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Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och 

befordringsvillkor ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2008 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning nr 11 om 

avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt 

artikel 79.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien – 

Transportaspekterna (KOM(2007)0090 – C6-0086/2007 – 2007/0037A(COD)) 

 

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(KOM(2007)0090), 

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 75.3, 95 och 152.4 b i EG-fördraget, i 

enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0086/2007), 

– med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 5 juli 2007 om att ge utskottet för 

miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för transport och turism tillstånd att 

utarbeta varsitt lagstiftningsbetänkande på grundval av kommissionens ovannämnda 

förslag, 

– med beaktande av yttrandet från utskottet för juridiska frågor om den föreslagna rättsliga 

grunden, 

– med beaktande av artiklarna 51 och 35 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0513/2007). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 

kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 

ståndpunkt. 

Kommissionens förslag 
 

Parlamentets ändringar 

Ändring 1 

TITEL 

om ändring av rådets förordning nr 11 om 

avskaffande av diskriminering såvitt avser 

om ändring av rådets förordning nr 11 om 

avskaffande av diskriminering såvitt avser 



fraktsatser och befordringsvillkor enligt 

artikel 79.3 i fördraget om upprättandet av 

Europeiska ekonomiska gemenskapen och 

av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 852/2004 om 

livsmedelshygien 

fraktsatser och befordringsvillkor enligt 

artikel 79.3 i fördraget om upprättandet av 

Europeiska ekonomiska gemenskapen 

Ändring 2 

BEAKTANDELED 1 

med beaktande av fördraget om 

upprättandet av Europeiska gemenskapen, 

särskilt artikel 75.3, artikel 95 och 

artikel 152.4 b, 

med beaktande av fördraget om 

upprättandet av Europeiska gemenskapen, 

särskilt artikel 75.3, 

Ändring 3 

BEAKTANDELED 5 

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i 

fördraget, och 

utgår 

Ändrings 4 

SKÄL 3 

(3) Enligt artikel 5.1 i förordning (EG) 

nr 852/2004 skall alla 

livsmedelsföretagare inrätta, genomföra 

och upprätthålla förfaranden grundande 

på principerna för faroanalys och kritiska 

styrpunkter (HACCP-principerna). 

utgår 

Ändrings 5 

SKÄL 4 

(4) Erfarenheten har visat att i vissa 

livsmedelsföretag kan livsmedelshygienen 

tryggas genom korrekt tillämpning av de 

livsmedelshygieniska kraven i förordning 

(EG) nr 852/2004 utan att 

HACCP-systemet tillämpas. De berörda 

företagen är särskilt småföretag som 

främst säljer sina produkter direkt till 

slutkonsumenten, såsom bagerier, 

slakterier, specerihandlare, 

marknadsstånd, restauranger och barer, 

vilka är mikroföretag i den bemärkelse 

som avses i kommissionens 

rekommendation 2003/361/EG av den 

6 maj 2003 om definitionen av 

utgår 



 

mikroföretag samt små och medelstora 

företag. 

Ändring 6 

SKÄL 5 

(5) Därför bör dessa företag ges undantag 

från kravet i artikel 5.1 i förordning (EG) 

nr 852/2004, men samtidigt är det 

underförstått att de måste följa alla andra 

krav i den förordningen. 

utgår 

Ändring 7 

SKÄL 6 

(6) Eftersom ändringen av förordning 

(EG) nr 852/2004 och av förordning nr 11 

har det gemensamma syftet att minska 

företagens administrativa bördor utan att 

förordningarnas syfte påverkas, är det 

lämpligt att ändringarna kombineras i en 

enda förordning. 

utgår 

Ändring 8 

ARTIKEL 2 

Artikel 5, punkt 3 (förordning (EG) nr 852/2004) 

Artikel 2 utgår 

I artikel 5.3 i förordning (EG) 

nr 852/2004 skall följande mening läggas 

till: 

 

”Utan att det påverkar tillämpningen av 

andra krav i den här förordningen skall 

punkt 1 inte tillämpas på företag som är 

mikroföretag i den bemärkelse som avses i 

kommissionens 

rekommendation 2003/361/EG av den 

6 maj 2003 och vars verksamhet främst 

består av direkt försäljning av livsmedel 

till slutkonsumenten.” 

 

 


