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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 11 περί καταργήσεως των 
διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 
παράγραφος 3 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων
(COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037Β(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0090),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 251, παράγραφος 2, και 152, παράγραφος 4, στοιχείο β της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0211/2007),

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 5ης Ιουλίου 2007,

– έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 
προτεινόμενη νομική βάση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασπάσει την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του 
κανονισμού αριθ. 11 περί καταργήσεως των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων 
μεταφοράς κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 παράγραφος 3 της συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων σε δύο 
χωριστούς κανονισμούς και να ενσωματώσει τις τροπολογίες που θα εγκρίνει το 
Κοινοβούλιο στον σχετικό κανονισμό·

3. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 
11 περί καταργήσεως των διακρίσεων 
στον τομέα των τιμών και όρων 
μεταφοράς κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 
παράγραφος 3 της συνθήκης περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητος και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
υγιεινή των τροφίμων

για την τροποποίηση του κανονισμού  
(ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
υγιεινή των τροφίμων

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση είναι απόρροια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5ης Ιουλίου 
2007, στην οποία προβλέπεται να ανατεθεί στις επιτροπές ENVI και TRAN η εκπόνηση από την 
καθεμία νομοθετικής έκθεσης με βάση την πρόταση της Επιτροπής (COM(2007)0090). Η 
διαγραφή αφορά την αναφορά στον τομέα των τιμών και των όρων μεταφοράς και τα τμήματα 
της πρότασης της Επιτροπής που σχετίζονται με αυτόν τον τομέα.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 1

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 75 παράγραφος 3, το άρθρο 95 και 
το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα 
άρθρα 95 και 152 παράγραφος 4 στοιχείο 
β),

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροποποίησης στο τίτλο.

Τροπολογία 3



PR\697012EL.doc 7/12 PE398.424v01-00

EL

Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Οι κοινοτικοί κανόνες που 
απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 75 της 
συνθήκης ΕΚ για την κατάργηση 
ορισμένων μορφών διακρίσεων, όσον 
αφορά τις εσωτερικές μεταφορές εντός 
της Κοινότητας, θεσπίστηκαν με τον 
κανονισμό αριθ. 111. Ο εν λόγω 
κανονισμός πρέπει να απλουστευθεί, προς 
όφελος της μείωσης του διοικητικού 
φόρτου των επιχειρήσεων, με την άρση 
των παρωχημένων και περιττών 
απαιτήσεων, συγκεκριμένα της 
απαίτησης για διατήρηση εγγράφως 
ορισμένων πληροφοριών οι οποίες, χάρη 
στην τεχνολογική πρόοδο, είναι 
διαθέσιμες από τα λογιστικά συστήματα 
των μεταφορέων.

διαγράφεται

1ΕΕ P 52 της 16.8.1960, σελίδα 1121.
Τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 3626/84 (ΕΕ L 335 της 22.12.1984, 
σελίδα 4).

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στον τίτλο

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004  
όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων 
σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν 
πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει 
των αρχών της ανάλυσης κινδύνων και 
κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP).

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι θέσπιση των αρχών της ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) δεν 
ήταν αυτοσκοπός, αλλά αποσκοπεί στην διασφάλιση υψηλού βαθμού υγιεινής των τροφίμων και 
της αναγκαίας επιτόπιας ευελιξίας. 
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Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Η πείρα έχει δείξει ότι σε ορισμένες 
επιχειρήσεις τροφίμων, η υγιεινή των 
τροφίμων μπορεί να εξασφαλιστεί με την 
ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων περί 
υγιεινής των τροφίμων που θεσπίζονται 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 
χωρίς να καταφύγουν στο σύστημα 
HACCP. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
είναι κυρίως μικρές επιχειρήσεις που 
πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στον 
τελικό καταναλωτή, όπως αρτοποιεία, 
κρεοπωλεία, παντοπωλεία, πάγκοι σε 
λαϊκές αγορές, εστιατόρια και μπαρ, που 
είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με την 
έννοια της σύστασης 2003/361/EΚ της 
6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων1.

διαγράφεται

1ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σελίδα 36.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη επιλογή των επιχειρήσεων είναι απολύτως αυθαίρετη. Η αποκλειστική χρήση 
του κύκλου εργασιών και/ή του αριθμού υπαλλήλων ως βάσης σε μια υπόθεση ασφάλειας των 
τροφίμων απαράδεκτη.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Συνεπώς, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 
η εξαίρεση των εν λόγω επιχειρήσεων από 
την απαίτηση του άρθρου 5 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, 
δεδομένου ότι αυτές πρέπει να 
συμμορφώνονται με όλες τις άλλες 
απαιτήσεις προαναφερόμενου 
κανονισμού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη εξαίρεση των ως άνω επιχειρήσεων θα αφορούσε μεγάλο μέρος των 
επιχειρήσεων επεξεργασίας τροφίμων. Δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί ασφάλεια των 
τροφίμων στην Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο.
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Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Δεδομένου ότι η τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και η 
τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 11 
έχουν κοινό σκοπό τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, 
χωρίς να μεταβάλουν τον επιδιωκόμενο 
σκοπό των εν λόγω κανονισμών, 
ενδείκνυται να συμπεριληφθούν οι 
τροποποιήσεις αυτές σε έναν κανονισμό.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στον τίτλο.

Τροπολογία 8
Άρθρο 1

Άρθρο 5 και άρθρο 6, παράγραφοι 1, 2 και 3 (κανονισμός αριθ. 11)

Ο κανονισμός αριθ. 11 τροποποιείται ως 
εξής:

διαγράφεται

(1) Το άρθρο 5 διαγράφεται.
(2) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως 
εξής:
α) Στην παράγραφο 1 διαγράφονται η 
πέμπτη και έκτη περίπτωση.
β) Στην παράγραφο 2 διαγράφεται το 
τρίτο εδάφιο.
γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«3. Εάν τα ήδη χρησιμοποιούμενα 
έγγραφα, όπως οι φορτωτικές ή άλλο 
έγγραφο μεταφοράς, περιέχουν όλες τις 
ενδείξεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1 και, σε συνδυασμό με το 
σύστημα καταγραφής και λογιστικής του 
μεταφορέα, καθιστούν δυνατό τον πλήρη 
έλεγχο των τιμών και των όρων 
μεταφοράς κατά τρόπο που να είναι 
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δυνατή η κατάργηση ή η αποφυγή των 
διακρίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
75 παράγραφος 1 της Συνθήκης, οι 
μεταφορείς απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση να δημιουργήσουν νέα 
έγγραφα.»

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στον τίτλο.

Τροπολογία 9
Άρθρο 2

Άρθρο 5 και άρθρο 6, παράγραφοι 1, 2 και 3 (κανονισμός αριθ. 11)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 
προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

διαγράφεται

«Υπό την επιφύλαξη των άλλων 
απαιτήσεων του κανονισμού, η 
παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις 
επιχειρήσεις που είναι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις με την έννοια της σύστασης 
της Επιτροπής 2003/361/EΚ της 6ης 
Mαΐου 2003  και στις δραστηριότητες 
που συνίστανται κυρίως στην απευθείας 
πώληση τροφίμων στον τελικό 
καταναλωτή.»

Αιτιολόγηση

Ακόμα και αν το ζητούμενο είναι να διευκολυνθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην εφαρμογή 
του κανονισμού περί υγιεινής των τροφίμων, δεν είναι εντούτοις δυνατό να υπάρξει απόκλιση 
από την αρχή της ασφάλειας των τροφίμων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαδικαστικές πτυχές

- Η παρούσα πρόταση αποτελεί τμήμα των λεγόμενων "Fast Track actions", που 
είχαν συμπεριληφθεί στην ανακοίνωση για το πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)23).

- Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της πρότασης είναι ότι καλύπτει δύο ολωσδιόλου 
διαφορετικούς τομείς, συγκεκριμένα την διευκόλυνση των διοικητικών καθηκόντων 
στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς αφενός και τις διατάξεις σχετικά με την 
εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τις αρχές HACCP αφετέρου.

- Για τον λόγο αυτό η Διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών αποφάσισε στις 
5.7.2007, κατόπιν αιτήματος του προέδρου της Επιτροπής Μεταφορών κ. Costa και 
του προέδρου της Επιτροπής ENVI κ. Ouzký, να επιτρέψει σε αμφότερες τις 
επιτροπές να καταρτίσουν νομοθετική έκθεση.

- Ενώ για το τμήμα της πρότασης που αφορά την υγιεινή των τροφίμων (η οποία 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ENVI) προβλέπεται να εφαρμοστεί η συνήθης 
διαδικασία συναπόφασης, για το τμήμα που αφορά τις μεταφορές δεν είναι καν 
υποχρεωτική η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι όμως η 
διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το γεγονός ότι, εντούτοις, 
ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορεί, κατά συνέπεια, να θεωρηθεί 
εθελοντική διαβούλευση χωρίς καμία επιρροή στη νομοθετική διαδικασία.

- Στόχος της Επιτροπής, όσον αφορά την εν λόγω νομοθετική πρόταση, είναι ο 
περιορισμός των προς εξέταση πτυχών στην μείωση του διοικητικού φόρτου και όχι η 
επανεξέταση των δύο φακέλων ως προς τις βασικές αρχές τους.

- Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να εξετάσει χωριστά τα δύο τμήματα της πρότασης.

- Όσον αφορά την διαδικασία, η Επιτροπή ENVI θα πρέπει να ενεργήσει σύμφωνα με 
την συνήθη διαδικασία συναπόφασης.

Πτυχές που αφορούν το περιεχόμενο

Ανάγκη ρήτρας εξαίρεσης για την απαλλαγή ορισμένων επιχειρήσεων από την διαδικασία 
HACCP

Η καθιέρωση, εφαρμογή και διατήρηση της ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων για 
τον έλεγχό τους (Hazard Analysis and Critical Control Point-Konzept (συντομογραφία: 
HACCP)) είναι κατά βάση απαραίτητη. Κατά την εξέταση της δέσμης για την υγιεινή των 
τροφίμων, κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν η διασφάλιση του 
μεγαλύτερου δυνατού βαθμού ασφάλειας των τροφίμων και ταυτόχρονα η θέσπιση 
εύχρηστου και ευέλικτου μηχανισμού ελέγχου. Ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί με τον 
παρόντα κανονισμό.
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Επί του παρόντος, δεν συνιστάται καμία τροποποίηση:   

- Η κοινοτική πολιτική και ιδιαίτερα η νομοθεσία για τα τρόφιμα πρέπει να διασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης ζωής και υγείας καθώς και των 
συμφερόντων των καταναλωτών. Ο στόχος αυτός δεν θα επιτυγχανόταν με την 
πλήρη κατάργηση της διαδικασίας HACCP, δεδομένου ότι το μέσο αυτό βοηθά τις 
επιχειρήσεις τροφίμων να επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων.

- Η εμπειρία έχει καταδείξει ότι αυτές οι διατάξεις και οι διαδικασίες συνιστούν 
σταθερή βάση για την διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων.

- Η ευθύνη των επιχειρήσεων τροφίμων ενισχύθηκε και ενισχύεται μέσω της 
γενικευμένης εφαρμογής των διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές HACCP.

- Προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, των εμπορικών 
εταίρων και των λοιπών παραγόντων του τομέα των τροφίμων, είναι αναγκαία η 
θέσπιση σαφούς και δεσμευτικής ρύθμισης.

- Η ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού και η ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων και 
των ζωοτροφών στην Κοινότητα μπορούν να διασφαλιστούν μόνο εάν δεν υπάρχουν 
σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των απαιτήσεων όσον αφορά την ασφάλεια των 
τροφίμων και των ζωοτροφών στα επιμέρους κράτη μέλη.    

- Ο εισηγητής υποστηρίζει απερίφραστα την κεντρική ιδέα της πρότασης της 
Επιτροπής, η οποία συνίσταται στην προώθηση της κατάργησης της γραφειοκρατίας. 
Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί με ιδιαίτερα κριτική διάθεση ότι προβλέπονται 
περικοπές που θα υπονομεύσουν το υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο ασφάλειας των 
τροφίμων και θα βασιστούν στην αποκλειστική εφαρμογή οικονομικών παραμέτρων. 
Τούτο είναι απαράδεκτο υπό το φως του δεδηλωμένου στόχου του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 852/2004.

- Ο εν λόγω κανονισμός ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006. Η μεταφορά του στο 
εθνικό δίκαιο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί σε όλα τα κράτη μέλη. Επί του παρόντος, 
είναι άσκοπη οποιαδήποτε τροποποίηση. Επιπλέον, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
852/2004 προβλέπεται αναθεώρηση. Πριν από την γνωστοποίηση των οριστικών 
αποτελεσμάτων δεν συνιστάται η πραγματοποίηση οιασδήποτε τροποποίησης.
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