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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 79. cikke (3) bekezdésének 
végrehajtása keretében a fuvardíjakban és a fuvarozási feltételek terén alkalmazott 
hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről szóló 11. rendelet és az élelmiszer-
higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz címzett javaslatára 
(COM(2007)0090),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 152. cikke (4) bekezdésének 
b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-
0211/2007),

– tekintettel az Elnökök Értekezlete 2007. július 5-i határozatára,

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Európai Parlament és a Tanács az Európai 
Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 79. cikke (3) bekezdésének végrehajtása 
keretében a fuvardíjakban és fuvarozási feltételek terén alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetés megszüntetéséről szóló 11. rendelet és az élelmiszer-higiéniáról szóló 
852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló rendeletét ossza 
fel két külön rendeletre, és a Parlament által elfogadott módosító javaslatokat a megfelelő 
rendeletbe vegye fel;

3. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai
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Módosítás: 1
CÍM

Javaslat: Javaslat:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE

az Európai Gazdasági Közösséget 
létrehozó szerződés 79. cikke (3) 
bekezdésének végrehajtása keretében a 
fuvardíjakban és fuvarozási feltételek 
terén alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetés megszüntetéséről szóló 
11. rendelet és az élelmiszer-higiéniáról 
szóló 852/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról

az élelmiszer-higiéniáról szóló 
852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról.

Indokolás

A módosítás az Elnökök Értekezletének 2007. július 5-i határozatából következik, amely 
felhatalmazza a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot és a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot egy-egy jogalkotási jelentés kidolgozására, a 
Bizottság COM(2007)0090 javaslata alapján. A törlés a fuvardíjakkal és a fuvarozási 
feltételekkel kapcsolatos hivatkozásokra, valamint a Bizottság javaslatának azon részeire 
vonatkozik, amelyek ezzel a területtel összefüggnek.

Módosítás: 2
1. BEVEZETŐ HIVATKOZÁS

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 75. cikke 
(3) bekezdésére, 95. cikkére és 152. cikke 
(4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95. cikkére
és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

Indokolás

lásd a címhez fűzött indokolást.

Az indokolás további része a magyar változatot nem érinti.

Módosítás: 3
(2) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(2) A 11.1 rendelet meghatározza a 
Közösségen belüli szárazföldi szállítás 
terén fennálló megkülönböztetés egyes 
formáinak eltörlésére az EK-Szerződés 75. 

törölve
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cikkében előírt közösségi szabályokat. A 
vállalkozásokra nehezedő adminisztratív 
terhek csökkentése érdekében e rendeletet 
egyszerűsíteni kell azáltal, hogy eltörlik az 
elavult és szükségtelen követelményeket, 
különösen az egyes olyan információk 
papíron történő megtartására vonatkozó 
követelményeket, amelyek a technikai 
fejlődés következményeképpen ma már a 
fuvaros számviteli rendszerében is 
hozzáférhetők.
1HL 52., 1960.8.16., 1121. o. A legutóbb a 
3626/84/EK rendelettel (HL L 335., 
1984.12.22., 4. o.) módosított rendelet.

Indokolás

lásd a címhez fűzött indokolást.

Módosítás: 4
(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) A 852/20049/EK rendelet 5. cikkének 
(1) bekezdése előírja, hogy valamennyi 
élelmiszeripari-vállalkozó a 
veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési 
pontok (HACCP) alapelvein alapuló 
eljárást vagy eljárásokat vezet be, 
alkalmaz és tart fenn.

törölve

Indokolás

A HACCP-koncepció nem öncélúan került bevezetésre, hanem a magas szintű élelmiszer-
higiénia és a szükséges rugalmasság helyszínen történő biztosítása végett.

Módosítás: 5
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) A tapasztalat azt mutatja, hogy egyes 
élelmiszer-ipari vállalkozásokban az 
élelmiszer-higiéniát biztosíthatja a 
852/2004/EK rendeletben meghatározott 
élelmiszer-higiéniai követelmények 
megfelelő végrehajtása anélkül, hogy sor 
kerülne a HACCP-rendszer 
alkalmazására. Az érintett vállalkozások 
nevezetesen azok a kisvállalkozások, 

törölve
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amelyek legjellemzőbb tevékenysége 
termékeik közvetlen értékesítése 
végfelhasználók számára (mint például 
pékségek, hentesek, élelmiszerboltok, 
piaci árusítóhelyek, éttermek és bárok), és 
amelyek a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról1

szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás értelmében 
mikrovállalkozások.
1HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Indokolás

A vállalkozások javasolt kiválasztása teljesen önkényes. Egy élelmiszer-biztonsági aktánál 
csak az éves forgalom vagy az alkalmazottak számának alapként vétele elfogadhatatlan.

Módosítás:6
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) Helyénvaló tehát e vállalkozásoknak 
mentességet biztosítani a 852/2004/EK 
rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében 
előírt követelmény alól, miközben 
természetesen meg kell felelniük e 
rendelet valamennyi egyéb 
követelményének.

törölve

Indokolás

A fenti vállalkozások kivétele az élelmiszer-feldolgozó üzemek nagy részét érintené. Így nem 
lenne biztosítható az élelmiszer-biztonság Európában.

Módosítás: 7
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) Mivel a 852/2004/EK rendelet és a 11. 
rendelet módosításának közös célja a 
vállalkozásokra nehezedő adminisztratív 
terhek csökkentése a rendeletek alapjául 
szolgáló célok megváltoztatása nélkül, 
helyénvaló e módosításokat egyetlen 
rendeletbe ötvözni, -

törölve
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Indokolás

lásd a címhez fűzött indokolást.

Módosítás: 8
1. CIKK

5. és 6. cikk (1) (2) és (3) bekezdés (11. sz. rendelet)

A 11. rendelet a következőképpen 
módosul:

törölve

(1) A 5. cikket el kell hagyni.
(2) A 6. cikk a következőképpen módosul:
a) Az (1) bekezdésben az ötödik és hatodik 
francia bekezdést el kell hagyni;
b) A (2) bekezdésben a harmadik 
mondatot el kell hagyni;
c) a (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
"3. Amennyiben a már létező okmányok 
(mint például fuvarlevelek vagy egyéb 
fuvarokmányok) is alkalmasak az (1) 
bekezdésben felsorolt összes információ 
megadására, és a fuvarozók nyilvántartási 
és számviteli rendszerével együtt lehetővé 
teszik a fuvardíjak és fuvarozási feltételek 
teljes körű ellenőrzését annak 
megállapítása végett, hogy a Szerződés 75. 
cikkének (1) bekezdésében említett 
hátrányos megkülönböztetéseket 
megszüntették-e vagy elkerülték-e, úgy a 
fuvarozók részéről nincs szükség új 
okmányok bevezetésére.”

Indokolás

lásd a címhez fűzött indokolást.

Módosítás: 9
2. CIKK

5. és 6. cikk (1) (2) és (3) bekezdés (11. sz. rendelet)
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A 852/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) 
bekezdése a következő mondattal egészül 
ki:

törölve

 „E rendelet egyéb követelményeinek 
sérelme nélkül az (1) bekezdés nem 
alkalmazandó azon vállalkozásokra, 
amelyek a 2003. május 6-i 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás értelmében 
mikrovállalkozások, és amelyek 
legjellemzőbb tevékenysége a 
végfelhasználók számára történő 
közvetlen élelmiszer-értékesítés.”

Indokolás

Még ha a mikrovállalkozásoknak meg is kell könnyíteni a higiéniarendelet alkalmazását, így 
az élelmiszer-biztonság alapelvétől nem lehet eltérni.
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INDOKOLÁS

Eljárási szempontok

- E javaslat az úgynevezett „Fast Track Actions”, vagyis gyorsított eljárással 
megindítandó intézkedések részét képezi, amelyek az EU igazgatási feladatai 
csökkentésére irányuló cselekvési programmal kapcsolatos közleményben szerepeltek. 
(COM(2007)23).

- A javaslat jellemzője, hogy két teljesen különböző területet fed le, mégpedig egyrészt 
az igazgatási feladatok megkönnyítését a fuvardíjak és a fuvarozási feltételek 
területén, másrészt pedig a mikrovállalkozások a HACCP alapvető kötelezettségei alól 
való kivételével kapcsolatos rendelkezések.

- Ez okból a Bizottsági Elnökök Értekezlete 2007. július 5-én úgy határozott, hogy a 
Közlekedési Bizottság elnöke, Costa úr és az ENVI Bizottság elnöke, Ouzký úr 
kérésének megfelelően megadja az engedélyt e két bizottságnak, hogy jogalkotási 
jelentést készítsen.

- Míg a javaslat élelmiszer-higiéniát érintő részére (az ENVI hatásköre) a szokásos 
együttdöntési eljárás alkalmazandó, a közlekedést érintő részhez még az Európai 
Parlamenttel való konzultáció sem kötelező – bár a Gazdasági- és Szociális 
Bizottsággal konzultálni kell. Az, hogy végül az Európai Parlamenttel mégis 
konzultálnak, ennélfogva a jogalkotási eljárás befolyásolása nélküli önkéntes 
konzultációnak tekinthető.

- A Bizottság szándéka e jogalkotási javaslatot tekintve abban áll, hogy a tárgyalandó 
szempontokat az igazgatási terhek könnyítésére korlátozza, és nem abban, hogy a két 
aktát alapjaikat tekintve ismét megnyissa.

- A Tanács ugyanígy elhatározta, hogy a javaslat két részét külön kezeli.

- Az eljárás szempontjából az ENVI bizottságnak a normális együttdöntési eljárásnak 
megfelelően kellene eljárnia.

Tartalmi szempontok

A kivételek szabályozásának szükségessége bizonyos vállalkozásoknak a HACCP-eljárás 
alól történő kivétele érdekében

A veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok koncepciójának (Hazard Analysis and 
Critical Control Point-koncepció, röviden: HACCP-koncepció) kialakítása, végrehajtása és 
fenntartása alapjában véve szükséges. Az élelmiszerhigiénia-csomag tárgyalásakor különösen 
az Európai Parlament számára volt fontos, hogy az élelmiszer-biztonság lehető legmagasabb 
szintjét biztosítsa, ugyanakkor pedig a gyakorlatban is működő és rugalmas ellenőrzési 
mechanizmust alakítson ki. Ez jelen rendelettel sikerült. Jelenleg a módosítás nem tanácsos:
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 A közösségi szintű politikának és különösen az élelmiszerekkel kapcsolatos 
jogszabályoknak az emberek életének és egészségének magas szintjét, valamint a 
fogyasztói érdekeket is biztosítania kell. Ezt a célkitűzést a HACCP-eljárás teljes 
eltörlésével nem lehetne elérni, mivel ez az eszköz segít az élelmiszeripari 
vállalkozásoknak, hogy magasabb élelmiszer-biztonsági normát érjenek el.

 A tapasztalat megmutatta, hogy ezek az előírások és eljárások erős alapot képeznek az 
élelmiszer-biztonság biztosításához. 

 Az élelmiszeripari vállalkozások felelősségét a HACCP-alapelveken nyugvó eljárás 
általános alkalmazásával erősebb lett és lesz.

 Egyértelmű és kötelező erejű szabályozásra volt szükség a fogyasztók, a kereskedelmi 
partnerek és az élelmiszer-iparban részt vevő többi fél bizalmának elnyerése és 
megtartása végett.

 A verseny kiegyensúlyozottsága és az élelmiszerek és takarmányok Közösségen belüli 
szabad mozgása csak úgy lehetséges, ha a tagállamok élelmiszer- és 
takarmánybiztonsági követelményei között nincs jelentős különbség. 

 Az előadó kifejezetten támogatja a Bizottság javaslatának alapgondolatát, vagyis a 
bürokrácia leépítését. Mindazonáltal különösen erős kritikával illeti, hogy az élelmiszer-
biztonság Európában tapasztalható magas szintjét kizárólag gazdasági paraméterek 
alkalmazásával kellene megnyirbálni. Ez a 852/2004/EK rendelet kifejezett célja mellett 
elfogadhatatlan.

 Az érintett rendelet csak 2006. január 1-je óta hatályos. Az átültetés még nem minden 
tagállamban valósult meg teljes mértékben. A módosítás jelenleg értelmetlen. Ezenkívül 
a 852/2004/EK rendelet 2009-ben kerül felülvizsgálat alá. Mielőtt a végleges 
eredmények nem állnak rendelkezésre, nem tanácsos módosításokat eszközölni.
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