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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön 
perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi 
kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 sekä elintarvikehygieniasta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 
muuttamisesta
(KOM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0090),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 152 artiklan 
4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0211/2007),

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 5. heinäkuuta 2007 tekemän päätöksen,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa komissiota ja neuvostoa jakamaan ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 
3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista 
annetun asetuksen N:o 11 sekä elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 muuttamisesta kahdeksi erilliseksi asetukseksi ja 
sisällyttämään parlamentin hyväksymät tarkistukset vastaavaan asetukseen;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.
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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
OTSIKKO

Ehdotus Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON ASETUS
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON ASETUS,

Euroopan talousyhteisön 
perustamissopimuksen 79 artiklan 
3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän 
poistamiseksi kuljetusmaksuista ja 
-ehdoista annetun asetuksen N:o 11 sekä
elintarvikehygieniasta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 852/2004 muuttamisesta

elintarvikehygieniasta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 852/2004 muuttamisesta

Perustelu

Tarkistus on seurausta puheenjohtajakokouksen 5. heinäkuuta 2007 tekemästä päätöksestä, 
että ENVI- ja TRAN-valiokunta saavat kumpikin laatia lainsäädäntömietinnön komission 
ehdotuksen KOM(2007)0090 perusteella. Poisto koskee kuljetusmaksuihin ja -ehtoihin 
liittyvien kysymysten käsittelyä ja niitä komission ehdotuksen osia, jotka liittyvät näihin 
kysymyksiin.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 1 VIITE

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen
75 artiklan 3 kohdan, 95 artiklan sekä 
152 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan ja 152 artiklan 4 kohdan 
b alakohdan,

Perustelu

Ks. otsikkoon esitetyn tarkistuksen perustelut.

Komission asiakirjan saksankielisen version viittaus 154 artiklaan on virheellinen. Muiden 
kieliversioiden tapaan on viitattava 152 artiklan 4 kohdan b alakohtaan (terveys).
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Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE

(2) EY:n perustamissopimuksen 
75 artiklaan perustuvista yhteisön 
säännöistä tiettyjen yhteisön sisäiseen 
maaliikenteeseen kohdistuvien syrjinnän 
muotojen poistamiseksi on säädetty 
asetuksessa N:o 11. Kyseistä asetusta olisi 
yksinkertaistettava yrityksille koituvan 
hallinnollisen rasitteen keventämiseksi 
poistamalla siitä vanhentuneet ja 
tarpeettomat vaatimukset, etenkin 
vaatimus tiettyjen tietojen tallentamisesta 
paperille, koska kyseiset tiedot ovat 
teknisen kehityksen myötä nykyisin 
saatavilla liikenteenharjoittajien 
kirjanpitojärjestelmissä.

Poistetaan.

Perustelu

Ks. otsikkoon esitetyn tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

(3) Asetuksen (EY) N:o 852/2004 
5 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että 
kaikki elintarvikealan toimijat laativat ja 
toteuttavat vaarojen analysointia ja 
kriittisiä valvontapisteitä (HACCP) 
koskeviin periaatteisiin perustuvan 
menettelyn ja pitävät sitä yllä.

Poistetaan.

Perustelu

HACCP-käsitteen käyttöönotto ei ole ollut itsetarkoitus, vaan tavoitteena on ollut taata 
elintarvikehygienian korkea taso ja tarvittava joustavuus itse paikalla.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4)Kokemus on osoittanut, että tietyissä 
elintarvikealan yrityksissä 
elintarvikehygienia voidaan varmistaa 
panemalla moitteettomasti täytäntöön 
asetuksessa (EY) N:o 852/2004 säädetyt 
elintarvikehygieniaa koskevat vaatimukset 

Poistetaan.
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käyttämättä lainkaan HACCP-
järjestelmää. Tämä koskee etenkin pieniä 
yrityksiä, jotka myyvät tuotteitaan 
pääasiassa suoraan loppukuluttajille, 
esimerkiksi leipomoita, lihakauppoja, 
ruokatavarakauppoja, kojuja, ravintoloita 
ja baareja, jotka ovat mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 
annetussa komission suosituksessa 
2003/361/EY tarkoitettuja mikroyrityksiä.

Perustelu

Esitetty yritysluettelo on täysin mielivaltainen. Pelkästään vuotuisen liikevaihdon tai 
työntekijöiden määrän käyttämistä perusteena ei voida hyväksyä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvässä asiassa.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Siksi on aiheellista säätää kyseisiä 
yrityksiä koskevasta poikkeuksesta 
asetuksen (EY) N:o 852/2004 5 artiklan 
1 kohdassa vahvistettuun vaatimukseen 
ottaen kuitenkin huomioon, että yritysten 
on noudatettava kaikkia muita kyseisen 
asetuksen vaatimuksia.

Poistetaan.

Perustelu

Mainittuja yrityksiä koskeva ehdotettu poikkeus koskisi suurta osaa elintarvikkeita 
jalostavista yrityksistä. Tällä ei voitaisi taata elintarvikkeiden turvallisuutta Euroopassa.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Koska sekä asetuksen (EY) 
N:o 852/2004 että asetuksen N:o 11 
muuttamisen tarkoituksena on keventää 
yritysten hallinnollista rasitusta 
muuttamatta kyseisten asetusten 
perimmäistä tarkoitusta, nämä muutokset 
on syytä yhdistää yhdeksi asetukseksi,

Poistetaan.
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Perustelu

Ks. otsikkoon esitetyn tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 8
1 ARTIKLA

5 artikla ja 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohta (asetus N:o 11)

Muutetaan asetus N:o 11 seuraavasti: Poistetaan.
(1) Poistetaan 5 artikla.
(2) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:
a) Poistetaan 1 kohdan viides ja kuudes 
luetelmakohta;
b) Poistetaan 2 kohdan kolmas virke;
c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3. Liikenteenharjoittajien ei tarvitse 
ottaa käyttöön uusia asiakirjoja, jos jo 
olemassa olevissa asiakirjoissa, kuten 
rahtikirjoissa tai muissa 
kuljetusasiakirjoissa, on kaikki 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja jos niiden 
ja liikenteenharjoittajien kirjaus- ja 
kirjanpitojärjestelmien perusteella 
voidaan toimittaa täydellinen 
kuljetusmaksujen ja -ehtojen tarkastus 
perustamissopimuksen 75 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun syrjinnän 
poistamiseksi tai välttämiseksi.”

Perustelu

Ks. otsikkoon esitetyn tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 9
2 ARTIKLA

5 artikla ja 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohta (asetus N:o 11)

Lisätään asetuksen (EY) N:o 852/2004 
5 artiklan 3 kohtaan seuraava virke:

Poistetaan.

”Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
yrityksiin, jotka ovat 6 päivänä 
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toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettuja 
mikroyrityksiä ja joiden toiminta on 
pääasiallisesti elintarvikkeiden suoraa 
myyntiä loppukuluttajille, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta muiden tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
soveltamista.”

Perustelu

Vaikka hygienia-asetuksen soveltamista onkin mikroyritysten osalta kevennettävä, 
elintarvikkeiden turvallisuuden periaatteesta ei voida poiketa.
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PERUSTELU

Menettelyyn liittyviä seikkoja

– Tämä ehdotus kuuluu ns. nopeasti toteutettaviin toimiin, jotka on esitetty 
toimintaohjelmassa hallinnollisen rasituksen keventämiseksi Euroopan unionissa 
(KOM(2007)23).

– Ehdotuksen erityispiirteisiin kuuluu, että se kattaa kaksi täysin erillistä alaa, eli 
yhtäältä kuljetusmaksuihin ja -ehtoihin liittyvien hallinnollisten menettelyjen 
keventämisen ja toisaalta määräyksiä, jotka koskevat mikroyritysten vapauttamista 
HACCP-perusvelvoitteista.

– Tästä syystä valiokuntien puheenjohtajakokous päätti 5.7.2007 liikennevaliokunnan 
puheenjohtajan Costan ja ENVI-valiokunnan puheenjohtajan Ouzkýn pyynnöstä 
valtuuttaa molemmat valiokunnat laatimaan lainsäädäntömietintö.

– Ehdotuksen elintarvikehygieniaa koskevaan osaan (joka kuuluu ENVI-valiokunnan 
toimivallan piiriin) on määrä soveltaa normaalia yhteispäätösmenettelyä, kun taas 
liikennettä koskeva osa ei edellytä välttämättä edes Euroopan parlamentin 
kuulemista - sitä vastoin kylläkin talous- ja sosiaalikomitean. Euroopan parlamentin 
kuulemista voidaan siten pitää vapaaehtoisena kuulemisena, jolla ei ole vaikutusta 
lainsäädäntömenettelyyn.

– Komissio pyrkii tällä lainsäädäntöehdotuksella rajoittamaan käsiteltävät näkökohdat 
hallinnollisen taakan keventämiseen eikä näiden kahden tapauksen asiasisällön 
uudelleen avaamiseen.

– Myös neuvosto on päättänyt käsitellä ehdotuksen kahta osaa erikseen.

– Menettelytavan osalta ENVI-valiokunnan olisi noudatettava tavanomaista 
yhteispäätösmenettelyä.

Sisältöön liittyviä seikkoja

Onko tarpeellista myöntää joillekin yrityksille poikkeusluvalla vapautus HACCP-
menettelystä?

Vaarojen analysoinnin ja kriittisten valvontapisteiden (Hazard Analysis and Critical Control 
Point, HACCP) käyttöönotto, toteuttaminen ja ylläpito on periaatteessa tarpeen. Kun
käsiteltiin elintarvikehygieniaa koskevaa pakettia, Euroopan parlamentti piti erityisen 
tärkeänä, että taataan mahdollisimman korkeatasoinen elintarvikkeiden turvallisuus ja luodaan 
samalla käytännöllinen ja joustava valvontamekanismi. Nykyisessä asetuksessa tässä on 
onnistuttu. Muuttaminen ei tällä hetkellä ole aiheellista:
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 Yhteisön tason politiikan ja erityisesti elintarvikelainsäädännön on mahdollistettava 
ihmisten hengen ja terveyden sekä kuluttajien etujen korkeatasoinen suojelu. HACCP-
menettelyn täydellisellä lakkauttamisella ei saavutettaisi tätä tavoitetta, koska tämä 
väline auttaa elintarvikealan yrityksiä saavuttamaan korkeamman elintarvikkeiden 
turvallisuuden tason.

 Kokemus on osoittanut, että nämä säännöt ja menettelyt muodostavat kestävän perustan 
elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. 

 HACCP-periaatteisiin perustuvan menettelyn yleinen soveltaminen on vahvistanut ja 
vahvistaa elintarvikealan yritysten vastuuta.

 Kuluttajien, kauppakumppaneiden ja muiden elintarvikealan toimijoiden luottamuksen 
saavuttaminen ja säilyttäminen edellyttää selkeää ja sitovaa sääntelyä.

 Tasapuoliset kilpailuedellytykset sekä elintarvikkeiden ja rehujen vapaa liikkuvuus 
yhteisössä voidaan taata ainoastaan, jos elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta 
koskevat vaatimukset eivät merkittävästi poikkea toisistaan eri jäsenvaltioissa. 

 Esittelijä tukee nimenomaisesti komission ehdotuksen johtoajatusta byrokratian 
vähentämisestä. On kuitenkin erityisen kriittisesti torjuttava se, että elintarvikkeiden 
turvallisuuden korkea eurooppalainen taso määritellään soveltamalla yksinomaan 
taloudellisia kriteerejä. Tätä ei asetuksen (EY) N:o 852/2004 tavoitteen muodostamaa 
taustaa vasten voida hyväksyä.

 Kyseinen asetus on tullut voimaan vasta 1. tammikuuta 2006. Täytäntöönpanoa ei ole 
vielä kaikissa jäsenvaltioissa viety täysin päätökseen. Muuttaminen ei tällä hetkellä ole 
järkevää. Tämän lisäksi asetuksessa (EY) N:o 852/2004 säädetään sen tarkistamisesta 
vuonna 2009. Asetuksen muuttaminen ei ole suositeltavaa ennen kuin lopulliset tulokset 
on saatu.
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