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Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Albert Jan Maat, Elisabeth Jeggle, Neil Parish, Encarnación
Redondo Jiménez, Robert William Sturdy
Amendement 21
Overweging 6
(6) Preventieve maatregelen zijn nodig om te
voorkomen dat mond- en klauwzeer in de
Gemeenschap en in de communautaire
veestapel wordt ingesleept uit naburige
landen, dan wel via het binnenbrengen in de
Gemeenschap van levende dieren en
producten van dierlijke oorsprong. Er is
geen enkele aanwijzing dat een van de
uitbraken van mond- en klauwzeer die sedert
het verbod van de preventieve vaccinatie
zijn uitgebroken, is toe te schrijven aan
invoer overeenkomstig de veterinaire
regelgeving en met toepassing van de
veterinaire controles in de
grensinspectieposten overeenkomstig
Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15
juli 1991 tot vaststelling van de beginselen
voor de organisatie van de veterinaire
controles voor dieren uit derde landen die in
de Gemeenschap worden binnengebracht en
tot wijziging van de
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(6) Preventieve maatregelen zijn nodig om te
voorkomen dat mond- en klauwzeer in de
Gemeenschap en in de communautaire
veestapel wordt ingesleept uit naburige
landen, dan wel via het binnenbrengen in de
Gemeenschap van levende dieren en
producten van dierlijke oorsprong. Er is
geen enkele aanwijzing dat een van de
uitbraken van mond- en klauwzeer die sedert
het verbod van de preventieve vaccinatie
zijn uitgebroken, is toe te schrijven aan
invoer overeenkomstig de veterinaire
regelgeving en met toepassing van de
veterinaire controles in de
grensinspectieposten overeenkomstig
Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15
juli 1991 tot vaststelling van de beginselen
voor de organisatie van de veterinaire
controles voor dieren uit derde landen die in
de Gemeenschap worden binnengebracht en
tot wijziging van de
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Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en
90/675/EEG, en Richtlijn 90/675/EEG van
de Raad van 10 december 1990 tot
vaststelling van de beginselen voor de
organisatie van de veterinaire controles voor
producten uit derde landen die in de
Gemeenschap worden binnengebracht.

Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en
90/675/EEG, en Richtlijn 90/675/EEG van
de Raad van 10 december 1990 tot
vaststelling van de beginselen voor de
organisatie van de veterinaire controles voor
producten uit derde landen die in de
Gemeenschap worden binnengebracht. De
Tijdelijke Commissie mond- en klauwzeer
van het Europees Parlement heeft echter
vastgesteld dat in de praktijk is gebleken
dat grenscontroles niet kunnen voorkomen
dat aanzienlijke hoeveelheden illegaal vlees
en vleesproducten de EU worden
binnengebracht.
Or. en

Motivering
Dit was een belangrijke conclusie van de Tijdelijke Commissie mond- en klauwzeer van het
Parlement, en hierop moet de nadruk worden gelegd.
Amendement ingediend door Jan Mulder
Amendement 22
Overweging 6 bis (nieuw)
(6 bis) Niettemin dient strikte toepassing
van de communautaire regelgeving
betreffende de import van dierlijke
producten om risico’s te verkleinen sterk
benadrukt te worden, alleen al vanwege het
toegenomen wereldwijde handels- en
personenverkeer. De lidstaten dienen zorg
te dragen voor volledige implementatie van
deze wetgeving en voldoende personeel en
middelen ter beschikking stellen voor
strenge controle aan de buitengrenzen.
Or. nl
Motivering
Spreekt voor zich.
Amendement ingediend door Jan Mulder
Amendement 23
Overweging 14
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(14) Deze richtlijn moet ook rekening
houden met de wijzigingen die zijn
aangebracht in de diergezondheidscode en in
het Handboek inzake Normen voor
Diagnostische Tests en Vaccins van het OIE.

(14) Deze richtlijn moet ook rekening
houden met de wijzigingen die zijn
aangebracht in de diergezondheidscode en in
het Handboek inzake Normen voor
Diagnostische Tests en Vaccins van het OIE.
De lidstaten zullen gezamenlijk, op basis
van wetenschappelijk onderzoek naar
verbetering van markervaccines en
bijbehorende testmethoden, bij de OIE
voorstellen indienen om de handelssancties
na het toepassen van noodvaccinatie terug
te brengen tot deze gelijkwaardig zijn aan
de sancties na ruiming (d.w.z. een periode
van 3 maanden).
Or. nl

Motivering
Spreekt voor zich.
Amendement ingediend door Joseph Daul
Amendement 24
Overweging 14 bis nieuw
(14 bis) Er moet in de lidstaten een
regelmatige inspectie worden opgezet om
ervoor te zorgen dat de algemene regels op
het gebied van de hygiëne en bioveiligheid
werkelijk bij de fokkers bekend zijn en ook
worden toegepast.
Or. fr
Motivering
De fokbedrijven zijn een essentiële schakel in de keten van de voorkoming en bestrijding van
besmettelijke dierziekten.
Amendement ingediend door Jan Mulder
Amendement 25
Overweging 19 bis nieuw
(19 bis) De keuze voor beschermend
vaccineren zal alleen op voldoende
draagvlak kunnen rekenen als de
consequenties van die keuze niet
onevenredig groot zijn vergeleken bij
AM\494227NL.doc
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alternatieve strategieën, als stamping out.
Een van de grootste consequenties zal zijn
dat producten van gevaccineerde dieren
niet makkelijk te vermarkten zullen zijn.
Dit hangt niet alleen af van juridische
aspecten, die in deze richtlijn zijn
opgenomen, maar ook van goede
marktwerking.
Om een dergelijke goede marktwerking ook
in de toekomst te kunnen garanderen is het
noodzakelijk dat de Gemeenschap tot
additionele regelingen komt waarin onder
meer met de volgende aspecten rekening
wordt gehouden:
- de rol van de Gemeenschap bij een
Europees brede voorlichting over
producten van gevaccineerde dieren,
- de mogelijkheid om in overleg te komen
tot een Europees Gedragscode voor de
betrokken marktpartijen om de vermarkting
van producten van gevaccineerde dieren te
garanderen,
- de mogelijkheid voor de Gemeenschap om
door vermarkting te voorkomen dat
dergelijke producten
interventiemechanismen en de
landbouwinkomens te veel onder druk
zetten,
- de mogelijkheid om door vaccinatie en
vermarkting de totale lasten van een
uitbraak voor de Europese en nationale
begrotingen te verminderen.
Or. nl
Motivering
Spreekt voor zich.
Amendement ingediend door Albert Jan Maat, Elisabeth Jeggle, Neil Parish, Encarnación
Redondo Jiménez
Amendement 26
Overweging 19 bis nieuw
(19 bis) Bij een uitbraak moet bij het kiezen
van een bestrijdingsstrategie mede rekening
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worden gehouden met de vraag welke
strategie de minst ingrijpende economische
gevolgen heeft voor economische sectoren
buiten de landbouw. Verder moet rekening
worden gehouden met de psychosociale
effecten op de bevolking die wordt getroffen
door de bestrijdingsmaatregelen.
Or. de
Motivering
"Mede" toevoegen.
Amendement ingediend door Albert Jan Maat, Elisabeth Jeggle, Neil Parish, Encarnación
Redondo Jiménez
Amendement 27
Overweging 28
(28) Door toepassing van het principe van de
regionalisatie moet het mogelijk zijn
stringente bestrijdingsmaatregelen, inclusief
noodvaccinatie, toe te passen in een bepaald
deel van de Gemeenschap zonder dat
daardoor de belangen van de Gemeenschap
in het algemeen in gevaar worden gebracht.

(28) Door toepassing van het principe van de
regionalisatie moet het mogelijk zijn
stringente bestrijdingsmaatregelen, inclusief
noodvaccinatie, toe te passen in een bepaald
deel van de Gemeenschap zonder dat
daardoor de belangen van de Gemeenschap
in het algemeen in gevaar worden gebracht.

Melk- en vleesproducten van gevaccineerde
dieren kunnen in de gehele EU worden
afgezet, indien wordt voldaan aan de
voorwaarden van de onderhavige richtlijn.
Or. nl
Motivering
Aangezien producten van gevaccineerde dieren geen gevaar vormen voor de volksgezondheid,
moeten deze in de gehele EU afgezet kunnen worden.
Amendement ingediend door Joseph Daul
Amendement 28
Overweging 34
(34) Aangezien alle ziektegevoelige dieren
in de lidstaten ook vatbaar zijn, moet men
voortdurend op de ziekte bedacht zijn. De
epizoötie van mond- en klauwzeer in 2001
heeft nogmaals bewezen dat gedetailleerde
AM\494227NL.doc
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rampenplannen noodzakelijk zijn. Bij
Beschikking 93/455/EEG van de Commissie
van 23 juli 1993 houdende goedkeuring van
bepaalde rampenplannen voor de bestrijding
van mond- en klauwzeer zijn momenteel
voor alle lidstaten rampenplannen
goedgekeurd door de Commissie. Die
rampenplannen moeten regelmatig opnieuw
worden bezien, onder andere in het licht van
de resultaten van real time-alarmoefeningen
in de lidstaten en van de bij de epizoötie van
2001 opgedane ervaring, en teneinde daarin
milieubeschermingsmaatregelen op te
nemen. De lidstaten moeten worden
aangemoedigd tot een nauwe en
grensoverschrijdende samenwerking bij het
organiseren en het houden van dergelijke
oefeningen.

rampenplannen noodzakelijk zijn. Bij
Beschikking 93/455/EEG van de Commissie
van 23 juli 1993 houdende goedkeuring van
bepaalde rampenplannen voor de bestrijding
van mond- en klauwzeer zijn momenteel
voor alle lidstaten rampenplannen
goedgekeurd door de Commissie. Die
rampenplannen moeten regelmatig opnieuw
worden bezien, onder andere in het licht van
de resultaten van real time-alarmoefeningen
in de lidstaten en van de bij de epizoötie van
2001 opgedane ervaring, en teneinde daarin
milieubeschermingsmaatregelen op te
nemen. De lidstaten moeten worden
aangemoedigd tot een nauwe en
grensoverschrijdende samenwerking bij het
organiseren en het houden van dergelijke
oefeningen. Bovendien moet de Commissie
worden aangemoedigd om in
samenwerking met de lidstaten te komen tot
de instelling van een technische bijstand
die ter beschikking van de lidstaten kan
worden gesteld als deze door een
besmettelijke veeziekte worden getroffen.
Or. fr

Motivering
De lidstaten kunnen bij een besmettelijke dierziekte met bijzondere moeilijkheden worden
geconfronteerd en daarbij kan technische steun van de Commissie, en zelfs van de andere
lidstaten noodzakelijk zijn. Bij de recente MKZ-crisis heeft het Verenigd Koninkrijk, dat een
herstructurering van zijn veterinaire diensten doormaakte, een beroep gedaan op veeartsen van
andere lidstaten en derde landen om te helpen bij het toezicht.
Amendement ingediend door Jan Mulder
Amendement 29
Overweging 36 bis (nieuw)
(36 bis) De Gemeenschap moet in verband
met de bestrijding van MKZ tevens de
regeling inzake schadevergoeding aan
getroffen boeren herzien, om te vermijden
dat de getroffen boeren hun steun voor de
bestrijdingsmaatregelen laten afhangen
van de vraag welke maatregel gepaard gaat
met de hoogste schadevergoeding.
PE 322.174/21-69

NL

6/27

AM\494227NL.doc

Daarnaast dienen dergelijke regelingen
inzake schadevergoeding de gevolgen voor
de Europese begroting te verminderen,
bijvoorbeeld door het introduceren van
verzekeringssystemen of een Europees
diergezondheidsfonds.
Or. nl
Motivering
Spreekt voor zich.
Amendement ingediend door Albert Jan Maat, Elisabeth Jeggle, Neil Parish, Encarnación
Redondo Jiménez
Amendement 30
Overweging 36 bis (nieuw)
(36 bis) Indien op grond van de
onderhavige richtlijn beschermende
vaccinatie wordt toegepast, zal dit leiden tot
lagere kosten ten laste van de
gemeenschapsbegroting voor ruimingen.
De lidstaat die beschermende vaccinatie
toepast wordt echter wel geconfronteerd
met kosten ten gevolge van
marketingmaatregelen voor producten van
gevaccineerde dieren en een langere
periode waarin de internationale handel
stilligt. De regeling inzake
schadevergoeding aan getroffen boeren
dient derhalve aanpast te worden, opdat de
besparing die door beschermende
vaccinatie ontstaat ingezet kan worden ter
compensatie van deze bijkomende kosten.
Or. nl
Motivering
Beschermende vaccinatie leidt tot lagere kosten ten laste van de gemeenschapsbegroting, maar
vaak tot hogere nationale kosten. De regeling inzake schadevergoeding dient derhalve
aangepast te worden.
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Amendement ingediend door Albert Jan Maat, Elisabeth Jeggle, Neil Parish, Encarnación
Redondo Jiménez
Amendement 31
Overweging 36 ter (nieuw)
(36 ter) De regeling inzake
schadevergoeding aan getroffen boeren
dient eveneens herzien te worden, opdat
ook bedrijven die worden getroffen door
een op grond van de onderhavige richtlijn
ingesteld langdurig vervoersverbod
gecompenseerd kunnen worden.
Or. nl
Motivering
De regeling inzake schadevergoeding dient aangepast te worden met het oog op compensatie
van kosten die ontstaan door langdurige vervoersverboden.
Amendement ingediend door Albert Jan Maat, Elisabeth Jeggle, Neil Parish
Amendement 32
Overweging 36 quater (nieuw)
(36 quater) Daarnaast moeten lidstaten
nationale of regionale noodfondsen
kunnen instellen, gericht op compensatie
van schade die niet door de EU wordt
vergoed, bijvoorbeeld via
overbruggingskredieten of tijdelijke
gesubsidieerde leningen.
Or. nl
Motivering
Nationale of regionale noodfondsen moeten aanvullende kosten kunnen vergoeden.
Amendement ingediend door Eurig Wyn, Caroline Lucas
Amendement 33
Artikel 2, letter j) bis (nieuw)
j bis) (die behorend tot) "zeldzame rassen":
ieder dier in een lidstaat dat door de
betrokken lidstaat voldoende waardevol
voor de totale genenpool wordt geacht om
als uitzondering bij een
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uitroeiingsprogramma erkend te worden;
Or. en
Motivering
In plaats van te moeten redetwisten over definities van zeldzame rassen moeten de eigenaars van
dieren van deze rassen het recht hebben op speciale consideratie, waaronder vaccinatie en/of
verhoogde bioveiligheidsmaatregelen, voor ieder dier dat hij of zij van bijzondere genetische
waarde acht (of het nu in een dierentuin of op een boerderij wordt gehouden).
Amendement ingediend door Robert William Sturdy
Amendement 34
Artikel 2, letter j) bis (nieuw)
j bis) (dier(en) behorend tot "zeldzame
rassen": ieder dier of alle dieren in een
lidstaat dat/die door de betrokken lidstaat
voldoende waardevol voor de totale
genenpool wordt/worden geacht om als
uitzondering bij een uitroeiingsprogramma
erkend te worden;
Or. en
Motivering
In artikel 15, lid 1 wordt verwezen naar specifieke voorzorgsmaatregelen die voor "zeldzame
rassen" moeten gelden. Daarom moet een definitie van deze categorie dieren worden gegeven.
Amendement ingediend door Eurig Wyn, Caroline Lucas
Amendement 35
Artikel 2, letter x)
x) "keukenafval": alle levensmiddelenafval
van restaurants, cateringbedrijven en
keukens, zowel grootkeukens als
huishoudelijke keukens.

x) "keukenafval": welk afval dan ook voor
menselijke consumptie bestemd voedsel van
restaurants, cateringfaciliteiten of keukens,
met inbegrip van industriekeukens en de
huishoudens van de veehouder of van
personen die dieren verzorgen van soorten
die met MKZ besmet kunnen worden.
Or. en

Motivering
De definitie van "keukenafval" moet zoveel mogelijk identiek zijn in de diverse onderdelen van
de wetgeving die daarop betrekking heeft. De nieuwe definitie correspondeert nauwkeuriger met
AM\494227NL.doc
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de richtlijn inzake klassieke varkenspest (2001/89/EG).
Amendement ingediend door Gordon J. Adam
Amendement 36
Artikel 7
1. De bevoegde autoriteit stelt een tijdelijk
bestrijdingsgebied in wanneer zulks op
grond van de epizoötiologische situatie
vereist is, met name wanneer er sprake is
van een hoge dichtheid van ziektegevoelige
dieren, veelvuldige verplaatsingen van
dieren of personen die in aanraking komen
met ziektegevoelige dieren, vertragingen bij
het melden van een vermoedelijke
besmetting, of onvoldoende informatie over
de mogelijke herkomst van het virus en over
de manier waarop het kan zijn ingesleept.

1. De bevoegde autoriteit kan een tijdelijk
bestrijdingsgebied instellen wanneer zulks
op grond van de epizoötiologische situatie
vereist is, met name wanneer er sprake is
van een hoge dichtheid van ziektegevoelige
dieren, veelvuldige verplaatsingen van
dieren of personen die in aanraking komen
met ziektegevoelige dieren, vertragingen bij
het melden van een vermoedelijke
besmetting, of onvoldoende informatie over
de mogelijke herkomst van het virus en over
de manier waarop het kan zijn ingesleept.

2. De in de artikelen 4 en 5 vastgestelde
maatregelen moeten worden toegepast op
alle bedrijven in het tijdelijk
bestrijdingsgebied waar ziektegevoelige
dieren worden gehouden.

2. De in de artikelen 4 en 5 vastgestelde
maatregelen moeten worden toegepast op
alle bedrijven in het tijdelijk
bestrijdingsgebied waar ziektegevoelige
dieren worden gehouden.

3. De in het tijdelijk bestrijdingsgebied
toegepaste maatregelen kunnen worden
aangevuld met een voor een groter gebied of
het hele grondgebied van een lidstaat
geldend tijdelijk verbod op het verplaatsen
van alle dieren gedurende ten hoogste 72
uur.

3. De in het tijdelijk bestrijdingsgebied
toegepaste maatregelen kunnen worden
aangevuld met een voor een groter gebied of
het hele grondgebied van een lidstaat
geldend tijdelijk verbod op het verplaatsen
van alle dieren dat van kracht is zo lang als
noodzakelijk wordt geacht.
Or. en

Motivering
De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben te besluiten of zij beperkingen willen invoeren voor
andere landbouwbedrijven dan het verdachte bedrijf. Ook moet het de lidstaten vrij staan een
besluit te nemen over hoe lang een eventueel verbod op het verplaatsen in een groter gebied eventueel een nationaal verbod - kan duren, afhankelijk van de epidemiologische situatie.
Amendement ingediend door Eurig Wyn, Caroline Lucas
Amendement 37
Artikel 8
PREVENTIEF UITROEIINGSPROGRAMMA
PE 322.174/21-69
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De bevoegde autoriteit kan, als dat op
grond van de epizoötiologische gegevens of
van andere informatie nodig blijkt, een
preventief uitroeiingsprogramma ten
uitvoer leggen, waarbij met name alle
waarschijnlijk met het virus verontreinigde
ziektegevoelige dieren op een bedrijf en,
indien nodig, op productie-eenheden die uit
epizoötiologisch oogpunt met het verdachte
bedrijf zijn verbonden en op nabijgelegen
bedrijven preventief worden geruimd.
In dat geval moeten de ziektegevoelige
dieren worden bemonsterd en klinisch
onderzocht overeenkomstig bijlage III.
De bevoegde autoriteit stelt de Commissie
vooraf in kennis van de tenuitvoerlegging
van de in dit artikel bedoelde maatregelen.
Or. en
Motivering
Preventief slachten is niet noodzakelijk, wenselijk, economisch verantwoord dan wel doeltreffend
en mag, na de in het Verenigd Koninkrijk opgedane ervaring, niet door de richtlijn worden
toegestaan; vooral niet voordat een eventuele uitbraak is bevestigd.
Amendement ingediend door Gordon J. Adam
Amendement 38
Artikel 15, lid 1
1. Wanneer een uitbraak van mond- en
klauwzeer dreigt te resulteren in besmetting
van ziektegevoelige dieren in een
laboratorium, een dierentuin, een wildpark
of een omheind gebied, in overeenkomstig
artikel 13, lid 2, van Richtlijn 92/65/EEG
erkende instellingen, instituten of centra, dan
wel op plaatsen waar dieren worden
gehouden voor wetenschappelijke
doeleinden of met het oog op de
bescherming van de soort of van zeldzame
rassen, ziet de betrokken lidstaat erop toe dat
de nodige maatregelen op het gebied van de
bioveiligheid worden genomen om die
dieren te beschermen tegen besmetting.
Deze maatregelen kunnen met name
inhouden dat de toegang tot openbare
instellingen wordt beperkt of dat bijzondere
AM\494227NL.doc
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1. Wanneer een uitbraak van mond- en
klauwzeer dreigt te resulteren in besmetting
van dieren van zeldzame rassen op
landbouwbedrijven of ziektegevoelige
dieren in een laboratorium, een dierentuin,
een wildpark of een omheind gebied, in
overeenkomstig artikel 13, lid 2, van
Richtlijn 92/65/EEG erkende instellingen,
instituten of centra, dan wel op plaatsen
waar dieren worden gehouden voor
wetenschappelijke doeleinden of met het
oog op de bescherming van de soort of van
zeldzame rassen, ziet de betrokken lidstaat
erop toe dat de nodige maatregelen op het
gebied van de bioveiligheid worden
genomen om die dieren te beschermen tegen
besmetting. Deze maatregelen kunnen met
name inhouden dat de toegang tot openbare
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toegangsvoorwaarden worden vastgesteld.

instellingen wordt beperkt of dat bijzondere
toegangsvoorwaarden worden vastgesteld.
Or. en
Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat dierverzamelingen van zeldzame rassen
op landbouwbedrijven onder dit artikel komen te vallen.
Amendement ingediend door Gordon J. Adam
Amendement 39
Artikel 25, lid 5, letter e) (nieuw)
e) vlees dat na 30 dagen in het
beschermingsgebied is geproduceerd,
behoeft niet te worden behandeld of
gestempeld, mits het uitsluitend op de
binnenlandse markt wordt gebracht.
Or. en
Motivering
In 2001 werd aan het Verenigd Koninkrijk toestemming verleend om in het beschermingsgebied
geproduceerd vlees op de binnenlandse markt te brengen zonder behandeling of kruisstempel.
Hier wordt ernaar gestreefd een bepaling voor een dergelijke vrijstelling van het in artikel 25,
lid 1 omschreven verbod in de tekst op te nemen.
Amendement ingediend door Robert William Sturdy, Neil Parish
Amendement 40
Artikel 33, lid 2, letters c) en d) (nieuw)
c) is geproduceerd op akkerbouwbedrijven
die geen ziektegevoelige dieren houden; of
d) is geproduceerd op bedrijven die geen
ziektegevoelige dieren houden en die hun
grondstof ontvangen van bedrijven
waarnaar onder letter c) wordt verwezen.
Or. en
Motivering
Er bestaat geen infectiegevaar van voeder dat afkomstig is van bedrijven die geen
ziektegevoelige dieren houden, zoals voedermaalderijen.
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Amendement ingediend door Eurig Wyn, Caroline Lucas
Amendement 41
Artikel 35
AANVULLENDE MAATREGELEN VAN DE

Schrappen

LIDSTATEN IN HET BESCHERMINGSGEBIED

Onverminderd de in het
beschermingsgebied overeenkomstig deze
richtlijn toe te passen maatregelen kunnen
de lidstaten aanvullende nationale
maatregelen vaststellen die nodig en nuttig
worden geacht om het mond- en
klauwzeervirus in te dammen, met
inachtneming van de specifieke
epizoötiologische, zoötechnische,
commerciële en sociale situatie in het
getroffen gebied.
Or. en
Motivering
Deze bepaling zou kunnen worden misbruikt om preventieve slacht op grote schaal af te dwingen
zonder wetenschappelijke of economische rechtvaardiging.
Amendement ingediend door Gordon J. Adam
Amendement 42
Artikel 39, lid 3 (nieuw)
3. Vlees dat na 30 dagen in het
toezichtsgebied is geproduceerd, behoeft
niet te worden behandeld of gestempeld,
mits het uitsluitend op de binnenlandse
markt wordt gebracht.
Or. en
Motivering
In 2001 werd aan het Verenigd Koninkrijk toestemming verleend om in het beschermingsgebied
geproduceerd vlees op de binnenlandse markt te brengen zonder behandeling of kruisstempel.
Hier wordt ernaar gestreefd een bepaling voor een dergelijke vrijstelling van het in artikel 39,
lid 1 omschreven verbod in de tekst op te nemen.
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Amendement ingediend door Jan Mulder
Amendement 43
Artikel 50, lid 3
3. Tot het toepassen van noodvaccinatie
wordt besloten volgens de in artikel 89,
lid 3, bedoelde procedure, hetzij op verzoek
van de getroffen lidstaat of van de lidstaat
die risico loopt, hetzij op initiatief van de
Commissie.

3. Tot het aanbevelen en toestaan van
noodvaccinatie wordt besloten volgens de in
artikel 89, lid 3, bedoelde procedure, hetzij
op verzoek van de getroffen lidstaat of van
de lidstaat die risico loopt, hetzij op initiatief
van de Commissie.
Or. nl

Motivering
Met het oog op het vermijden van de situatie dat een lidstaat gedwongen wordt tot het toepassen
van noodvaccinatie is het beter te spreken van "toestaan" van noodvaccinatie. Aangezien bij een
dergelijk besluit uitvoering van noodvaccinatie van groot belang is, dient ook over een sterke
"aanbeveling" worden gesproken.
Amendement ingediend door Robert William Sturdy
Amendement 44
Artikel 50, lid 3
3. Tot het toepassen van noodvaccinatie
wordt besloten volgens de in artikel 89,
lid 3, bedoelde procedure, hetzij op verzoek
van de getroffen lidstaat of van de lidstaat
die risico loopt, hetzij op initiatief van de
Commissie, in samenwerking met de
betrokken lidstaat.

3. Tot het toepassen van noodvaccinatie
wordt besloten volgens de in artikel 89,
lid 3, bedoelde procedure, hetzij op verzoek
van de getroffen lidstaat of van de lidstaat
die risico loopt, hetzij op initiatief van de
Commissie.

Or. en
Motivering
Dit biedt de betrokken lidstaat flexibiliteit.
Amendement ingediend door Gordon J. Adam
Amendement 45
Artikel 50, lid 3
3. Tot het toepassen van noodvaccinatie
wordt besloten volgens de in artikel 89,
lid 3, bedoelde procedure, hetzij op verzoek
van de getroffen lidstaat of van de lidstaat
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die risico loopt, hetzij op initiatief van de
Commissie.

loopt.
Een besluit tot het toepassen van
noodvaccinatie op eigen initiatief van de
Commissie kan alleen worden genomen
wanneer zowel is voldaan aan de vereisten
van lid 1 onder a) en b) en uitsluitend ten
aanzien van de lidstaat waarin een
dergelijke uitbraak optreedt.
Or. en
Motivering

De omstandigheden waaronder de Commissie tot noodvaccinatie kan overgaan, moeten worden
omschreven en beperkt tot die gevallen waarin andere lidstaten en dus bredere belangen van de
Europese Unie risico lopen; ook moet duidelijk worden gemaakt dat de Commissie geen
noodvaccinatie kan voorschrijven in een lidstaat waarin geen uitbraak heeft plaatsgevonden.
Amendement ingediend door Robert William Sturdy
Amendement 46
Artikel 53, lid 1
1. 1. Lidstaten die besluiten onderdrukkende
vaccinatie toe te passen, stellen de
Commissie daarvan in kennis en delen de
details mee van de te nemen
bestrijdingsmaatregelen, die ten minste de in
artikel 21 vastgestelde maatregelen
omvatten.

1. Lidstaten die besluiten onderdrukkende
vaccinatie toe te passen, nadat hiertoe uit
hoofde van artikel 50, lid 3 toestemming is
verleend, stellen de Commissie daarvan in
kennis en delen de details mee van de te
nemen bestrijdingsmaatregelen, die ten
minste de in artikel 21 vastgestelde
maatregelen omvatten.
Er dient ten volle rekening te worden
gehouden met de economische,
psychologische en sociale omstandigheden
als toestemming voor onderdrukkende
vaccinatie moet worden verleend.
Or. en

Motivering
Aan beschermende vaccinatie om de dieren te behouden, moet de voorkeur worden gegeven
boven onderdrukkende vaccinatie voor de slacht, maar aan de lidstaten moet de flexibiliteit
worden gegeven een besluit te nemen over de vraag welke maatregel gepast is.
Amendement ingediend door Gordon J. Adam
Amendement 47
Artikel 54, lid 2, alinea 3 (nieuw)
AM\494227NL.doc
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Bij wijze van verdere afwijking van het
verbod kan melk van binnen het
vaccinatiegebied naar zuivelbedrijven
buiten het vaccinatiegebied worden
gebracht voor hittebehandeling.
Or. en
Motivering
Er moet een bepaling worden opgenomen waarmee het mogelijk is melk buiten het
vaccinatiegebied te behandelen, aangezien het denkbaar is dat er geen
melkverwerkingscapaciteit binnen het vaccinatiegebied bestaat.
Amendement ingediend door Albert Jan Maat, Elisabeth Jeggle, Neil Parish, Encarnación
Redondo Jiménez
Amendement 48
Artikel 54, lid 4
4. Melk en melkproducten van
gevaccineerde dieren mogen binnen of
buiten het vaccinatiegebied in de nationale,
intracommunautaire en
extracommunautaire handel worden
gebracht, op voorwaarde dat de melk en de
melkproducten ten minste één van de in deel
A of deel B van bijlage IX vastgestelde
behandelingen hebben ondergaan,
naargelang van de bestemming ervan.

4. Melk en melkproducten van
gevaccineerde dieren mogen binnen of
buiten het vaccinatiegebied in de handel
worden gebracht, op voorwaarde dat de
melk en de melkproducten ten minste één
van de in deel A of deel B van bijlage IX
vastgestelde behandelingen hebben
ondergaan, naargelang van de bestemming
ervan.

Or. nl
Motivering
Aangezien producten van gevaccineerde dieren geen gevaar vormen voor de volksgezondheid,
moeten deze in de gehele EU, en daarbuiten, afgezet kunnen worden.
Amendement déposé par Albert Jan Maat, Elisabeth Jeggle, Neil Parish, Encarnación Redondo
Jiménez
Amendement 49
Artikel 55, lid 4
4. Vers vlees, met uitzondering van
slachtafvallen, dat in de in lid 1 bedoelde
periode is verkregen van gevaccineerde
grote en kleine herkauwers, mag binnen en
buiten het vaccinatiegebied in de nationale,
intracommunautaire en

4. Vers vlees, met uitzondering van
slachtafvallen, dat in de in lid 1 bedoelde
periode is verkregen van gevaccineerde
grote en kleine herkauwers, mag binnen en
buiten het vaccinatiegebied in de handel
worden gebracht op de volgende
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voorwaarden:

extracommunautaire handel worden
gebracht op de volgende voorwaarden:
Or. nl

Motivering
Aangezien producten van gevaccineerde dieren geen gevaar vormen voor de volksgezondheid,
moeten deze in de gehele EU, en daarbuiten, afgezet kunnen worden.
Amendement ingediend door Jan Mulder
Amendement 50
Artikel 55, lid 6, alinea 2 (nieuw)
Indien echter uit onderzoek van een
steekproef van het beslag, overeenkomstig
bijlage III, op basis een 3ABC-test of een
andere gelijkwaardige test blijkt dat het
beslag vrij van ziekte is, is het in de handel
brengen van vlees afkomstig van ingeente
varkens ook mogelijk zonder van te voren
te worden verhit.
Or. nl
Motivering
Met de 3ABC-test kan op betrouwbare wijze worden vastgesteld of een beslag besmet is met
MKZ. Aangezien gevaccineerde varkens geen dragers van het virus zijn kan een zelfde
veiligheidsniveau worden bereikt door een serologisch onderzoek volgens de bepalingen van
bijlage III te doen. Op grond van een dergelijke test kan daarom worden afgezien van de in
andere gevallen verplichte verhitting van het varkensvlees, die er in de praktijk toe zou leiden
dat het vlees niet meer in de handel kan worden gebracht.
Amendement ingediend door Neil Parish,
Amendement 51
Artikel 55, lid 6
6. Vers vlees van gevaccineerde varkens die
in de in lid 1 bedoelde periode zijn geslacht,
draagt het in artikel 5 bis van Richtlijn
72/461/EEG vastgestelde stempel (met
kruis), wordt bij opslag en vervoer
gescheiden gehouden van vlees zonder dat
stempel en wordt vervolgens in verzegelde
containers overgebracht naar een door de
bevoegde autoriteiten aangewezen inrichting
om daar een behandeling te ondergaan
AM\494227NL.doc
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overeenkomstig bijlage VII.

overeenkomstig bijlage VII. Indien echter
uit onderzoek van een steekproef van het
gehele beslag, overeenkomstig bijlage III,
op basis een internationaal gevalideerde
3ABC-test of een andere gelijkwaardige test
blijkt dat het beslag vrij van ziekte is, is het
in de handel brengen van vlees afkomstig
van ingeente varkens ook mogelijk zonder
dat het vooraf wordt verhit.
Or. en
Motivering

Het is belangrijk te weten of de verschillende serologische testen internationaal gevalideerd zijn.
Gesteld dat de richtlijn van kracht is en morgen een uitbraak zou plaatsvinden, zou de vaccinatie
dan worden voortgezet en hoe zou men dan serologisch gezien de besmette dieren van andere
dieren onderscheiden?
Amendement ingediend door Albert Jan Maat, Elisabeth Jeggle, Neil Parish, Encarnación
Redondo Jiménez
Amendement 52
Artikel 55, lid 7
7. Melk en melkproducten van
gevaccineerde dieren mogen binnen en
buiten het vaccinatiegebied in de handel
worden gebracht, op voorwaarde dat,
naargelang van de bestemming voor
menselijke consumptie of voor nietmenselijke consumptie, ten minste één van
de in deel A en deel B van bijlage IX
vastgestelde behandelingen is toegepast. Die
behandeling moet zijn toegepast in een
inrichting in het vaccinatiegebied of, in
uitzonderlijke gevallen en met toestemming
van de bevoegde autoriteiten, in de nabijheid
van dat gebied. De bevoegde autoriteiten
certificeren die behandeling.

7. Melk en melkproducten van
gevaccineerde dieren mogen binnen en
buiten het vaccinatiegebied in de nationale,
intracommunautaire en
extracommunautaire handel worden
gebracht, op voorwaarde dat, naargelang van
de bestemming voor menselijke consumptie
of voor niet-menselijke consumptie, ten
minste één van de in deel A en deel B van
bijlage IX vastgestelde behandelingen is
toegepast. Die behandeling moet zijn
toegepast in een inrichting in het
vaccinatiegebied of, in uitzonderlijke
gevallen en met toestemming van de
bevoegde autoriteiten, in de nabijheid van
dat gebied. De bevoegde autoriteiten
certificeren die behandeling.
Or. nl

Motivering
Aangezien producten van gevaccineerde dieren geen gevaar vormen voor de volksgezondheid,
moeten deze in de gehele EU, en daarbuiten, afgezet kunnen worden.
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Amendement ingediend door Albert Jan Maat, Elisabeth Jeggle, Neil Parish, Encarnación
Redondo Jiménez
Amendement 53
Artikel 58, lid 4
4. Vers vlees dat is verkregen van
gevaccineerde grote en kleine herkauwers,
mag binnen en buiten het vaccinatiegebied
in de handel worden gebracht onder de
volgende voorwaarden:

4. Vers vlees dat is verkregen van
gevaccineerde grote en kleine herkauwers,
mag binnen en buiten het vaccinatiegebied
in de nationale, intracommunautaire en
extracommunautaire handel worden
gebracht onder de volgende voorwaarden:
Or. nl
Motivering

Aangezien producten van gevaccineerde dieren geen gevaar vormen voor de volksgezondheid,
moeten deze in de gehele EU, en daarbuiten, afgezet kunnen worden.
Amendement ingediend door Gordon J. Adam
Amendement 54
Artikel 58, lid 4, letter e) (nieuw)
e) in afwijking van het onder de letters b)
en c) bepaalde kan vers vlees afkomstig van
gevaccineerde grote en kleine herkauwers
in de betrokken lidstaat op de markt
worden gebracht zonder de onder letter b)
beschreven behandeling en zonder het
onder letter c) beschreven
gezondheidsstempel. De lidstaten nemen
alle noodzakelijk maatregelen om ervoor te
zorgen dat dergelijk vlees hun grondgebied
of de betrokken regio niet verlaat.
Or. en
Motivering
Gedurende fase 3 van de noodvaccinatie moet het mogelijk zijn vlees afkomstig van
gevaccineerde dieren van elk willekeurig soort binnen de lidstaat op de markt te brengen zonder
enige behandeling of kruisstempel.
Amendement ingediend door Gordon J. Adam Albert Jan Maat, Elisabeth Jeggle, Neil Parish,
Encarnación Redondo Jiménez
Amendement 55
Artikel 58, lid 6
AM\494227NL.doc
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6. Vers vlees van gevaccineerde varkens
mag onbeperkt binnen en buiten het
vaccinatiegebied in de handel worden
gebracht.

6. Vers vlees van gevaccineerde varkens
mag onbeperkt binnen en buiten het
vaccinatiegebied in de nationale,
intracommunautaire en
extracommunautaire handel worden
gebracht.
Or. nl
Motivering

Aangezien producten van gevaccineerde dieren geen gevaar vormen voor de volksgezondheid,
moeten deze in de gehele EU, en daarbuiten, afgezet kunnen worden.
Amendement ingediend door Gordon J. Adam Albert Jan Maat, Elisabeth Jeggle, Neil Parish,
Encarnación Redondo Jiménez
Amendement 56
Artikel 58, lid 7
7. Melk en melkproducten van
gevaccineerde dieren mogen binnen en
buiten het vaccinatiegebied in de handel
worden gebracht, op voorwaarde dat,
naargelang van de bestemming voor
menselijke consumptie of voor nietmenselijke consumptie, ten minste één van
de in deel A en deel B van bijlage IX
vastgestelde behandelingen is toegepast. Die
behandeling moet zijn toegepast in een
inrichting in het vaccinatiegebied of, in
uitzonderlijke gevallen en met toestemming
van de bevoegde autoriteiten, in de nabijheid
van dat gebied. De bevoegde autoriteit
certificeert die behandeling.

7. Melk en melkproducten van
gevaccineerde dieren mogen binnen en
buiten het vaccinatiegebied in de nationale,
intracommunautaire en
extracommunautaire handel worden
gebracht, op voorwaarde dat, naargelang van
de bestemming voor menselijke consumptie
of voor niet-menselijke consumptie, ten
minste één van de in deel A en deel B van
bijlage IX vastgestelde behandelingen is
toegepast. Die behandeling moet zijn
toegepast in een inrichting in het
vaccinatiegebied of, in uitzonderlijke
gevallen en met toestemming van de
bevoegde autoriteiten, in de nabijheid van
dat gebied. De bevoegde autoriteit
certificeert die behandeling.
Or. nl

Motivering
Aangezien producten van gevaccineerde dieren geen gevaar vormen voor de volksgezondheid,
moeten deze in de gehele EU, en daarbuiten, afgezet kunnen worden.
Amendement ingediend door Reimer Böge, Elisabeth Jeggle, Albert Jan Maat
Amendement 57
Artikel 61, lid 1, letter b), punt iii)
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iii) ten minste zes maanden zijn verstreken
sedert de laatste uitbraak van mond- en
klauwzeer of sedert de voltooiing van de
noodvaccinatie, indien dat later was, en
overeenkomstig de richtsnoeren van het OIE
heeft een serologisch onderzoek op basis van
de opsporing van antilichamen tegen
niet-structurele proteïnen van het mond- en
klauwzeervirus aangetoond dat
gevaccineerde dieren vrij zijn van
besmetting.

iii) ten minste drie maanden zijn verstreken
sedert de laatste uitbraak van mond- en
klauwzeer of sedert de voltooiing van de
noodvaccinatie, indien dat later was, en
overeenkomstig de richtsnoeren van het OIE
heeft een serologisch onderzoek op basis van
de opsporing van antilichamen tegen
niet-structurele proteïnen van het mond- en
klauwzeervirus aangetoond dat
gevaccineerde dieren vrij zijn van
besmetting.
Or. de

Motivering
Een periode van drie maanden is voldoende om een goed resultaat van het onderzoek te krijgen.
De Commissie dient er nadrukkelijk naar te streven deze periode van zes maanden ook bij de
OIE tot drie maanden te verkorten.
Amendement ingediend door Jan Mulder
Amendement 58
Artikel 61, lid 1, letter b), punt iv) (nieuw)
iv) ten minste 3 maanden zijn verstreken
sedert de laatste uitbraak van mond- en
klauwzeer of sedert de voltooiing van de
noodvaccinatie, indien dat later was, en
overeenkomstig de richtsnoeren van het
OIE heeft een serologisch onderzoek op
basis van opsporing van antilichamen
tegen niet-structurele proteïnen van het
mond- en klauwzeervirus bij iedere
herkauwer individueel en bij een voldoende
grote steekproef onder varkens aangetoond
dat gevaccineerde dieren vrij zijn van
besmetting.
Or. nl
Motivering
Indien onderzoek onder alle herkauwers en een voldoende steekproef van alle varkens
(gevaccineerde varkens kunnen immers geen drager zijn) aantonen dat er geen virus meer
aanwezig is, is er voldoende reden om de handelssancties op te heffen. Het is van belang deze
mogelijkheid vast te leggen in de wetgeving om de getroffen partijen voldoende zekerheid te
geven bij het nemen van beslissingen over het te volgen beleid voor het bestrijden van het virus.
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Amendement ingediend door Gordon J. Adam
Amendement 59
Artikel 64
Tegen mond- en klauwzeer gevaccineerde
ziektegevoelige dieren mogen niet van de
ene lidstaat naar de andere worden
verzonden.

Tegen mond- en klauwzeer gevaccineerde
ziektegevoelige dieren mogen niet van de
ene lidstaat naar de andere worden
verzonden. De verplaatsing van
gevaccineerde dieren van dierenparken of
zeldzame rassen naar andere lidstaten kan
worden toegestaan, onder voorbehoud van
eventuele OIE-regelingen die van
toepassing zijn.
Or. en
Motivering

Op grond van het verbod in artikel 64 zou de verplaatsing van dieren van dierenparken
verboden zijn indien ze bij een uitbraak tegen MKZ zouden zijn gevaccineerd. Op grond van
fokprogramma's voor dieren uit dierenparken zijn echter verplaatsingen tussen de lidstaten
noodzakelijk en daarom wordt om conservatieredenen voorgesteld dat dergelijke verplaatsingen
kunnen worden toegestaan, onder voorbehoud van eventuele OIE-regelingen.
Amendement ingediend door Eurig Wyn, Caroline Lucas
Amendement 60
Artikel 72, lid 10
Ten minste elk jaar zorgt elke lidstaat voor
een bijwerking van zijn rampenplan, met
name met inachtneming van de in artikel 73
bedoelde real-time-alarmoefeningen, en legt
hij het nieuwe rampenplan aan de
Commissie voor om te worden goedgekeurd
volgens de in artikel 89, lid 2, bedoelde
procedure.

10. Ten minste om de vijf jaar zorgt elke
lidstaat voor een bijwerking van zijn
rampenplan, met name met inachtneming
van de in artikel 73 bedoelde
real-time-alarmoefeningen, en legt hij het
nieuwe rampenplan aan de Commissie voor
om te worden goedgekeurd volgens de in
artikel 89, lid 2, bedoelde procedure.

Or. en
Motivering
De rampenplannen moeten regelmatiger worden herzien met het oog op de vooruitgang in de
wetenschap.
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Amendement ingediend door Albert Jan Maat, Elisabeth Jeggle, Neil Parish, Encarnación
Redondo Jiménez, Robert William Sturdy
Amendement 61
Artikel 77, lid 2, letter e)
e) bijgewerkte lijsten van personen en
plaatselijke organisaties in de verschillende
regio's waarmee in geval van een uitbraak
van mond- en klauwzeer contact moet
worden opgenomen en die dan kunnen
worden ingeschakeld;

e) bijgewerkte lijsten van personen,
waaronder veeartsen in de particuliere
sector, plaatselijke organisaties in de
verschillende regio's waarmee in geval van
een uitbraak van mond- en klauwzeer
contact moet worden opgenomen en die dan
kunnen worden ingeschakeld;
Or. en

Motivering
Op aanbeveling van zijn Tijdelijke Commissie mond- en klauwzeer drong het Europees
Parlement er in zijn verslag van december 2002 op aan dat er een regeling zou worden
ingevoerd voor het inzetten van veeartsen in de particuliere sector bij de voorbereiding van
rampenplannen1.
1

Paragraaf 114, resolutie van het Europees Parlement over de bestrijding van MKZ in de Europese Unie in 2001
en over toekomstige preventieve maatregelen ter voorkoming en bestrijding van dierziekten in de Europese Unie
(2002/2153(INI); P5_TA_PROV(2002)0614).

Amendement ingediend door Jan Mulder
Amendement 62
Artikel 77, lid 2, letter e bis) (nieuw)
e bis) bereikbare telefoonlijnen waar
boeren en andere plattelandsbewoners
accurate en recente informatie kunnen
verkrijgen over de getroffen maatregelen;
Or. nl
Motivering
Communicatie met de betrokkenen is van groot belang en verliep niet altijd vlekkeloos tijdens de
crisis in 2001. De lidstaten moeten ervoor zorg dragen dat getroffen boeren en bewoners van het
platteland zich kunnen informeren en geïnformeerd worden.
Amendement ingediend door Eurig Wyn, Caroline Lucas
Amendement 63
Artikel 78, lid 1
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1. De lidstaten stellen een groep van
deskundigen samen die permanent
operationeel is en met zijn expertise de
bevoegde autoriteit bijstaat om op het
uitbreken van mond- en klauwzeer
voorbereid te zijn.

1. De lidstaten stellen een op evenwichtige
wijze uit epidemiologen,
diergeneeskundigen en virologen
samengestelde groep van deskundigen
samen die permanent operationeel is en met
zijn expertise de bevoegde autoriteit bijstaat
om op het uitbreken van mond- en
klauwzeer voorbereid te zijn.
Or. en
Motivering

De zogenoemde "Science Group" die in het VK werd opgericht om advies uit te brengen over de
epidemie van 2001 had, volgens de eigen richtsnoeren van de regering van het VK, een onjuiste
samenstelling met een aanzienlijke meerderheid van mathematische scenaristen en een kleine
minderheid van diergeneeskundige experts met enige deskundigheid op het gebied van MKZ, en
in het geheel geen virologen. Hierop werd scherpe kritiek geleverd in het verslag van het daarop
volgende officiële onderzoek over de opgedane ervaringen.
Amendement ingediend door Albert Jan Maat, Elisabeth Jeggle, Neil Parish, Encarnación
Redondo Jiménez, Robert William Sturdy
Amendement 64
Artikel 78, lid 1 bis (nieuw)
1 bis. Tot de groep van de deskundigen
behoren personen met directe en relevante
ervaring met mond- en klauwzeer, de
aanpak van een uitbraak en de daarmee
samenhangende problemen. Zij omvat ook
vertegenwoordigers van
boerenorganisaties,
consumentengroeperingen, de
detailhandelsector en het toerisme.
Or. en
Motivering
De samenstelling van de groep van deskundigen moet duidelijker worden omschreven en in de
groep moet een brede reeks van belangenvertegenwoordigers zitting hebben.
Amendement ingediend door Gordon J. Adam
Amendement 65
Bijlage IV, punt 1.9.1 (nieuw)
1.9.1 gebouwen die niet kunnen worden
schoongemaakt en gedesinfecteerd op
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grond van bouwvalligheid of historische
waarde moeten 12 maanden lang in
quarantaine worden gehouden.
Or. en
Motivering
Als gevolg van de toestand of de leeftijd van sommige boerderijgebouwen is het niet altijd
mogelijk deze overeenkomstig de vereisten van deze bijlage volledig schoon te maken en te
desinfecteren. Hier wordt voorgesteld in zulke gevallen de gebouwen 12 maanden in quarantaine
te houden.
Amendement ingediend door Gordon J. Adam
Amendement 66
Bijlage V, punt 2.1 (nieuw)
2.1. het binnenbrengen van een nieuw
beslag mag pas beginnen nadat de
gebouwen vier maanden lang na de
definitieve schoonmaak en desinfectie vrij
van dieren zijn gehouden.
Or. en
Motivering
De opvatting onder diergeneeskundigen is dat na afloop van vier maanden na definitieve
schoonmaak en desinfectie geen MKZ-virus nog in leven is en dat daarom het binnenbrengen
van nieuwe dieren zonder controle moet worden toegestaan.
Amendement ingediend door Gordon J. Adam
Amendement 67
Bijlage X, lid 1
1. CRITERIA OP GROND WAARVAN TOT

1. CRITERIA OP GROND WAARVAN TOT

NOODVACCINATIE KAN WORDEN BESLOTEN

NOODVACCINATIE KAN WORDEN BESLOTEN

Met inachtneming van de aanvullende
criteria van punt 2 wordt tot noodvaccinatie
besloten wanneer gedurende meer dan twee
opeenvolgende dagen:

Met inachtneming van de aanvullende
criteria van punt 2 kan tot noodvaccinatie
worden besloten wanneer gedurende meer
dan twee opeenvolgende dagen:
Or. en

Motivering
Er zijn, afgezien van de criteria die zijn opgesomd in deel I van bijlage X, nog diverse andere
criteria waarmee rekening moet worden gehouden voordat tot een noodvaccinatieprogramma
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kan worden besloten. De criteria en de delen I en II van bijlage X zijn nuttig, maar dienen alleen
als indicatief te worden beschouwd. Veterinaire en epidemiologische evaluaties zijn ook
belangrijk.
Amendement ingediend door Eurig Wyn, Caroline Lucas
Amendement 68
Bijlage X, lid 1
1. CRITERIA OP GROND WAARVAN TOT

1. CRITERIA OP GROND WAARVAN TOT

NOODVACCINATIE KAN WORDEN BESLOTEN

NOODVACCINATIE KAN WORDEN BESLOTEN

Met inachtneming van de aanvullende
criteria van punt 2 wordt tot noodvaccinatie
besloten wanneer gedurende meer dan twee
opeenvolgende dagen:

Met inachtneming van de aanvullende
criteria van punt 2 wordt noodvaccinatie de
eerste keuze geacht als de verdenking van
een uitbraak van MKZ bestaat of als een
uitbraak wordt bevestigd.

a) besmette beslagen op bedrijven als
bedoeld in artikel 10, niet kunnen worden
geruimd binnen 24 uur nadat de ziekte is
bevestigd en
b) het preventief doden van dieren die
waarschijnlijk zijn besmet of verontreinigd,
niet veilig kan plaatsvinden binnen 48 uur.
Or. en
Motivering
Noodvaccinatie moet de eerste keus zijn na iedere uitbraak.
Amendement ingediend door Jan Mulder
Amendement 69
Bijlage X, lid 11 bis (nieuw)
11 bis. De lidstaat draagt zorg voor
voorlichting aan getroffen boeren,
plattelandsbewoners en de gehele
bevolking. Hierbij wordt direct
laagdrempelig contact met de bewoners van
de getroffenen gebieden (o.a. via
hulplijnen) gewaarborgd, naast
informatievoorziening via landelijke en
regionale media.
Or. nl
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Motivering
Communicatie met de betrokkenen is van groot belang en verliep niet altijd vlekkeloos tijdens de
crisis in 2001. De lidstaten moeten ervoor zorg dragen dat getroffen boeren en bewoners van het
platteland zich kunnen informeren en geïnformeerd worden.
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