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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening nr. 11 ter uitvoering van artikel 79, lid 3, van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de opheffing van 
discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden en Verordening (EG) 
nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne
(COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0090),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 152, lid 4, letter b) van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0211/2007),

– gelet op het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 juli 2007,

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken op de voorgestelde rechtsgrondslag,

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie en de Raad  het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening nr. 11 ter uitvoering van artikel 79, 
lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden en 
Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake 
levensmiddelenhygiëne in twee aparte verordeningen op te splitsen en de door het Parlement
aangenomen amendementen in de desbetreffende verordening op te nemen;

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
TITEL
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Voorstel voor een Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD
VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD
tot wijziging van Verordening nr. 11 ter 
uitvoering van artikel 79, lid 3, van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap betreffende 
de opheffing van discriminaties inzake 
vrachtprijzen en vervoervoorwaarden en 
Verordening (EG) nr. 852/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake 
levensmiddelenhygiëne

tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 852/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne.

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het besluit van de Conferentie van Voorzitters van 5 juli 2007 
waarbij aan ENVI en TRAN toestemming wordt verleend om elk een wetgevingsverslag op te 
stellen op basis van het Commissievoorstel COM(2007)0090. De schrapping heeft betrekking op 
referenties die met  vrachtprijzen en vervoervoorwaarden en met delen van het 
Commissievoorstel die daarmee samenhangen, te maken hebben.

Amendement 2
VISUM 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 75, lid 3, artikel 95 en artikel 154, 
lid 4, onder b),

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95 en artikel 152, lid 4, onder b),

Motivering

Zie de toelichting op het amendement op de titel.

De verwijzing in de Duitse versie van het Commissiedocument naar artikel 154 is niet correct. 
Zoals in alle andere taalversies moet worden verwezen naar artikel 152, lid 4, onder b 
(volksgezondheid).

Amendement 3
OVERWEGING 2

(2) De communautaire voorschriften die 
uit hoofde van artikel 75 van het EG-
Verdrag nodig zijn om bepaalde vormen 
van discriminatie bij het 
intracommunautaire vervoer over land op 
te heffen, zijn neergelegd in Verordening 
nr. 11. Om de administratieve lasten voor 
bedrijven te verminderen, moet die 
verordening worden vereenvoudigd door 

schrappen
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de achterhaalde en overbodige 
voorschriften te schrappen, in het 
bijzonder het voorschrift om bepaalde 
informatie op papier te bewaren die 
tegenwoordig door de vooruitgang van de 
techniek in de boekhoudsystemen van de 
vervoerders is opgenomen.
1 PB L 52 van 16.8.1960, blz. 1121.  Verordening 
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) 
nr. 3626/84 (PB L 335 van 22.12.1984, blz. 4).

Motivering

Zie de toelichting op het amendement op de titel.

Amendement 4
OVERWEGING 3

(3) Artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 852/20049 verplicht alle exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven zorg te 
dragen voor de invoering, de uitvoering 
en de handhaving van een of meer 
permanente procedures die gebaseerd zijn 
op de beginselen van risicoanalyse en 
kritische controlepunten (HACCP).

schrappen

Motivering

Het HACCP-concept werd niet als doel op zich ingevoerd, maar om een hoge mate van 
levensmiddelenhygiëne en de nodige flexibiliteit ter plaatse te waarborgen.

Amendement 5
OVERWEGING 4

(4) De ervaring heeft uitgewezen dat in 
bepaalde levensmiddelenbedrijven de 
levensmiddelenhygiëne kan worden 
gewaarborgd door de desbetreffende 
voorschriften in Verordening (EG) 
nr. 852/2004 correct toe te passen zonder 
gebruik te maken van het HACCP-
systeem. Dit geldt met name voor kleine 
bedrijven die hun producten in hoofdzaak 
rechtstreeks aan eindgebruikers verkopen, 
zoals bakkers, slagers, kruideniers, 
marktkramen, restaurants en cafés, en die 
micro-ondernemingen zijn in de zin van 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 

schrappen
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definitie van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen.
1 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Motivering

De voorgestelde selectie van ondernemingen is volkomen willekeurig. Bij een dossier als 
voedselveiligheid is het onaanvaardbaar als alleen de jaaromzet of het aantal medewerkers als 
grondslag worden gebruikt.

Amendement6
OVERWEGING 5

(5) Het is daarom passend deze bedrijven 
vrij te stellen van het voorschrift in 
artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 852/2004, met dien verstande dat zij 
wel aan alle overige voorschriften van die 
verordening moeten voldoen.

schrappen

Motivering

De voorgestelde vrijstelling van vorenvermelde bedrijven zou gelden voor een groot deel van de 
voedselverwerkende ondernemingen. Daarmee kan de voedselveiligheid in Europa niet worden 
gewaarborgd.

Amendement 7
OVERWEGING 6

(6) Omdat de wijzigingen van de 
Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en 
nr. 11 beide bedoeld zijn om de 
administratieve lasten voor bedrijven te 
verminderen zonder het onderliggende 
doel van de verordeningen te wijzigen, is 
het passend deze wijzigingen in één 
verordening te combineren,

schrappen

Motivering

Zie de toelichting op het amendement op de titel.

Amendement 8
ARTIKEL 1

Artikel 5 en artikel 6, leden 1, 2 en 3 (Verordening nr. 11)

Verordening nr. 11 wordt als volgt schrappen
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gewijzigd:
1) Artikel 5 wordt geschrapt.
2) Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 worden het vijfde en zesde 
streepje geschrapt;
b) in lid 2 wordt de derde zin geschrapt;
c) lid 3 wordt vervangen door:
"3. Indien de bestaande documenten, 
zoals vrachtbrieven of andere 
vervoerdocumenten, alle in lid 1 vermelde 
gegevens bevatten en samen met het 
registratiesysteem en de boekhouding van 
de vervoerondernemer een volledige 
verificatie van de vrachtprijzen en 
vervoervoorwaarden mogelijk maken, 
waardoor de in artikel 75, lid 1, van het 
Verdrag bedoelde discriminaties kunnen 
worden opgeheven of voorkomen, zijn de 
vervoerondernemers niet verplicht nieuwe 
documenten in gebruik te nemen."

Motivering

Zie de toelichting op het amendement op de titel.

Amendement 9
ARTIKEL 2

Artikel 5 en artikel 6, leden 1, 2 en 3 (Verordening nr. 11)

Aan artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) 
nr. 852/2004 wordt de volgende zin 
toegevoegd:

schrappen

 "Onverminderd de andere voorschriften 
van deze verordening, is lid 1 niet van 
toepassing op bedrijven die micro-
ondernemingen zijn in de zin van 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 en waarvan de 
activiteiten in hoofdzaak bestaan in het 
rechtstreeks aan eindgebruikers verkopen 
van levensmiddelen."
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Motivering

Ook al moet het micro-ondernemingen gemakkelijker worden gemaakt om de 
hygiëneverordening toe te passen, toch mag niet worden afgeweken van het beginsel van de 
voedselveiligheid.
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TOELICHTING

Procedureaspecten

- Dit voorstel maakt deel uit van de zogenaamde "Fast Track actions" die in de mededeling 
over het actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten in de EU 
(COM(2007)0023) waren opgenomen.

- Kenmerkend voor dit voorstel is dat het betrekking heeft op twee volledig verschillende 
gebieden, namelijk vermindering van de administratieve lasten op het vlak van vrachtprijzen 
en vervoersvoorwaarden enerzijds en bepalingen inzake de vrijstelling van micro-
ondernemingen van de HACCP-basisverplichtingen anderzijds.

- Om deze reden heeft de Conferentie van commissievoorzitters op 5 juli 2007, op verzoek van 
de voorzitter van de Commissie TRAN, de heer Costa en de voorzitter van de Commissie 
ENVI, de heer Ouzký, besloten beide commissies toestemming te geven om een 
wetgevingsverslag op te stellen.

- Terwijl voor het deel van het voorstel dat de levensmiddelenhygiëne betreft (ten 
principale:ENVI) de normale medebeslissingsprocedure moet worden toegepast, is voor het 
deel dat gaat over vervoer niet eens de raadpleging van het Europees Parlement - maar wel 
van het Economisch en Sociaal Comité - verplicht. Het feit dat het Europees Parlement toch 
wordt geraadpleegd, kan derhalve worden beschouwd als een vrijwillige raadpleging zonder 
dat dit invloed heeft op de wetgevingsprocedure.

- Het voornemen van de Commissie met betrekking tot dit wetgevingsvoorstel bestaat erin dat 
de te behandelen aspecten beperkt moeten worden tot een vermindering van de 
administratieve lasten en niet dat de beide dossiers in principe weer worden geopend.

- De Raad heeft ook besloten de twee delen van het voorstel afzonderlijk te behandelen.

- De Commissie ENVI moet de gewone medebeslissingsprocedure toepassen.

Inhoudelijke aspecten

Noodzaak van een uitzonderingsregel tot vrijstelling van bepaalde ondernemingen van de 
HACCP-procedure.

De instelling, tenuitvoerlegging en instandhouding van een risicoanalyse en kritische 
controlepunten (Hazard Analysis and Critical Control Point Concept; afgekort: HACCP-concept) 
is principieel noodzakelijk. Bij de behandeling van het pakket levensmiddelenhygiëne was het 
het Europees Parlement er vooral aan gelegen een zo groot mogelijke voedselveiligheid te 
waarborgen en tevens een uitvoerbaar en flexibel toezichtmechanisme in te stellen. Dat is met de 
onderhavige verordening gelukt. Een verandering op dit moment is niet raadzaam.

 Het communautair beleid en met name het levensmiddelenrecht moet een hoge mate van 
bescherming van het leven en de gezondheid van de mens alsmede van de 
consumentenbelangen waarborgen. Deze doelstelling zou met een volledige afschaffing van 
de HACCP-procedure niet worden verwezenlijkt, omdat dit instrument de 
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levensmiddelenondernemingen erbij helpt om een hogere voedselveiligheidstandaard te 
bereiken.

 Gebleken is dat bovenstaande voorschriften en procedures een degelijke basis vormen om de 
voedselveiligheid te garanderen. 

 De verantwoordelijkheid van de levensmiddelenondernemer werd en wordt door een 
algemene toepassing van op de HACCP-grondbeginselen gebaseerde procedure versterkt.

 Er is een duidelijke en bindende regeling nodig om het vertrouwen van consumenten, 
handelspartners en andere actoren op het gebied van levensmiddelen te behouden en te 
waarborgen.

 Gelijke concurrentievoorwaarden en een vrij verkeer van levensmiddelen en diervoeders in de 
Gemeenschap worden alleen gewaarborgd wanneer de aan levensmiddelen en 
veevoederveiligheid gestelde eisen van lidstaat tot lidstaat niet te sterk verschillen. 

 De rapporteur steun nadrukkelijk het belangrijkste aspect van het Commissievoorstel: 
stimuleren van minder bureaucratie. Toch moet er bijzonder kritisch op worden gewezen dat 
het hoge niveau van de Europese voedselveiligheid door gebruikmaking van uitsluitend 
economische parameters moet worden beperkt. Dat is tegen de achtergrond van de verklaarde 
intentie van Verordening (EG) nr. 852/2004 onaanvaardbaar.

 De desbetreffende verordening is pas sinds 1 januari 2006 van kracht. De omzetting is nog 
niet in alle lidstaten volledig gerealiseerd. Een verandering op dit moment heeft geen zin. 
Daar komt nog bij dat in Verordening (EG) nr. 852/2004 voor 2009 een herziening is 
voorzien. Voordat er definitieve resultaten beschikbaar zijn, is het niet raadzaam 
veranderingen aan te brengen.
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