
PR\697012LV.doc PE398.424v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2007/0037B(COD)

19.12.2007

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 
Regulu Nr. 11 par diskriminācijas atcelšanu pārvadājumu cenās un 
nosacījumos, īstenojot Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 
79. panta 3. punktu, un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu
(COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: Horst Schnellhardt



PE398.424v01-00 2/11 PR\697012LV.doc

LV

PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu Nr. 11 
par diskriminācijas atcelšanu pārvadājumu cenās un nosacījumos, īstenojot Eiropas 
Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 79. panta 3. punktu, un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu
(COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0090),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0211/2007),

– ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 5. jūlija sanāksmē pieņemto lēmumu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju un Padomi sadalīt priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, 
ar kuru groza Regulu Nr. 11 par diskriminācijas atcelšanu pārvadājumu cenās un 
nosacījumos, īstenojot Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 79. panta 
3. punktu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas 
produktu higiēnu, divās atsevišķās regulās un iekļaut Parlamenta pieņemtos grozījumus 
attiecīgajā regulā;

3. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
VIRSRAKSTS

Priekšlikums Priekšlikums
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EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

ar ko groza Regulu Nr. 11 par 
diskriminācijas atcelšanu pārvadājumu 
cenās un nosacījumos, īstenojot Eiropas 
Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 
79. panta 3. punktu, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu

ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 852/2004 par 
pārtikas produktu higiēnu

Pamatojums

Grozījums ir saistīts ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 5. jūlija sanāksmē pieņemto 
lēmumu atļaut Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai (ENVI) un 
Transporta un tūrisma komitejai (TRAN) katrai sagatavot normatīvo ziņojumu par Komisijas 
priekšlikumu (COM(2007)0090). Svītrotas norādes uz pārvadājumu cenām un nosacījumiem, 
kā arī Komisijas priekšlikuma daļas, kas attiecas uz šo jomu.

Grozījums Nr. 2
1. ATSAUCE

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 75. panta 3. punktu,
95. pantu un 152. panta 4. punkta 
b) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu un 
152. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

Pamatojums

Sk. pamatojumu virsraksta grozīšanai.

(Grozījuma pārējā daļa neattiecas uz tekstu latviešu valodā — vācu valodā tulkotajā 
Komisijas priekšlikuma versijā sniegta kļūdaina atsauce uz 154., nevis 152. pantu, un 
grozījuma pārējā daļā iekļauts šīs kļūdas labojums.)

Grozījums Nr. 3
2. APSVĒRUMS

(2) Kopienas noteikumi, kas prasīti 
EK Līguma 75. pantā, lai novērstu 
dažādus diskriminācijas veidus attiecībā 
uz iekšējiem pārvadājumiem Kopienā, ir 
izklāstīti Regulā Nr. 11 1. Lai samazinātu 
uzņēmumu administratīvo slogu, šī regula 
ir jāvienkāršo, svītrojot novecojušas un 
nevajadzīgas prasības, jo īpaši prasību 
glabāt rakstveidā konkrētu informāciju, 
kura, ņemot vērā tehnisko attīstību, tagad 

svītrots
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ir pieejama pārvadātāju grāmatvedības 
sistēmās.
1OV P 52, 16.8.1960., 1121. lpp. Regulā 
jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu 
(EK) Nr. 3626/84 (OV L 335, 22.12.1984.,
4. lpp.).

Pamatojums

Sk. pamatojumu virsraksta grozīšanai.

Grozījums Nr. 4
3. APSVĒRUMS

(3) Regulas (EK) Nr. 852/2004 5. panta 
1. punktā visiem pārtikas uzņēmumiem 
prasīts izveidot, ieviest un uzturēt 
pastāvīgu procedūru vai procedūras, kuru 
pamatā ir riska analīzes un kritisko 
kontrolpunktu (HACCP) principi.

svītrots

Pamatojums

HACCP sistēmas izveidošana nebija pašmērķis, bet gan līdzeklis, lai uzņēmumos nodrošinātu 
augstu pārtikas higiēnas līmeni un nepieciešamo elastīgumu.

Grozījums Nr. 5
4. APSVĒRUMS

(4) Pieredze liecina, ka daži pārtikas 
uzņēmumi pārtikas higiēnu var 
nodrošināt, pareizi īstenojot Regulā (EK) 
Nr. 852/2004 noteiktās pārtikas higiēnas 
prasības un nepiedaloties HACCP 
sistēmā. Uzņēmumi, uz ko tas attiecas, ir 
mazi uzņēmumi, kuros ir mazāk nekā 
10 darbinieku un kas pārsvarā ražojumus 
pārdod tieši gala patērētājam, piemēram 
maiznīcas, gaļas veikali, pārtikas veikali, 
tirdzniecības vietas tirgos, restorāni un 
bāri, kas ir mikrouzņēmumi saskaņā ar 
Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikumu 2003/361/EK attiecībā uz 
mikrouzņēmumu, mazu uzņēmumu un 
vidēja lieluma uzņēmumu definīciju 1.

svītrots

1OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.
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Pamatojums

Priekšlikumā minētie uzņēmumu veidi ir izraudzīti absolūti patvaļīgi. Tādā jomā kā pārtikas 
nekaitīgums ir nepieņemami balstīties tikai uz gada apgrozījumu vai darbinieku skaitu.

Grozījums Nr. 6
5. APSVĒRUMS

(5) Tāpēc ir atbilstīgi šos uzņēmumus 
atbrīvot no prasības Regulas (EK) 
Nr. 852/2004 5. panta 1. punktā, 
saglabājot visas pārējās šīs regulas 
prasības.

svītrots

Pamatojums

Ierosinājums paredzēt minētajiem uzņēmumiem atbrīvojumu no šīs prasības attiektos uz 
lielāko daļu pārtikas pārstrādes uzņēmumu. Tādējādi Eiropā nebūtu iespējams garantēt 
pārtikas nekaitīgumu.

Grozījums Nr. 7
6. APSVĒRUMS

(6) Tā kā Regulas (EK) Nr. 852/2004 un 
Regulas Nr. 11 grozījumiem ir kopīgs 
mērķis samazināt uzņēmumu 
administratīvo slogu, nemainot šo regulu 
pamatmērķi, ir atbilstīgi šos grozījumus 
apvienot vienā regulā.

svītrots

Pamatojums

Sk. pamatojumu virsraksta grozīšanai.

Grozījums Nr. 8
1. PANTS

5. pants un 6. panta 1., 2. un 3. punkts (Regula Nr. 11)

Regulu Nr. 11. groza šādi. svītrots
(1) Regulas 5. pantu svītro.
(2) Regulas 6. pantu groza šādi:
a) minētā panta 1. punktā svītro piekto un 
sesto ievilkumu;
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b) svītro minētā panta 2. punkta trešo 
teikumu;
c) minētā panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu.
„3. Ja pastāvošos dokumentos, piemēram, 
preču pavadzīmēs vai citos pārvadājumu 
dokumentos ir iekļauta visa 1. punktā 
minētā informācija, un šī informācija un 
pārvadātāja uzskaites un grāmatvedības 
sistēmas ļauj pilnībā pārbaudīt 
pārvadājumu cenas un nosacījumus, 
tādējādi izvairoties no Līguma 75. panta 
1. punktā minētajiem diskriminācijas 
veidiem, pārvadātājiem neprasa uzrādīt 
citus dokumentus.”

Pamatojums

Sk. pamatojumu virsraksta grozīšanai.

Grozījums Nr. 9
2. PANTS

5. pants un 6. panta 1., 2. un 3. punkts (Regula Nr. 11)

Regulas (EK) Nr. 852/2004 5. panta 
3. punktā pievieno šādu teikumu.

svītrots

„Neskarot citas šīs regulas prasības, 
1. punktu nepiemēro uzņēmumiem, kas ir 
mikrouzņēmumi saskaņā ar Komisijas 
2003. gada 6. maija Ieteikumu 
2003/361/EK un kuru uzņēmējdarbība 
pārsvarā ir tieša pārtikas produktu 
tirdzniecība gala patērētājam”.

Pamatojums

Tiecoties vienkāršot higiēnas regulas piemērošanu mikrouzņēmumos, tomēr nav pieļaujama 
atkāpšanās no pārtikas nekaitīguma principiem.
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PASKAIDROJUMS

Ar procedūru saistītie aspekti

- Šis priekšlikums ir viens no tā sauktajiem ātri īstenojamiem pasākumiem („fast track 
actions”), kas iekļauti Komisijas paziņojumā par rīcības programmu administratīvā 
sloga samazināšanai Eiropas Savienībā (COM(2007)23).

- Raksturojot šo priekšlikumu, jānorāda, ka tajā aplūkotas divas pilnīgi atšķirīgas 
jomas, — pirmkārt, administratīvo procedūru atvieglošana pārvadājumu cenu un 
nosacījumu jomā un, otrkārt, noteikumi par mikrouzņēmumu atbrīvošanu no HACCP
pamatprasībām.

- Šajā sakarībā Priekšsēdētāju konference 2007. gada 5. jūlija sanāksmē, pamatojoties 
uz Transporta un tūrisma (TRAN) komitejas priekšsēdētāja Paolo Costa un Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma (ENVI) komitejas priekšsēdētāja 
Miroslav Ouzký lūgumu, nolēma atļaut abām minētajām komitejām sagatavot 
normatīvu ziņojumu.

- Priekšlikuma daļai, kura attiecas uz pārtikas produktu higiēnu (atbildīgā komiteja —
ENVI) piemērojama parastā koplēmuma procedūra, turpretī priekšlikuma daļai, kas 
attiecas uz transporta jautājumiem, nav obligāti vajadzīga pat apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu, taču ir nepieciešams apspriesties ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju. 
Tādēļ apspriešanos ar Eiropas Parlamentu var uzskatīt par brīvprātīgu apspriešanos, 
kas neietekmēs likumdošanas procedūru.

- Sagatavojot šo likumdošanas priekšlikumu, Komisijas mērķis ir aplūkot tikai tos 
aspektus, kas saistīti ar administratīvā sloga mazināšanu, nevis no jauna uzsākt abu 
lietu izskatīšanu pašos pamatos.

- Arī Padome ir nolēmusi abas priekšlikuma daļas izskatīt atsevišķi.

- Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma (ENVI) komitejai jārīkojas 
saskaņā ar parasto koplēmuma procedūru.

Ar saturu saistītie aspekti

Nepieciešamība paredzēt izņēmuma noteikumus atsevišķu uzņēmumu atbrīvošanai no 
HACCP procedūrām

Riska analīzes un kritisko kontrolpunktu (HACCP) sistēmas izveidošana, īstenošana un 
uzturēšana ir nepieciešama pašā būtībā. Izskatot pārtikas higiēnas noteikumus, Eiropas 
Parlamenta galvenie mērķi bija nodrošināt maksimālu pārtikas nekaitīgumu un vienlaikus 
izveidot praktisku un elastīgu kontroles mehānismu. To izdevās panākt ar minēto regulu. 
Pašreizējā situācijā regulu nav ieteicams grozīt šādu iemeslu dēļ.
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 Kopienas politikas, jo īpaši tiesību aktu pārtikas jomā, uzdevums ir nodrošināt augsta 
līmeņa aizsardzību cilvēka veselībai un dzīvībai, kā arī patērētāju interešu aizsardzību. 
Pilnībā atceļot HACCP procedūras, minētos mērķus nebūtu iespējams īstenot, jo tieši šis 
instruments pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem palīdz paaugstināt pārtikas 
nekaitīguma līmeni.

 Pieredze liecina, ka minētie noteikumi un procedūras veido stabilu pamatu pārtikas 
nekaitīguma nodrošināšanai.

 Pateicoties vispārējai uz HACCP principiem balstītu procedūru īstenošanai, ir pieaugusi 
un turpina pieaugt pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu atbildība.

 Ir nepieciešami skaidri un saistoši noteikumi, lai pārtikas nozarē saglabātu un garantētu 
patērētāju, tirdzniecības partneru un citu iesaistīto pušu uzticību.

 Līdzvērtīgus konkurences apstākļus un pārtikas preču un dzīvnieku barības brīvu apriti 
Kopienā ir iespējams nodrošināt tikai tad, ja dalībvalstu prasības attiecībā uz pārtikas 
preču un dzīvnieku barības nekaitīgumu nav būtiski atšķirīgas.

 Referents pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikuma pamatideju par birokrātijas 
ierobežošanu. Tomēr ir būtiski nodrošināt, lai Eiropas augstos pārtikas nekaitīguma 
standartus nepazeminātu vienīgi ekonomiski apsvērumi. Ņemot vērā Regulā (EK) 
Nr. 852/2004 definētos mērķus, tas būtu nepieņemami.

 Attiecīgā regula ir spēkā tikai kopš 2006. gada 1. janvāra. Visas dalībvalstis to vēl nav 
pilnībā īstenojušas. Regulas grozījumiem pašreizējā situācijā nav jēgas. Turklāt jāņem 
vērā, ka Regulā (EK) Nr. 852/2004 ir noteikts, ka 2009. gadā jāveic regulas 
pārskatīšana. Iekams nav publicēti pārskatīšanas galīgie rezultāti, nav ieteicams regulu 
grozīt.
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