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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning nr. 
11 vedrørende afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og 
transportvilkår, udfærdiget i henhold til artikel 79, stk. 3, i traktaten om oprettelse af 
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne
(KOM(2007)0090 – C6–0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0090),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 152, stk. 4, litra b), på grundlag 
af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0211/2007),

– der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 5. juli 2007,

– der henviser til Retsudvalgets udtalelse til det foreslåede retsgrundlag,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder Kommissionen og Rådet om at opdele forslaget til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om ændring af forordning nr. 11 vedrørende afskaffelse af 
forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår, udfærdiget i henhold 
til artikel 79, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, 
og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne i 
to separate forordninger og om at integrere de af Parlamentet vedtagne ændringer i den 
relevante forordning;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
TITEL

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning nr. 11 
vedrørende afskaffelse af 
forskelsbehandling med hensyn til 
transportpriser og transportvilkår, 
udfærdiget i henhold til artikel 79, stk. 3, i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Økonomiske Fællesskab og af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
852/2004 om fødevarehygiejne

om ændring af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om 
fødevarehygiejne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et resultat af Formandskonferencens afgørelse af 5. juli 2007 om at 
tillade ENVI og TRAN at udarbejde hver deres lovgivningsmæssige betænkning på grundlag 
af Kommissionens forslag KOM(2007)0090. Henvisningen til transportpriser og 
transportvilkår samt de dele af Kommissionens forslag, der vedrører disse aspekter, slettes. 

Ændringsforslag 2
HENVISNING 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 75, stk. 3, artikel 95 og artikel 154, 
stk. 4, litra b),

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95 og artikel 152, stk. 4, litra b),

Begrundelse

 Se begrundelsen under ændringsforslaget til titlen.

Den henvisning til artikel 154, der findes i den tyske version af Kommissionens dokument, er 
ukorrekt.  Der skal som i alle de øvrige sprogversioner henvises til artikel 152, stk. 4, litra b) 
(folkesundhed).
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Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 2

(2) De fællesskabsregler, der skal indføres 
i henhold til EF-traktatens artikel 75 for 
at afskaffe visse former for 
forskelsbehandling for så vidt angår 
landtransport i Fællesskabet, er fastsat i 
forordning nr. 111. For at reducere 
virksomhedernes administrative byrder 
bør denne forordning forenkles ved at 
fjerne forældede og unødvendige krav, 
bl.a. kravet om opbevarelse på papir af 
visse oplysninger, som på grund af den 
tekniske udvikling nu foreligger i 
transportvirksomhedernes 
regnskabssystemer.

udgår

1 EFT 52 af 16.8.1960, s. 1121. Senest 
ændret ved forordning (EØF) nr. 3626/84 
(EFT L 335 af 22.12.1984, s. 4).

Begrundelse

 Se begrundelsen under ændringsforslaget til titlen.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 3

(3) I henhold til artikel 5, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 852/2004 skal alle 
ledere af fødevarevirksomheder indføre, 
iværksætte og følge en procedure, der er 
baseret på HACCP-principperne.

udgår

Begrundelse

HACCP-konceptet blev ikke indført som et mål i sig selv, men for at sikre en høj grad af 
fødevarehygiejne og den nødvendige fleksibilitet på stedet.

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 4

(4) Erfaringen viser, at visse 
fødevarevirksomheder kan sikre 
fødevarehygiejnen ved en korrekt 

udgår
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gennemførelse af bestemmelserne om 
fødevarehygiejne i forordning (EF) 
nr. 852/2004 og uden at anvende HACCP-
ordningen. Det gælder især små 
virksomheder, der primært sælger deres 
produkter direkte til den endelige 
forbruger, f.eks. bagerier, slagtere, 
købmandsforretninger, markedsboder, 
restauranter og barer, som er 
mikrovirksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder.
EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Begrundelse

Den foreslåede afgrænsning af virksomheder er fuldkommen vilkårlig. Når der er tale om 
fødevaresikkerhed er det uacceptabelt at foretage en afgrænsning udelukkende på grundlag af 
den årlige omsætning eller antallet af beskæftigede.

Ændringsforslag6
BETRAGTNING 5

(5) Disse virksomheder bør derfor fritages 
for kravet i artikel 5, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 852/2004, idet det dog 
forudsættes, at de overholder alle de 
øvrige bestemmelser i nævnte forordning.

udgår

Begrundelse

De fleste fødevarevirksomheder ville være omfattet af den foreslåede undtagelse. 
Fødevaresikkerheden i Europa ville således ikke kunne sikres.

Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 6

(6) Da ændringerne af både forordning 
(EF) nr. 852/2004 og forordning nr. 11 
har til formål at reducere 
virksomhedernes administrative byrder 
uden at ændre de pågældende 
forordningers underliggende formål, bør 
de gennemføres ved en enkelt forordning  

udgår
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-

Begrundelse

Se begrundelsen under ændringsforslaget til titlen.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1

Artikel 5 og artikel 6, stk. 1, 2 og 3 (forordning nr. 11)

I forordning nr. 11 foretages følgende 
ændringer:

udgår

1) Artikel 5 udgår.
2) Artikel 6 ændres således:
a) Stk. 1, femte og sjette led, udgår.
b) Stk. 2, tredje punktum, udgår.
c) Stk. 3 affattes således:
"3. Såfremt alle de i stk. 1 nævnte 
oplysninger fremgår af de eksisterende 
dokumenter, f.eks. fragtbreve eller andre 
transportdokumenter, og disse i 
forbindelse med transportvirksomhedens 
bogføring muliggør en fuldstændig 
efterprøvning af fragter og transportvilkår 
med det formål at afskaffe og forhindre 
forskelsbehandling i henhold til 
traktatens artikel 75, stk. 1, er 
transportvirksomhederne ikke forpligtede 
til at indføre nye transportdokumenter."

Begrundelse

 Se begrundelsen under ændringsforslaget til titlen.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 2

Artikel 5, stk. 3 (forordning (EF) nr. 852/2004)

I artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 
852/2004 tilføjes følgende punktum:

udgår



PE398.424v01-00 10/12 PR\697012DA.doc

DA

 "Stk.1 gælder ikke for virksomheder, der 
er mikrovirksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003, og hvis aktiviteter primært 
består i at sælge fødevarer direkte til den 
endelige forbruger, jf. dog denne 
forordnings øvrige bestemmelser."

Begrundelse

Selv om hygiejneforordningen skal anvendes med visse lempelser for mikrovirksomheder, bør 
princippet om fødevaresikkerhed ikke fraviges.
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BEGRUNDELSE

Proceduren

- Forslaget er en del af de såkaldte "Fast Track actions" der indgår i meddelelsen om et 
handlingsprogram for reduktion af administrative byrder i EU (KOM(2007)0023). 

- Forslaget er kendetegnet ved, at det angår to fuldstændigt forskellige områder, nemlig 
på den ene side en begrænsning af de administrative opgaver inden for området 
transportpriser og transportvilkår og på den anden side bestemmelser, hvorefter 
mikrovirksomheder undtages fra de grundlæggende HACCP forpligtelser.

- Som følge heraf besluttede Udvalgsformandskonferencen den 5.7.2007, på anmodning 
af formanden for Transportudvalget, Paolo Costa, og formanden for ENVI udvalget, 
Miroslav Ouzký, at tillade begge udvalg at udarbejde en lovgivningsmæssig 
betænkning. 

- Mens den del af forslaget, der vedrører fødevaresikkerheden (under ENVI's 
kompetence), er omfattet af den normale fælles beslutningsprocedure, er det, for så 
vidt angår den del der vedrører transporten, ikke engang obligatorisk at foretage en 
høring af Europa-Parlamentet - selvom Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg vel skal høres. Den omstændighed, at Europa-Parlamentet alligevel høres, kan 
derfor kun anses for en frivillig høring uden indflydelse på lovgivningsproceduren.

- Ifølge det foreliggende forslag er det Kommissionens hensigt alene at behandle de 
aspekter, der angår lettelsen af de administrative byrder, og ikke på ny at tage fat på 
principperne inden for de to sagsområder.

- Rådet har ligeledes besluttet at behandle de to dele af forslaget hver for sig.

- Ifølge proceduren skal ENVI udvalget følge den normale fælles beslutningsprocedure.

Indholdet

Behovet for en undtagelsesbestemmelse, hvorefter bestemte virksomheder fritages fra 
HACCP-proceduren.

Der er et grundlæggende behov for at indføre, iværksætte og følge risikoanalysen og de 
kritiske kontrolpunkter (Hazard Analysis and Critical Control Point-Konzept (forkortet 
HACCP)).  Ved behandlingen af fødevarehygiejne-pakken var det navnlig for Europa-
Parlamentet magtpåliggende at sikre et højt niveau for fødevaresikkerheden og samtidig at 
indføre en praktisk og fleksibel kontrolmekanisme. Det er lykkedes med den foreliggende 
forordning. Det er ikke tilrådeligt at ændre forordningen på nuværende tidspunkt:

 Politikken på fællesskabsplan og navnlig fødevarelovgivningen skal sikre en høj grad af 
beskyttelse af menneskers liv og sundhed og af forbrugerinteresser. Denne målsætning 
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ville ikke kunne nås, hvis HACCP-proceduren blev fuldstændig afskaffet, da dette 
instrument hjælper fødevarevirksomhederne til at nå en højere 
fødevaresikkerhedsstandard. 

 Erfaringen har vist, at disse bestemmelser og procedurer danner et solidt grundlag for
fødevaresikkerheden. 

 Fødevarevirksomhederne har udvist og vil udvise en større ansvarlighed ved en generel 
anvendelse af en procedure baseret på HACCP-principperne.

 Det er nødvendigt at have en klar og bindende regulering for at give forbrugere, 
handelspartnere og andre interessenter tillid til fødevareområdet og for at fastholde 
denne tillid.

 En konkurrence på lige vilkår og fri bevægelighed for fødevarer og foder inden for 
Fællesskabet kan kun realiseres, hvis kravene til fødevare- og fodersikkerheden ikke 
afviger væsentligt fra medlemsstat til medlemsstat. 

 Ordføreren støtter uforbeholdent grundtanken i Kommissionens forslag om at mindske 
bureaukratiet. Det må imidlertid understreges, at det er særdeles problematisk at 
begrænse det høje europæiske niveau for fødevaresikkerhed ved anvendelse af rent 
økonomiske parametre.  Dette er uacceptabelt, når henses til målsætningen med 
forordning (EF) nr. 852/2004.

 Den pågældende forordning trådte først i kraft den 1. januar 2006. Den er endnu ikke 
fuldt ud blevet gennemført i alle medlemsstater. Det giver ingen mening at ændre 
forordningen på nuværende tidspunkt. Det er endvidere planen, at der i 2009 skal ske en 
revurdering af forordning (EF) nr. 852/2004. Det kan ikke tilrådes at foretage en 
ændring så længe, der ikke foreligger noget endeligt resultat heraf.
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