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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą Nr. 11 
dėl diskriminacijos panaikinimo transporto įkainių ir sąlygų atžvilgiu įgyvendinant 
Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 79 straipsnio 3 dalį ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos
(COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0090),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 152 straipsnio 4 dalies b dalį, pagal 
kurias Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0211/2007),

– atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos 2007 m. liepos 5 d. sprendimą,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją ir Tarybą pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš 
dalies keičiančio Reglamentą Nr. 11 dėl diskriminacijos panaikinimo transporto įkainių ir 
sąlygų atžvilgiu įgyvendinant Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 79 
straipsnio 3 dalį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl 
maisto produktų higienos, padalyti į du atskirus reglamentus ir Parlamento priimtus 
pakeitimus įtraukti į atitinkamą reglamentą;

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
PAVADINIMAS

Pasiūlymas Pasiūlymas
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EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą Nr. 11 dėl 
diskriminacijos panaikinimo transporto 
įkainių ir sąlygų atžvilgiu įgyvendinant 
Europos ekonominės bendrijos steigimo 
sutarties 79 straipsnio 3 dalį ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl 
maisto produktų higienos

Pagrindimas

Pakeitimas pagrįstas Pirmininkų sueigos 2007 m. liepos 5 d. sprendimu įgalioti Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos (ENVI) ir Transporto ir turizmo (TRAN) komitetus 
atitinkamai parengti teisinį pranešimą remiantis Komisijos pasiūlymu (COM(2007)0090). 
Išbrauktos su transporto įkainiais ir sąlygomis susijusios nuorodos ir Komisijos pasiūlymo 
dalys.

Pakeitimas 2
1 NURODOMOJI DALIS

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 75 straipsnio 3 dalį, 95 
straipsnį ir 152 straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 straipsnį ir 152 
straipsnio 4 dalies b punktą,

Pagrindimas

Žr. pavadinimo pakeitimo pagrindimą. 

Komisijos dokumento vokiečių kalba variante nuoroda į 154 straipsnį nėra teisinga. Kaip ir 
kitų kalbų versijose turi būti pateikiama nuoroda į 152 straipsnio 4 dalies b punktą 
(Visuomenės sveikata).

Pakeitimas 3
2 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(2) Reglamente Nr. 111 buvo nustatytos 
Bendrijos taisyklės, numatytos EB 
sutarties 75 straipsnyje, siekiant 
panaikinti tam tikrų rūšių diskriminaciją 
Bendrijos vidaus transporto sektoriuje. 
Kad būtų sumažinta administracinė 
įmonių našta, šis reglamentas turėtų būti 
supaprastintas ir panaikinti pasenę ir 
nereikalingi reikalavimai, visų pirma 
reikalavimas raštu pateikti tam tikrą 

Išbraukta.
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informaciją, kuri dėl techninės pažangos 
dabar yra pateikiama vežėjų apskaitos 
sistemose.
OL P 52, 1960 8 16, p. 1121. Reglamentas 
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Reglamentu (EB) Nr. 3626/84 (OL L 335, 
1984 12 22, p. 4).

Pagrindimas

Žr. pavadinimo pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimas 4
3 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(3) Reglamento (EB) Nr. 852/20049 5 
straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad visi 
maisto tvarkymo subjektai diegia, 
įgyvendina ir vykdo nuolatinę procedūrą 
arba procedūras, pagrįstas rizikos 
veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo 
taškų sistemos (RVASVT) principais.

Išbraukta.

Pagrindimas

Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistema (RVASVT) įdiegta ne kaip 
savaiminis tikslas, bet siekiant užtikrinti aukštą maisto produktų higienos lygį ir vietoje 
reikalingas lankstumo galimybes. 

Pakeitimas 5
4 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(4) Patirtis parodė, kad tam tikrose maisto 
įmonėse maisto produktų higiena gali būti 
užtikrinta tinkamai laikantis Reglamente 
(EB) Nr. 852/2004 nustatytų maisto 
higienos reikalavimų ir kad nebūtina 
taikyti RVASVT sistemos. Šios įmonės –
tai visų pirma mažos įmonės, daugiausia 
parduodančios savo produktus tiesiogiai 
galutiniam vartotojui, pvz., kepyklos, 
mėsinės, bakalėjos parduotuvės, 
prekyvietės, restoranai, barai, t.y. labai 
mažos įmonės, kaip apibrėžta 2003 m. 
gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių apibrėžimo.

Išbraukta.
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OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Pagrindimas

Siūloma įmonių atranka yra visiškai savavališka. Nepriimtina, kad maisto saugą 
reglamentuojančiame dokumente kaip pagrindas būtų nurodoma tik metinė apyvarta ar 
darbuotojų skaičius. 

Pakeitimas 6
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(5) Todėl tikslinga atleisti šias įmones nuo 
Reglamento (EB) Nr. 852/2004 5 
straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo, 
žinant, kad jos turi laikytis visų kitų to 
reglamento reikalavimų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siūloma minėtųjų įmonių išimtis galiotų daugeliui maisto perdirbimo įmonių. Taigi tuomet 
nebūtų įmanoma užtikrinti maisto saugos Europoje.  

Pakeitimas 7
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) Kadangi Reglamento (EB) Nr. 
852/2004 pakeitimu ir Reglamento Nr. 11 
pakeitimu siekiama bendro tikslo –
sumažinti administracinę įmonių naštą, 
nepakeičiant pagrindinio šių reglamentų 
tikslo, šiuos du pakeitimus tikslinga 
sujungti į vieną reglamentą, 

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. pavadinimo pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIS

5 straipsnis ir 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys (Reglamentas Nr. 11)

Reglamentas Nr. 11 iš dalies keičiamas 
taip:

Išbraukta.

1) 5 straipsnis išbraukiamas.
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2) 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalies penkta ir šešta įtraukos 
išbraukiamos;
b) 2 dalies trečiasis sakinys išbraukiamas.
c) 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Jeigu jau parengtuose dokumentuose, 
pvz., važtaraščiuose arba bet kuriuose 
kituose važtos dokumentuose pateikiama 
visa šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija, ir šie dokumentai kartu su 
vežėjų įrašymo ir apskaitos sistemomis 
leidžia patikrinti visus transporto įkainius 
ir sąlygas, kad galima būtų panaikinti 
Sutarties 75 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
rūšių diskriminaciją arba jos išvengti, 
vežėjai neprivalo pateikti naujų 
dokumentų.“

Pagrindimas

Žr. pavadinimo pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimas 9
2 STRAIPSNIS

5 straipsnis ir 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys (Reglamentas Nr. 11)

Reglamento (EB) Nr. 852/2004 5 
straipsnio 3 dalis papildoma šiuo sakiniu:

Išbraukta.

 „Nepažeidžiant kitų šio reglamento 
reikalavimų, šio straipsnio 1 dalis 
netaikoma įmonėms, kurios yra labai 
mažos įmonės, kaip apibrėžta 2003 m. 
gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB, ir kurių veikla daugiausia 
susijusi su tiesioginiu maisto pardavimu 
galutiniam vartotojui.“

Pagrindimas

Net ir tuo atveju, jei labai mažos įmonėms būtų supaprastintos Higienos reglamento vykdymo 
sąlygos, negalima nukrypti nuo maisto saugos principo. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Procedūriniai aspektai

- Šis pasiūlymas – tai vadinamųjų paspartintų veiksmų, kurie nurodyti Komunikate dėl 
administracinės naštos mažinimo Europos Sąjungoje veiksmų programos 
(COM(2007)23), dalis.

- Šis pasiūlymas pasižymi tuo, kad apimamos dvi visiškai skirtingos sritys, t. y. 
administracinių užduočių palengvinimas transporto įkainių ir sąlygų sektoriuje ir 
nuostatos dėl labai mažų įmonių atleidimo nuo pagrindinių su rizikos veiksnių analizės 
ir svarbiųjų valdymo taškų sistema (RVASVT) susijusių reikalavimų.

- Dėl šios priežasties 2007 m. liepos 5 d. Pirmininkų sueiga, remdamasi Transporto 
komiteto pirmininko P. Costos ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komiteto pirmininko M. Ouzký prašymu, nusprendė abu komitetus įgalioti parengti 
teisinį pranešimą.

- Svarstant su maisto produktų higiena susijusią pasiūlymo dalį (ENVI komiteto 
kompetencija) reikėtų taikyti įprastą bendro sprendimo procedūrą, o svarstant su 
transportu susijusią dalį net nebūtina kreiptis į Europos Parlamentą konsultacijos, nors 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konsultacija yra privaloma. Į Europos 
Parlamentą kreiptasi konsultacijos, bet šis procesas atitinkamai gali būti vertinamas 
kaip savanoriškas ir neturintis įtakos teisėkūros procedūrai. 

- Komisija, pateikusi šį teisėkūros pasiūlymą, siekia, kad svarstytini klausimai būtų 
apriboti administracinės naštos sumažinimo aspektais, o ne iš esmės vėl būtų pradėtos 
svarstyti dvi temos.

- Taryba taip pat nusprendė šias dvi pasiūlymo dalis nagrinėti atskirai. 

- Kalbant apie procedūrą, ENVI komitetas turėtų vadovautis įprasta bendro sprendimo 
priėmimo procedūra.

Turinio aspektai

Nuostatų dėl tam tikrų įmonių atleidimo nuo procedūrų, susijusių su rizikos veiksnių 
analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistema (RVASVT), reikalingumas 

Iš esmės svarbu diegti, įgyvendinti ir vykdyti rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo 
taškų sistemos (RVASVT) principais pagrįstas procedūras. Svarstant su maisto produktų 
higiena susijusį nuostatų rinkinį Europos Parlamentui buvo ypač svarbu užtikrinti aukščiausio 
lygio maisto saugą ir kartu sukurti praktiškas ir lanksčias kontrolės priemones. Tai pavyko 
padaryti pagal šį reglamentą. Šiuo metu reglamento pakeitimai nerekomenduotini.
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 Bendrijos lygmens politika ir ypač su maisto produktais susiję teisės aktai turi užtikrinti 
aukšto lygio žmonių gyvybės ir sveikatos bei vartotojų interesų apsaugą. Šio tikslo 
nebūtų galima pasiekti visiškai panaikinus rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų 
valdymo taškų sistemos (RVASVT) principais pagrįstą procedūrą, kadangi ši priemonė 
padeda maisto tvarkymo subjektams pasiekti aukštesnį maisto saugos lygį.

 Patirtis parodė, kad tokios nuostatos ir procedūros – tai tvirtas pagrindas, padedantis 
užtikrinti maisto saugą. 

 Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos (RVASVT) principais 
pagrįstų procedūrų vykdymas padėjo ir padeda stiprinti maisto tvarkymo subjektų 
atsakomybę.

 Siekiant įgyti ir užsitikrinti vartotojų, verslo partnerių ir kitų maisto ūkio sektoriaus 
dalyvių pasitikėjimą, reikalingos aiškios ir privalomos taisyklės.

 Vienodos konkurencijos sąlygos ir laisva prekyba maisto produktais ir pašarais 
Bendrijoje bus užtikrintos tik tuomet, jei atskirose valstybėse narėse nebus didelių 
maisto produktų ir pašarų saugos reikalavimų skirtumų. 

 Pranešėjas aktyviai pritaria pagrindinei Komisijos pasiūlymo minčiai – mažinti 
biurokratijos naštą. Tačiau reikia labai kritiškai pažymėti, kad vadovavimasis tik 
ekonominiais argumentais sumažins aukštą ES maisto saugos lygį. Tai nepriimtina 
atsižvelgiant į Reglamente (EB) Nr. 852/2004 iškeltą tikslą.

Minėtasis reglamentas galioja nuo 2006 m. sausio 1 d. Tačiau jis dar nėra iki galo 
įgyvendintas visose valstybėse narėse. Keitimas šiuo metu nebūtų prasmingas. Be to, 
Reglamente (EB) Nr. 852/2004 numatyta jį persvarstyti 2009 m. Nerekomenduotina daryti 
keitimų, kol nėra galutinių rezultatų. 
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