 2, streepje 2

- een en ander aanzienlijke opbrengsten
meebrengt, of

Schrappen.

Amendement 27
Artikel 4, lid 2, streepje 3 bis (nieuw)

- vervoer en overbrenging op inhumane
wijze plaatsvinden.

Amendement 24
Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Naast de in de leden 1 en 2
voorgeschreven hechtenis, treffen de
lidstaten de nodige maatregelen om de in
de artikelen 1, 2 en 3 bedoelde misdrijven te
bestraffen door inbeslagneming en
confiscatie van de opbrengsten van de
mensenhandel, met het oog op de
prioritaire schadeloosstelling en vergoeding
van de slachtoffers voor de geleden
financiële, fysieke en psychische schade.

Amendement 30
Artikel 6, letter e) bis (nieuw)

e) bis inbeslagneming en confiscatie van de
opbrengsten van de mensenhandel, met het
oog op de prioritaire schadeloosstelling en
vergoeding van de slachtoffers voor de
geleden financiële, fysieke en psychische
schade.

Amendement 31
Artikel 7 bis (nieuw), Titel
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Artikel 7 bis

Uitvoering van gerechtelijke procedures

Amendement 32
Artikel 7 bis, lid 1 (nieuw)

1. Iedere lidstaat zorgt ervoor dat
slachtoffers van misdrijven in de
betekenis van dit kaderbesluit een gepaste
rechtsbescherming en een
dienovereenkomstige positie in de
gerechtelijke procedure krijgen. Om deze
reden wordt de rechtszitting eventueel
achter gesloten deuren gehouden.

Amendement 33
Artikel 7 bis, lid 2 (nieuw)

2. Een gepaste rechtsbescherming wordt
ook geboden aan personen die in een
strafproces als getuige optreden.

Amendement 56
Artikel 7 bis, lid 3 (nieuw)

3. De betreffende lidstaat zorgt ervoor dat
zijn juridisch of administratief stelsel
voorziet in passende maatregelen om te
waarborgen dat het slachtoffer volledig kan
meewerken tijdens het onderzoek en de
gerechtelijke procedure. Hierbij moet
speciale aandacht worden besteed aan de
leeftijd, het geslacht en de specifieke
behoeften van het slachtoffer.

Amendementen 44 en 47
Artikel 8

Elke lidstaat moet ervoor zorgen dat een
slachtoffer van een misdrijf zoals bedoeld in
het raam van dit kaderbesluit de nodige
rechtsbescherming geniet en voor

De betrokken lidstaat verleent het
slachtoffer alle vereiste bijstand, waartoe de
mogelijkheid behoort van de afgifte van een
tijdelijke verblijfsvergunning, om hem of
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gerechtelijke procedures in aanmerking
komt. De lidstaten moeten er vooral voor
zorgen dat crimineel onderzoek en
gerechtelijke procedures voor het slachtoffer
geen bijkomende schade meebrengen.

haar in staat te stellen tijdens het
onderzoek en de gerechtelijke procedures
samen te werken met de openbare
autoriteiten. De lidstaten moeten er vooral
voor zorgen dat crimineel onderzoek en
gerechtelijke procedures voor het slachtoffer
geen bijkomende schade meebrengen.
Bovendien zorgen de lidstaten ervoor dat
gedurende het onderzoek en de
gerechtelijke procedures sociale, medische
en psychologische bijstand beschikbaar is.
Daarbij werkt iedere lidstaat actief samen
met niet-gouvernementele organisaties die
zich voor de bestrijding van de
mensenhandel inzetten.

Amendement 35
Artikel 8 bis (nieuw)

Artikel 8 bis
Vrijwaringsclausule

Geen enkele bepaling in dit kaderbesluit is
van invloed op de rechten, plichten en
verantwoordelijkheden van de staten en
individuen krachtens het internationale
recht, met inbegrip van het internationale
humanitaire recht, de internationale
wetgeving inzake mensenrechten en in het
bijzonder, waar toepasselijk, het Verdrag
van 1951 en het Protocol van 1967
betreffende de status van vluchtelingen en
het hierin opgenomen beginsel van "non-
refoulement".

Amendement 37
Artikel 9, lid 1

1. Overeenkomstig de toepasselijke
conventies, multilaterale en bilaterale
overeenkomsten en regelingen moeten de
lidstaten elkaar zoveel mogelijk bijstaan met
betrekking tot de gerechtelijke procedures in
verband met de in dit kaderbesluit bedoelde
misdrijven.

1. Overeenkomstig de toepasselijke
conventies, multilaterale en bilaterale
overeenkomsten en regelingen moeten de
lidstaten elkaar zoveel mogelijk bijstaan en
streven naar samenwerking met betrokken
derde landen met betrekking tot de
gerechtelijke procedures in verband met de
in dit kaderbesluit bedoelde misdrijven.

Amendement 38
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Artikel 9, lid 3

3. Met het oog op de uitwisseling van
informatie in verband met de misdrijven
bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3, moeten de
lidstaten contactpunten instellen of gebruik
maken van de bestaande
samenwerkingsmechanismen. De lidstaten
moeten er vooral voor zorgen dat Europol,
binnen de grenzen van zijn opdracht, daarbij
ten volle wordt betrokken.

3. Met het oog op de uitwisseling van
informatie in verband met de misdrijven
bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3, moeten de
lidstaten voldoende uitgeruste contactpunten
instellen of gebruik maken van de bestaande
samenwerkingsmechanismen. De lidstaten
moeten er vooral voor zorgen dat Europol en
Interpol binnen de grenzen van hun
opdrachten en in een aanvullende
procedure daarbij ten volle worden
betrokken.

Amendement 39
Artikel 9, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten wisselen informatie uit
over de namen en persoonsbeschrijvingen
van vermiste personen en richten een
databank op dit gebied in, die voor alle
lidstaten toegankelijk is. Bij het
verzamelen en opnemen van gegevens
worden de niet-gouvernementele
organisaties actief ingeschakeld.

Amendement 41
Artikel 9, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De lidstaten stellen
gemeenschappelijke strategieën op voor
samenwerking op het gebied van de
preventieve bestrijding van de
mensenhandel.

Amendement 57
Artikel 9, lid 4 ter (nieuw)

4 ter. De Raad legt elke twee jaar aan het
Europees Parlement een verslag voor over
de genomen maatregelen ter  bestrijding
van mensenhandel in de Unie en de
kandidaatlanden, inclusief maatregelen die
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zijn genomen op basis van de
implementatie van onderhavige richtlijn,
rekening houdend met het VN-protocol
over de voorkoming, blokkering en
bestraffing van mensenhandel,
inzonderheid van vrouwen en kinderen.

Amendement 43
Artikel 9, lid 4 quater (nieuw)

4 quater. De lidstaten formuleren
gemeenschappelijke strategieën voor een
betere opleiding van de ambtenaren die
belast zijn met strafvervolging en
immigratie, alsmede met de preventie van
de mensenhandel.

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een kaderbesluit
van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel (COM(2000) 854 – C5-0042/2001 –
2001/0024(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2000) 8541),

– geraadpleegd door de Raad overeenkomstig de artikelen 29, 31 en 34, lid 2, onder b) van het
EU-Verdrag (C5-0042/2001),

– gelet op de artikelen 106 en 167 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en
binnenlandse zaken en het advies van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke
kansen (A5-0183/2001),

1. hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens 250, lid 2 van het EG-Verdrag
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst dat de overlegprocedure wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken
van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

                                                
1 PB C 62 E van 27.02.2001, blz. 324.
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5. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en
de Commissie.
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6. Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en
ontwikkelingslanden 

A5-0191/2001 

Resolutie van het Europees Parlement over informatie- en communicatietechnologieën
(ICT) en ontwikkelingslanden (2000/2327(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 163 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A5-0191/2001),

A. overwegende dat de ICT-revolutie de ontwikkelingslanden enorme kansen kan bieden om
hun economische situatie te verbeteren, armoede te bestrijden en de informatie-uitwisseling
tussen alle groepen van de bevolking te verbeteren,

B. overwegende dat er tussen ontwikkelings- en industrielanden nog steeds een groot verschil
bestaat in het profijt dat zij trekken uit de informatie- en communicatietechnologie, omdat
dit bepaald wordt zowel door hun informatie- en communicatie-infrastructuur als door de
ontwikkelingsmogelijkheden van hun economisch en rechtsbestel en de onderwijs- en
opleidingscapaciteiten,

C. overwegende dat de ICT-revolutie tegelijk de ontwikkelingslanden nog verder dreigt te
marginaliseren als gevolg van de huidige ingrijpende veranderingen als er niet voldoende
wordt gedaan om de nu al brede "digitale kloof", zowel tussen landen als daarbinnen, te
overbruggen,

D. overwegende dat er in de ontwikkelingslanden sprake is van een zeer onevenwichtige
situatie met betrekking tot de beschikbaarheid van informatie- en communicatiemiddelen,
waardoor het gevaar dreigt dat er in deze landen een tweeklassenmaatschappij ontstaat
waarin op termijn slechts een klein deel van de bevolking toegang heeft tot de nieuwe
netwerken, diensten en apparatuur en hiervan moeiteloos gebruik kan maken,

E. overwegende dat ongeveer 80% van de wereldbevolking in ontwikkelingslanden leeft en
een zeer beperkte toegang heeft tot informatie en moderne communicatiemiddelen,

F. overwegende dat de informatie- en communicatietechnologieën in belangrijke mate tot de
rechtstreekse democratie kunnen bijdragen door de mogelijkheden voor het kenbaar maken
van meningen te vergroten, daarmee het maatschappelijk middenveld en de culturele
identiteit te versterken en directe participatie mogelijk te maken, zelfs over de grenzen van
tijd en ruimte heen,

G. overwegende dat tegen eind 2001 naar schatting 700 miljoen mensen op het Internet zullen
zijn aangesloten, maar dat er tegelijk meer dan 2 miljard mensen zijn die nog nooit een
telefoongesprek hebben gevoerd,

H. overwegende dat het ontbreken van adequate wettelijke en bestuursrechtelijke regelingen
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een hinderpaal vormt voor de ontwikkeling van ICT in bepaalde ontwikkelingslanden, en
dat dit het vaak moeilijk maakt om de nodige investeringen aan te trekken, met name uit de
particuliere sector,

I. overwegende dat het ontbreken van toegang tot energie vaak een andere belangrijke
hinderpaal vormt voor de ontwikkeling van ICT in de ontwikkelingslanden,

J. overwegende dat grote betekenis moet worden toegekend aan de radio als centraal medium
voor de informatieverspreiding, maar ook aan de gedrukte media en het aanbod van
nationale en regionale tv-zenders, waarbij met het oog op de culturele identiteit eigen
producties een bijzondere rol spelen, en dat daarom op brede schaal gebruik moet worden
gemaakt van de traditionele media, vooral de radio, om informatie te verspreiden en de
burgers te mobiliseren,

K. overwegende dat de informatiemaatschappij de arbeidsorganisatie, het onderwijs en de
samenleving als zodanig fundamenteel kan veranderen door barrières in ruimte en tijd te
slechten en een breed spectrum aan nieuwe instrumenten te bieden waarmee de
ontwikkelingslanden technologische sprongen kunnen uitvoeren zonder de tussenetappes
die de industrielanden hebben doorlopen, als deze instrumenten primair tot nut van de
samenleving worden gebruikt,

L. overwegende dat op het gebied van informatie- en adviesdiensten en logistieke
ondersteuning, bijv. in de landbouw, de gezondheidszorg, het vervoer, de verwerkende
industrie en de dienstensector, lokaal en internationaal oproepbare kennis met behulp van
ICT sneller en goedkoper kan worden verspreid,

M. overwegende dat versterking van het potentieel en opleiding, zowel voor individuele
personen als voor instellingen, essentieel is om het potentieel van ICT goed te benutten,

N. overwegende dat er in het particuliere bedrijfsleven grote mogelijkheden voor het ICT-
gebruik bestaan die vooral kleine en zeer kleine ondernemingen geheel nieuwe kansen
bieden, en dat daarbij vernieuwende en kleinschalige methodes, zoals het verstrekken van
micro-leningen, voorzover de vereiste infrastructuur bestaat – bijvoorbeeld door het
exploiteren van lokale telefoondiensten of cybercafés - een belangrijke factor kunnen zijn
om de toegang tot ICT voor de armste bevolkingsgroepen te verbeteren,

O. overwegende dat de EU, aangezien zij de grootste donor ter wereld is en maar weinig
andere donors deze uitdaging zijn aangegaan, het voortouw zou moeten nemen bij het
formuleren en uitvoeren van ICT-maatregelen die gunstig zijn voor de ontwikkelingslanden
en de armen,

1. is van mening dat het, om ervoor te zorgen dat het ICT-beleid met een maatschappelijk
evenwichtig resultaat kan worden verwezenlijkt, noodzakelijk is een inspanning te blijven
leveren om voor eenieder het onvervreemdbare recht op volledige en algemene toegang tot
onderwijs en opleiding te waarborgen;

2. wijst er met nadruk op dat het gebruik van ICT in de ontwikkelingslanden een aanzienlijk
effect kan hebben op de strijd tegen de armoede, waar het gaat om sectoren als onderwijs,
gezondheid, milieu, plattelandsontwikkeling en toerisme;

3. gelooft dat ICT een efficiënt instrument kan zijn om de mensen in de ontwikkelingslanden
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in staat te stellen hun democratie te ontwikkelen en eraan deel te nemen, goed bestuur tot
stand te brengen en de mensenrechten te versterken;

4. is van mening dat in de ontwikkelingslanden een betrouwbaar en doorzichtig juridisch en
regelgevend kader moet worden opgezet, dat voldoet aan de in het kader van de WTO
bepaalde verplichtingen voor de regelgevingsbeginselen  die gelden voor fundamentele en
telecommunicatiediensten, dat de openbare en particuliere sector prikkels biedt tot
investeringen en dat een pluralistisch informatiebeleid omvat;

5. acht het nodig deze landen bij het consolideren van de aangevangen democratisering te
ondersteunen en daarbij de vrijheid en onafhankelijkheid van de media te garanderen door
een regelgevend kader te creëren waarbinnen een evenwicht kan worden gerealiseerd tussen
de aspecten economie, ontwikkelingsbeleid en participatie;

6. onderstreept dat ICT steun kan verlenen aan de al bestaande ontwikkelingsstrategieën en –
programma’s door de uitvoering ervan efficiënter te maken en het eindresultaat te
verbeteren;

7. onderstreept dat de universaliteit van diensten zich niet mag beperken tot de mogelijkheid
om technologie en gegevens uit te wisselen en netten onderling te koppelen, maar ook het
recht op betaalbare toegang voor alle gebruikers en potentiële gebruikers alsmede
aanbieders omvat;

8. is ervan overtuigd dat ICT een positieve bijdrage kan leveren tot de
werkgelegenheidsperspectieven in de ontwikkelingslanden, onder meer doordat
arbeidsplaatsen kunnen worden gecreëerd in de dienstensector, die momenteel in de
geïndustrialiseerde landen geconcentreerd is;

9. onderstreept dat gericht gebruik van multimediadiensten voor afstandsonderwijs tussen
verschillende regio's, landen en zelfs werelddelen veel kansen kan opleveren en dat de
mogelijkheden van de telegeneeskunde en andere diensten op sociaal vlak leemten in de
voorzieningen kunnen opvullen en een belangrijke aanvulling op mobiele diensten kunnen
zijn;

10. acht het passend om zich in te zetten voor een uitbreiding van de infrastructuur aan
universiteiten om alle wetenschappers in staat te stellen via een Internetaansluiting deel te
nemen aan mondiale discussies en leerprocessen;

11. meent dat ICT in het ontwikkelingsbeleid tot doel moet hebben te verzekeren dat de
ontwikkelingslanden snel profijt trekken van de nieuwe technologieën en dat de
landen/groepen die momenteel niet de mogelijkheid hebben om dit te doen, niet verder
achterop raken;

12. wijst er in dit verband op dat vooral de minst ontwikkelde landen zijn aangewezen op de
ontwikkeling van strategieën die door het gemeenschappelijk benutten van netaansluitingen,
bijv. in zogeheten telecentra, een grote verspreidingsgraad mogelijk maken, waarvan lokale
kleine ondernemingen sterk kunnen profiteren;

13. vreest dat de individuele aansluiting van huishoudens in de plattelandsgebieden bij
aanhoudend hoge kosten voor het telefoneren via het vaste en mobiele telefoonnet een
uitzondering zal blijven, zodat de openbare toegang tot kaart- of munttelefoons in alle delen
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van landen nog steeds krachtig moet worden gestimuleerd;

14. vindt het juist om bij de aanleg van infrastructuur alle technische mogelijkheden te
onderzoeken en met name het gebruik van mobiele radiosystemen en op zonne-energie
werkende infrastructuur te overwegen;

15. blijft van mening dat het goed zou zijn bijzondere steun te geven om alle huishoudens in
een land van een radiotoestel te voorzien, en op grotere schaal gebruik te maken van de
radio voor voorlichting over gezondheidskwesties, preventie en behandeling, met name
voorlichtingscampagnes met het oog op aids-bestrijding, maar ook informatievoorziening
over kiesstelsels enz.;

16. meent dat toegang tot en verbetering van ICT een van de sectoren moet zijn die in
aanmerking komen voor steun in het kader van het nieuwe steunprogramma voor de
particulier sector in het EOF en in het aanstaande voorstel voor steun aan de particuliere
sector in het kader van de begroting van de Europese Unie;

17. verwacht dat ook in de informele sector gebruik zal worden gemaakt van de nieuwe kansen
op het gebied van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid ten behoeve van mensen die
momenteel minder toegang hebben tot de media en het informatieaanbod, hetgeen met
name geldt voor meisjes en vrouwen, en gelooft dat het verstrekken van micro-leningen,
telefooncentra, internetcentra enz. de toegang tot ICT kan verbeteren en zodoende een direct
effect kan hebben op de steun aan de lokale economie en dat deze initiatieven dus EU-steun
verdienen;

18. onderstreept dat het opzetten van nationale informatiestructuren een langdurig en kostbaar
proces is, hetgeen vereist dat regering, particuliere sector, gemeenten en betrokken
organisaties als partners te werk gaan, en onderstreept dat steun en dialoog inzake de
noodzakelijke juridische en regelgevende randvoorwaarden op het gebied van
markttoegang, regulering, mededinging en vrijheid van vestiging essentiële elementen
dienen te zijn van ontwikkelingssamenwerking in verband met ICT;

19. gelooft dat steun en dialoog op het gebied van duurzame energie noodzakelijke elementen
zijn van ontwikkelingssamenwerking in verband met ICT;

20. verzoekt de Commissie een gemeenschappelijk en coherent beleid uit te stippelen voor ICT
binnen het ontwikkelingsbeleid van de Unie en ervoor te zorgen dat dit beleid regelmatig
wordt aangepast;

21. onderstreept dat het opnemen van ICT-elementen in alle sectorale programma's slechts een
deel van de oplossing is om de digitale kloof te overbruggen; dringt er daarom op aan dat de
Commissie zich in nauwe samenwerking met andere belangrijke donororganisaties buigt
over vraagstukken als aansluitbaarheid, telecommunicatiehervorming, betaalbare
toegangsmogelijkheden, capaciteitsopbouw en het ontwikkelen van inhoud in de
ontwikkelingslanden;

22. acht het opportuun de toegang van de ontwikkelingslanden tot de informatiemaatschappij te
verbeteren door middel van passende maatregelen op het gebied van personeel,
capaciteitsopbouw en technologieoverdracht alsmede deelname aan de onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten van de Gemeenschap;
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23. verzoekt de Commissie de ICT-portefeuille kwalitatief en kwantitatief te versterken in het
kader van de bepalingen in haar mededeling over het ontwikkelingsbeleid (COM(2000)
212), bijvoorbeeld voor wat betreft regionale integratie, handel, gezondheid, onderwijs,
voedselveiligheid en strategieën voor duurzame plattelandsontwikkeling, milieu en
versterking van het institutioneel potentieel, bij voorkeur door vervanging van de prioriteit
"vervoer" door "communicatie, vervoer en duurzame energie" en door een doeltreffend
beleid van "mainstreaming";

24. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat zij beschikt over voldoende eigen personeel dat
de nodige kennis heeft voor de uitvoering van projecten; stelt op deze basis voor dat de
Commissie een eenheid e-Ontwikkeling opricht binnen de Dienst voor samenwerking
EuropeAid, die de sectorale eenheden steun kan verlenen om ITC in ontwikkeling te
integreren, het EG-beheerinformatiesysteem (MIS) en de gegevensbanken voor
ontwikkelingssamenwerking onderbrengt, de verbinding met andere departementen en
ontwikkelingsagentschappen verzekert, kennis en ervaring in dit proces bevordert en zorgt
voor de interne opleiding van personeel;

25. wenst dat de Commissie ervoor zorgt dat in de documenten inzake de strategie voor elk land
uitdrukkelijk het gebruik van ICT wordt beschreven;

26. verzoekt de Commissie de positieve werkzaamheden van de G8 Dot.force voort te zetten en
dat het voortouw te nemen als beleidscoördinator en vernieuwer in andere relevante
internationale fora; meent dat dit kan gebeuren door het secretariaat van Dot.force te
steunen en door actief samen te werken met de lidstaten op het gebied van vernieuwing en
coördinatie van het beleid (door de praktische coördinatietaak op zich te nemen);

27. verzoekt de Commissie de coördinatie te leiden van de activiteiten van de lidstaten en de
activiteiten van de andere donors;

28. acht het wenselijk met niet-gouvernementele organisaties samen te werken bij de opstelling
en uitvoering van ontwikkelingsprogramma's met het oog op het gebruik van ICT;

29. verzoekt de Commissie na te gaan hoe in de belangrijke thematische begrotingslijnen, zoals
de begrotingslijnen voor NGO’s en democratie, binnen de respectieve thema’s bepalingen
ten gunste van ICT kunnen worden opgenomen;

30. verzoekt de EU maatregelen te steunen die de mogelijkheden voor het gebruik van ICT in
plaatselijke talen doen toenemen en lokale inhoud bevorderen, en onderstreept dat alle
maatregelen moeten worden toegesneden op het specifieke karakter van de betrokken regio
om rekening te kunnen houden met de bijzondere culturele, economische, maatschappelijke
en politieke omstandigheden in de partnerlanden;

31. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de coördinatie verzekerd blijft door middel van
frequente bijeenkomsten van de werkgroep van deskundigen EG/lidstaten, waarin ook
vertegenwoordigers zitten van specifieke belangengroepen, vooral organisaties van het
maatschappelijk middenveld en de particuliere sector;

32. verzoekt de Commissie en de lidstaten op het gebied van ICT een “arbeidsverdeling” te
definiëren; gelooft dat dit als test kan dienen om na te gaan of de van oudsher verkondigde
intenties van coördinatie, samenhang en complementariteit in praktijk kunnen worden
gebracht;
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33. spreekt zijn waardering uit voor de door  de Commissie  op de zitting van de Raad van
ministers van Ontwikkelingssamenwerking van 31 mei 2001 aangekondigde indiening van
een verslag aan de Raad van november 2001 en verzoekt haar voor 2003 een vervolgverslag
voor te leggen ;

34. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.
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7. Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het
grondgebied van een lidstaat zijn gebracht 

A5-0122/2001 

Resolutie over het verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het
Economisch en Sociaal Comité  over de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3911/92
van de Raad betreffende de uitvoer van cultuurgoederen en Richtlijn 93/7/EEG van de
Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten
het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (COM(2000) 325 – C5-0509/2000 –
2000/2246(COS))

Het Europees Parlement,

– gezien het verslag van de Commissie (COM(2000) 325 – C5-0509/2000),

– gelet op de artikelen 30 en 151 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 47, lid 1 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport en het advies
van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken (A5-
0122/2001),

A. overwegende dat de illegale handel in cultuurgoederen vaak onherstelbare schade toebrengt
aan het nationale en Europese cultuurgoed en dat deze handel, waarbij in toenemende mate
kunstwerken en archeologische vondsten binnen en buiten de EU worden geroofd en
verspreid raken, in de afgelopen jaren duidelijk is toegenomen en een zorgwekkende
omvang heeft bereikt,

B. overwegende dat de aanstaande uitbreiding van de Europese Unie en de vergroting van de
binnenmarkt die daarmee gepaard zal gaan de situatie nog dreigen te verergeren, waardoor
het nog moeilijker zal worden om de illegale handel in cultuurgoederen binnen de Europese
Unie en via een brede kring van haar omringende landen te beheersen,

C. overwegende dat de bovengenoemde onderwerpen een integraal onderdeel moeten zijn van
de onderhandelingen over de uitbreiding, in de hoofdstukken betreffende cultuur en interne
markt alsmede in het kader van de derde pijler, met name de samenwerking tussen douane-
en politiediensten en de bestrijding van de georganiseerde misdaad,

D. overwegende dat de catalogi van de cultuurgoederen die het eigendom zijn van openbare of
particuliere instellingen of organen in elk van de lidstaten tekortschieten of deze zelfs totaal
ontbreken,

E. overwegende dat de informatievergaring en -overdracht tussen de lidstaten en daarbinnen
tekortschiet,

F. overwegende dat de Europese Unie de lidstaten bij de bescherming, de instandhouding en
het herstel van hun nationale cultuurgoederen en cultureel erfgoed van Europees belang en
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dus ook bij de bestrijding van de illegale handel in deze goederen doeltreffend moet
steunen,

G. overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad van 9 december 1992
betreffende de uitvoer van cultuurgoederen1 en Richtlijn 93/7/EEG van de Raad van 15
maart 1993 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten
het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht2 tot dusverre de enige rechtsinstrumenten op
communautair niveau zijn, die gericht zijn op de bestrijding van de illegale handel in
cultuurgoederen,

H. overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3911/92 en Richtlijn 93/7/EEG weliswaar in
respectievelijk 1992 en 1993 door de Raad van de Europese Unie zijn aangenomen, maar
dat de richtlijn door vele lidstaten met vertraging in nationaal recht werd omgezet, zodat de
Commissie zegt dat zij nog geen realistische beoordeling van de doeltreffendheid ervan kan
voorleggen,

I. overwegende dat de meeste lidstaten en de Commissie niettemin van mening zijn dat
Richtlijn 93/7/EEG en Verordening (EEG) nr. 3911/92 reeds positieve gevolgen hebben
gehad voor de bescherming van cultuurgoederen, aangezien de actoren van de internationale
handel bewust zijn gemaakt van het belang van bescherming van nationale cultuurgoederen
en de mensen zich ervan bewust zijn geworden dat cultuurgoederen in Europees verband
moeten worden beschermd,

J. overwegende evenwel dat door verscheidene lidstaten voorbehoud is gemaakt ten aanzien
van de reële gevolgen van de communautaire instrumenten waarop het verslag van de
Commissie over de onrechtmatige uitvoer van cultuurgoederen betrekking heeft,

K. overwegende dat de Commissie in haar verslag wijst op de volgens haar onvoldoende
samenwerking van de terzake bevoegde douaneautoriteiten en met cultuur belaste
autoriteiten in de lidstaten, alsmede van de autoriteiten van de Gemeenschap, terwijl de
ITCG-internetsite voor de uitwisseling van informatie over de bescherming van
cultuurgoederen, die de Commissie zelf vermeldt in het kader van het IDA-programma,
merkwaardigerwijze nog steeds niet actief is,

L. overwegende dat de beoogde samenwerking kan worden versterkt door de invoering:

- van de verplichting om de toekenning van vergunningen afhankelijk te stellen van een
vooraf bij de staat van herkomst van het bewuste cultuurgoed in te dienen aanvraag, om
zeker te zijn dat het betrokken voorwerp op legale wijze het land heeft verlaten;

- van een begeleidend document ten bewijze van de oorsprong van het voorwerp;
- van een computersysteem voor de aangifte van de diefstal van cultuurgoederen bij de

douane-autoriteiten en de politie,

1. wijst op het belang van het cultureel erfgoed voor de nationale en Europese identiteit en
verlangt dat dit erfgoed door alle betrokkenen doeltreffend wordt beschermd;

2. is van mening dat de illegale handel in cultuurgoederen een dergelijke omvang heeft
bereikt, dat het cultureel erfgoed van de lidstaten daardoor permanent aanzienlijke, vaak

                                                
1  PB L 395 van 31.12.1992, blz. 1.
2  PB L 74 van 27.3.1993, blz. 74.
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onherstelbare schade lijdt;

3. wijst erop dat onder illegale handel een breed spectrum van activiteiten wordt verstaan, dat
loopt van de uitvoer van culturele goederen door hun rechtmatige eigenaar, zonder de
noodzakelijke vergunningen, tot doelgerichte handel met gestolen objecten, vaak door
criminele organisaties, onder meer met het doel om zwart geld wit te wassen, alsook de toe-
eigening en verhandeling door natuurlijke personen van cultuurgoederen (hoofdzakelijk
manuscripten en archeologische objecten met inbegrip van uit de zee opgedoken
voorwerpen) wier bestaan op het moment van de toe-eigening niet bekend is bij de
bevoegde autoriteiten;

4. is van mening dat de bepalingen van Richtlijn 93/7/EEG tekortschieten, vooral ten aanzien
van de verjaringstermijn van één jaar die minimaal op drie jaar moet worden gebracht,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van de onlangs in het kader van de Verenigde
Naties gesloten UNIDROIT-overeenkomst inzake de teruggave van gestolen kunstwerken,
die op 24 juni 1995 in Rome is ondertekend;

5. stelt vast dat gezien de bestaande interne markt en de spoedige uitbreiding daarvan de
lidstaten de illegale handel doeltreffender kunnen bestrijden door een betere coördinatie van
de bevoegde institutionele organen van de Europese Unie;

6. dringt er bij de lidstaten op aan hun beleid en optreden ter bestrijding van de illegale handel
in cultuurgoederen meer te coördineren;

7. is derhalve van mening dat de Europese Unie in het kader van haar bevoegdheden een
sterker accent moet leggen op de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen en
acht het dringend noodzakelijk dat de Commissie maatregelen gaat nemen;

8. verzoekt de Commissie om in de lidstaten en de kandidaat-landen campagne te voeren om
de publieke opinie te mobiliseren tegen de illegale handel in cultuurgoederen;

9. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de overheden van de kandidaat-landen om de
eigenaren te bewegen tot een volledige en openbare catalogisering van de cultuurgoederen
die in het bezit zijn van instellingen als de kerk of openbare en particuliere stichtingen en
organen;

10. verzoekt de Commissie de mogelijkheid te onderzoeken om een nieuwe, meer bindende
versie van Verordening (EEG) nr. 3911/92 voor te stellen, met daarin de verplichting voor
de lidstaten:

a)de verlening van vergunningen afhankelijk te stellen van een vooraf aan het land van
herkomst van het cultuurgoed voor te leggen aanvraag die ten doel heeft vast te stellen of
het bewuste goed op legale wijze het betrokken land heeft verlaten,

b)een begeleidend document in te voeren aan de hand waarvan o.a. de oorsprong van het
voorwerp en de geloofwaardigheid van de aanvrager kunnen worden nagetrokken;

11. is van mening dat de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen weliswaar vooral
een probleem is op cultureel beleidsgebied maar ook ten dele valt onder de bevoegdheid van
de commissarissen belast met de interne markt en met justitie en binnenlandse zaken; acht
bijgevolg een gecoördineerde aanpak van de bevoegde commissarissen noodzakelijk, zodat
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op alle gebieden tegelijkertijd kan worden opgetreden en alle instrumenten waarover de
Unie beschikt kunnen worden ingezet;

12. verzoekt de Commissie, onder auspiciën van de commissaris voor culturele zaken, nog vóór
eind 2001 een Groenboek, tenminste echter een mededeling over de illegale handel in
cultuurgoederen op te stellen waarin de volgende punten moeten voorkomen:

a) een schets van de huidige situatie van de illegale handel in cultuurgoederen in Europa
met een opsomming en een omschrijving van de belangrijkste kunstwerken die sinds de
aanneming van Verordening (EEG) nr. 3911/92 en Richtlijn 93/7/EEG tot op heden zijn
geroofd en nog niet teruggevonden,

b) een uitgebreide beoordeling van het effect van Verordening (EEG) nr. 3911/92 en
Richtlijn 93/7/EEG in een vergelijkende analyse van de nationale wetgevingen van de
verschillende lidstaten,

c) een beoordeling van de te verwachten gevolgen van de toetreding van nieuwe lidstaten,
d) voorstellen voor concrete maatregelen op Europees niveau ter bestrijding van de illegale

handel,
e) een beoordeling van de mogelijkheid om de lidstaten aan te bevelen een meertalig

standaardformulier in te voeren waarin de aard en de kenmerken van ontvreemde
goederen worden aangegeven met eventueel een foto daarvan, alsmede de verplichting
voor meer waardevolle goederen tevens de desbetreffende gegevens op te nemen in het
Schengen-informatiesysteem (SIS II)1 en het Douane-informatiesysteem (SID)2,

f) de opening van een website waarop formulieren en beeldgegevens met betrekking tot
ontvreemde goederen vrij kunnen worden geraadpleegd,

g) een beoordeling van de mogelijkheid voor de Unie (in het kader van haar bevoegdheden
ten aanzien van de politiële en justitiële samenwerking op strafrechtelijk gebied) of zelfs
voor de Gemeenschap (in het kader van de uitoefening van haar reeds bij besluit
geregelde bevoegdheden) om toe te treden tot de UNIDROIT-overeenkomst;

13. verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten om het in de voorgaande paragraaf
genoemde document te publiceren, met de grootste spoed maatregelen te nemen om de
illegale handel in cultuurgoederen aan te pakken, de politiediensten actiever en meer
gecoördineerd te doen optreden en de justitiële samenwerking tussen de lidstaten te
versterken;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten om in het kader van het actieplan e-Europe een
digitaal netwerk op te zetten met informatie over de cultuurgoederen die het voorwerp van
onrechtmatige toe-eigening en verhandeling zijn;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie,
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de aspirant-lidstaten.

                                                
1 Zie Schengen-acquis - Besluit van het uitvoerend comité van 7 oktober 1997 inzake de ontwikkeling

van het SIS (SCH/Com-ex(97)24), PB L 239 van 22.9.2000, blz. 442.
2 Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

inzake het gebruik van informatica op douanegebied, PB C 316 van 27.11.1995, blz. 34 en het
toelichtend verslag over de overeenkomst vastgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douane-
administraties (door de Raad goedgekeurd op 28 mei 1998), PB C 189 van17.6.1998, blz. 1.
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