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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust nr 11 veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise 
kaotamise kohta Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu artikli 79 lõike 3 
rakendamisel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 852/2004 
toiduainete hügieeni kohta
(KOM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0090);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 152 lõike 4 punkti b, mille 
alusel esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0211/2007);

– võttes arvesse esimeeste konverentsi 5. juuli 2007. aasta otsust;

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust kavandatava õigusliku aluse kohta;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. kutsub komisjoni ja nõukogu üles jagama kaheks eraldi määruseks ettepanekut võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust nr 11 veohindade ja 
veotingimustega seotud diskrimineerimise kaotamise kohta Euroopa Majandusühenduse 
asutamislepingu artikli 79 lõike 3 rakendamisel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta; ning lisama parlamendi poolt vastu 
võetud muudatusettepanekud vastavasse määrusesse;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
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Muudatusettepanek 1
PEALKIRI

Ettepanek Ettepanek
EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS
EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS
millega muudetakse määrust nr 11 
veohindade ja veotingimustega seotud 
diskrimineerimise kaotamise kohta 
Euroopa Majandusühenduse 
asutamislepingu artikli 79 lõike 3 
rakendamisel ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 852/2004 
toiduainete hügieeni kohta

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 852/2004 
toiduainete hügieeni kohta

Selgitus

See muudatusettepanek lähtub esimeeste konverentsi 5. kuuli 2007. aasta otsusest lubada nii 
keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil kui ka transpordi- ja turismikomisjonil 
koostada kummalgi õigusloomega seotud raport komisjoni ettepaneku KOM(2007)0090 
alusel. Väljajätmine puudutab viiteid veohindadele ja veotingimustele ning selle valdkonnaga 
seotud osi komisjoni ettepanekus.

Muudatusettepanek 2
ESIMENE VOLITUS

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 75 
lõiget 3, artiklit 95 ja artikli 152 lõike 4 
punkti b,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95 ja 
artikli 152 lõike 4 punkti b,

Selgitus

Vt pealkirja muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 2

EÜ asutamislepingu artikli 75 alusel 
kehtestatud ühenduse eeskirjad teatavate 
diskrimineerimisvormide kõrvaldamiseks 
ühenduse maismaatranspordi valdkonnas 
on sätestatud määruses nr 111. Selleks, et 
ettevõtete halduskoormust vähendada, 

välja jäetud
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tuleb seda määrust lihtsustada, 
kõrvaldades iganenud ja tarbetud nõuded, 
eelkõige nõude säilitada paberkandjal 
teatavaid andmeid, mis on tänapäeval 
tänu tehnika arengule kättesaadavad 
veoettevõtjate 
raamatupidamissüsteemides.
EÜT P 52, 16.8.1960, lk 1121. Määrust on 
viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 
3626/84 (EÜT L 335, 22.12.1984, lk 4).

Selgitus

Vt pealkirja muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 3

(3) Määruse (EÜ) nr 852/20049 artikli 5 
lõikes 1 on sätestatud nõue, et kõik 
toidukäitlejad kehtestavad, rakendavad ja 
hoiavad töös ohuanalüüsi ja kriitiliste 
kontrollipunktide süsteemi (HACCP) 
põhimõtetel rajaneva korra.

välja jäetud

Selgitus

Ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollipunktide süsteemi (HACCP) põhimõtet ei lisatud 
eesmärgina omaette, vaid et tagada heal tasemel toiduainete hügieen ning vajalik paindlikkus 
kohapeal.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 4

(4) Kogemus on näidanud, et mõned 
toidukäitlemisettevõtted on võimelised 
täitma toiduainete hügieeninõudeid, 
rakendades õigesti määruses (EÜ) nr 
852/2004 sätestatud nõudeid toiduainete 
hügieenile ilma ohuanalüüsi ja kriitiliste 
kontrollipunktide süsteemi (HACCP) 
kasutusele võtmata. Need ettevõtted on 
eelkõige väikesed ettevõtted (nt 
pagariärid, lihapoed, toidupoed, 
müügikioskid turul, restoranid ja baarid), 
kes müüvad oma toodangut peamiselt 
lõpptarbijatele ning kes on 

välja jäetud
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mikroettevõtted komisjoni 6. mai 2003. 
aasta soovituses 2003/361/EÜ (mis 
käsitleb mikroettevõtete, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete 
määratlust)1 määratletud tähenduses.
ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Selgitus

Esitatud ettevõtete valik on täiesti meelevaldne. Toiduohutuse puhul on vastuvõetamatu võtta 
aluseks üksnes aastakäive või töötajate arv.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 5

(5) Seepärast on asjakohane vabastada 
need ettevõtted määruse (EÜ) nr 852/2004 
artikli 5 lõikes 1 sätestatud nõudest, 
tingimusel, et nad järgivad kõiki teisi 
nimetatud määruses sätestatud nõudeid.

välja jäetud

Selgitus

Nimetatud ettevõtete kavandatav vabastus puudutaks suurt osa toiduainetetööstuse 
ettevõtteid.  Seetõttu ei oleks võimalik tagada toiduohutust Euroopas.

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 6

(6) Kuna nii määruse (EÜ) nr 852/2004 
kui ka määruse nr 11 muutmisel on ühine 
eesmärk vähendada ettevõtete 
halduskoormust ilma nende määruste 
põhieesmärki muutmata, on asjakohane 
koondada need muudatused ühte 
määrusesse,-

välja jäetud

Selgitus

Vt pealkirja muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 8
ARTIKKEL 1

Artikkel 5 ja artikli 6 lõiked 1, 2 ja 3 (määrus nr 11)
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Määrust nr 11 muudetakse järgmiselt: välja jäetud
1) Artikkel 5 jäetakse välja.
2) Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:
a) lõike 1 viies ja kuues taane jäetakse 
välja;
b) lõike 2 kolmas lause jäetakse välja;
c) lõige 3 asendatakse järgmisega:
"3. Kui veoettevõtjate olemasolevad 
dokumendid, nagu saatekiri või mõni 
muu veodokument, sisaldavad kõiki lõikes 
1 nimetatud andmeid ja võimaldavad 
ettevõtte dokumentatsiooni- ja 
raamatupidamissüsteemi abil saada 
täieliku ülevaate veohindadest ja -
tingimustest ning seeläbi kõrvaldada või 
vältida asutamislepingu artikli 75 lõikes 1 
osutatud diskrimineerimisvorme, ei nõuta 
neilt täiendavate dokumentide esitamist.”.

Selgitus

Vt pealkirja muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 9
ARTIKKEL 2

Artikkel 5 ja artikli 6 lõiked 1, 2 ja 3 (määrus nr 11)

Määruse (EÜ) nr 852/2004 artikli 5 
lõikele 3 lisatakse järgmine lause:

välja jäetud

„Ilma et see piiraks muude käesoleva 
määrusega kehtestatud nõuete 
kohaldamist, ei kohaldata lõiget 1 
mikroettevõtte määratluse alla kuuluvate 
ettevõtete suhtes (komisjoni 6. mai 2003. 
aasta soovituses 2003/361/EÜ esitatud 
tähenduses), mille tegevus hõlmab 
peamiselt toiduainete otsemüüki 
lõpptarbijale.”.



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

ET

Selgitus

Juhul kui mikroettevõtete suhtes hõlbustataksegi hügieenimääruse kohaldamist, siis ei või 
toiduohutuse põhimõttest taganeda.
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SELETUSKIRI

Menetluse aspektid

- Käesolev ettepanek kuulub nn kiirendatud arengu ettepanekute (fast track actions) 
hulka, mis on esitatud teatises halduskoormuse vähendamise tegevusprogrammi kohta 
Euroopa Liidus (COM(2007)23).

- Käesoleva ettepaneku omapära seisneb selles, et see hõlmab kahte täiesti erinevat 
valdkonda, nimelt halduskoormuse vähendamist  seoses veohindade ja 
veotingimustega ühelt poolt ning sätteid mikroettevõtete vabastuse kohta ohuanalüüsi 
ja kriitiliste kontrollipunktide süsteemi (HACCP) nõuetest teiselt poolt.

- Seetõttu otsustas komisjonide esimeeste konverents 5. juulil 2007, võttes aluseks 
transpordi- ja turismikomisjoni esimehe hr Costa ning ENVI komisjoni esimehe hr 
Ouzký arupärimise, anda mõlemale komisjonile loa koostada õigusloomega seotud 
raporti.

- Kui ettepaneku selle osa suhtes, mis puudutab toiduainete hügieeni (ENVI 
pädevusvaldkond), on ette nähtud tavapärane kaasotsustamismenetlus, siis transporti 
puudutava osa suhtes ei ole Euroopa Parlamendiga konsulteeriminegi kohustuslik, küll 
on kohustuslik konsulteerimine Majandus- ja Sotsiaalkomiteega. Asjaolu, et Euroopa 
Parlamendiga siiski konsulteeritakse, võib seetõttu käsitleda vabatahtliku 
konsulteerimisena, mis ei avalda mõju õigusloomemenetlusele.

- Seoses käesoleva õigusloomealase ettepanekuga seisneb komisjoni eesmärk selles, et 
käsitlevate aspektide puhul piirduda halduskoormuse vähendamisega, eesmärk ei ole 
nende kahe valdkonna põhimõtteline uuesti läbivaatamine.

- Nõukogu on samuti otsustanud käsitleda ettepaneku kahte osa eraldi.

- Menetluslikult peaks ENVI komisjon toimima tavapärase kaasotsustamismenetluse 
kohaselt.

Sisulised aspektid

Nõue vabastada teatavad ettevõtted ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollipunktide süsteemi
(HACCP) rakendamisest

Ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollipunktide süsteemi (HACCP) kehtestamine, rakendamine ja 
tööshoidmine on põhimõtteliselt vajalik. Toiduainete hügieeni paketi käsitlemisel oli Euroopa 
Parlamendi jaoks eriti oluline tagada maksimaalne toiduohutus ning ühtlasi kehtestada 
praktiline ja paindlik kontrollimehhanism. See on käesoleva määrusega õnnestunud. Praegu ei 
ole muutmine soovitatav:
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 Poliitika ühenduse tasandil ning eelkõige toidualased õigusnormid peavad tagama nii 
inimeste elu ja tervise kõrgetasemelise kaitse kui ka tarbijate huvide kaitse. Nimetatud 
eesmärki ei oleks võimalik saavutada ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollipunktide 
süsteemi (HACCP) korra täieliku kaotamisega, sest see vahend aitab toidukäitlejatel 
saavutada kõrgemat toiduohutuse standardit.

 Kogemused on näidanud, et need eeskirjad ja vastav kord on tõhus alus toiduohutuse 
tagamiseks.

 Ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollipunktide süsteemi (HACCP) põhimõtetel rajaneva 
korra üldine rakendamine on toidukäitlejate vastutust suurendanud.

 On vaja selget ja siduvat regulatsiooni, et säilitada ja kindlustada tarbijate, 
kaubanduspartnerite ja toiduaine sektoris muude osalejate usaldus.

 Võrdne konkurents ning toiduainete ja söötade vaba liikumine ühenduses on saavutatav 
ainult juhul, kui toidu- ja söödaohutusnõuded liikmesriigiti märkimisväärselt ei erine.

 Raportöör toetab igati komisjoni ettepaneku peaideed edendada bürokraatia 
vähendamist. Kuid eriti kriitiliselt tuleb suhtuda sellesse, et toiduohutuse kõrget 
Euroopa taset kavatsetakse üksnes majanduslikest näitajatest lähtuvalt alandada. See on 
määruses (EÜ) nr 852/2004 esitatud eesmärki silmas pidades vastuvõetamatu.

 Nimetatud määrus on jõustunud alles 1. jaanuaril 2006. Rakendamine ei ole veel 
kõikides liikmesriikides täielikult lõpule viidud. Praegu ei ole muutmine mõttekas.
Pealegi on määruses (EÜ) nr 852/2004 ette nähtud läbivaatamine 2009. aastal. Enne 
lõplikke tulemusi ei ole otstarbekas muutmist algatada.
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