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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
                większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
                większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
                większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 

przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
                większość oddanych głosów
***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)

                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.



PR\697012PL.doc 3/12 PE398.424v01-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO................5

UZASADNIENIE ................................................................................................................11



PE398.424v01-00 4/12 PR\697012PL.doc

PL



PR\697012PL.doc 5/12 PE398.424v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w stawkach 
i warunkach transportu, w związku z wykonaniem art. 79 ust. 3 Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz rozporządzenie (WE) nr 
852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych
(COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0090),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 152 ust. 4 lit. b) traktatu WE, zgodnie z którymi 
wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0211/2007),

– uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 5 lipca 2007 r.,

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej dotyczącą zaproponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Rady i Komisji o rozdzielenie na dwa różne rozporządzenia wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach 
transportu, zgodnie z art. 79 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Gospodarczą oraz rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie higieny środków spożywczych, i o uwzględnienie we właściwym rozporządzeniu 
przyjętych przez Parlament poprawek;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
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TYTUŁ

Wniosek Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie nr 11 
dotyczące zniesienia dyskryminacji w 
stawkach i warunkach transportu, w 
związku z wykonaniem art. 79 ust. 3 
Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą oraz 
rozporządzenie (WE) nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie higieny środków spożywczych

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
852/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie higieny środków
spożywczych

Uzasadnienie

Poprawka wynika z decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 5 lipca 2007 r. o wydaniu 
zgody na sporządzenie po jednym sprawozdaniu legislacyjnym na podstawie wniosku Komisji 
COM(2007)0090 przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisję Transportu i Turystyki. Skreśla się odniesienia 
dotyczące stawek i warunków transportu oraz fragmenty wniosku Komisji dotyczące tego 
zakresu.

Poprawka 2
ODNIESIENIE 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 75 ust. 3, art. 95 i art. 152 ust. 4 
lit. b),

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95 i art. 152 ust. 4 lit. b),

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do tytułu.

Poprawka 3
PUNKT 2 PREAMBUŁY

(2) Przepisy wspólnotowe, które mają być 
przestrzegane zgodnie z art. 75 traktatu 
WE w celu zniesienia pewnych form 
dyskryminacji w zakresie transportu 
drogowego w ramach Wspólnoty, zostały 
ustanowione w rozporządzeniu nr 111.

skreślony
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Aby zmniejszyć obciążenia 
administracyjne dla przedsiębiorstw, 
wymienione rozporządzenie powinno 
zostać uproszczone poprzez usunięcie 
nieaktualnych i zbędnych wymogów, w 
szczególności wymogu przechowywania 
na papierze pewnych informacji, które ze 
względu na postęp techniczny, są obecnie 
dostępne w systemie rachunkowości 
przewoźnika.
1 Dz.U. P 52 z 16.8.1960, str. 1121.
Rozporządzenie ostatnio zmienione 
rozporządzeniem (EWG) nr 3626/84 
(Dz.U. nr L 335 z 22.12.1984, str. 4).

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do tytułu.

Poprawka 4
PUNKT 3 PREAMBUŁY

(3) W art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
852/2004 nałożono na wszystkie podmioty 
prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze 
wymóg ustanowienia, wdrożenia i 
utrzymywania procedur opierających się 
na zasadach analizy zagrożeń i 
krytycznych punktów kontroli (HACCP).

skreślony

Uzasadnienie

Pojęcia HACCP nie wprowadzono bez powodu, lecz w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
higieny środków spożywczych i koniecznej elastyczności na miejscu.

Poprawka 5
PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) Doświadczenie wskazuje, że w 
niektórych przedsiębiorstwach 
spożywczych higiena żywności może być 
zagwarantowana w wyniku prawidłowego 
wdrożenia wymogów dotyczących higieny 
żywności określonych w rozporządzeniu 
(WE) nr 852/2004 bez konieczności 
stosowania systemu HACCP.
Zainteresowanymi przedsiębiorstwami są 

skreślony
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w szczególności małe przedsiębiorstwa 
przede wszystkim sprzedające żywność 
bezpośrednio konsumentowi końcowemu, 
np: piekarnie, masarnie, sklepy 
spożywcze, stanowiska handlowe, 
restauracje i bary, które mogą być 
sklasyfikowane jako 
mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu 
zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącego definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw1.
1 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36.

Uzasadnienie

Zaproponowany wykaz przedsiębiorstw jest całkowicie przypadkowy. Nie do przyjęcia jest 
przyjmowanie za podstawę dokumentu dotyczącego bezpieczeństwa środków spożywczych 
wyłącznie rocznego obrotu względnie liczby pracowników.

Poprawka 6
PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) Dlatego też właściwe jest zwolnienie 
tych przedsiębiorstw z wymogu 
określonego w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 852/2004, przy założeniu, że 
muszą one spełniać wszystkie inne 
wymogi ustanowione w tym 
rozporządzeniu.

skreślony

Uzasadnienie

Proponowane zwolnienie powyższych przedsiębiorstw dotyczyłoby większości zakładów 
przetwórstwa środków spożywczych. Nie zapewniałoby to bezpieczeństwa środków 
spożywczych w Europie.

Poprawka 7
PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Ponieważ zmiany rozporządzenia 
(WE) nr 852/2004 i rozporządzenia nr 11 
mają ten sam cel czyli zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych dla 
przedsiębiorstw, bez wprowadzania zmian 
do podstawowych celów tych 

skreślony
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rozporządzeń, właściwe jest by połączyć te 
zmiany w jedno rozporządzenie.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do tytułu.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 1

Artykuł 5 i artykuł 6 ustępy 1, 2 i 3 (rozporządzenie nr 11)

W rozporządzeniu nr 11 wprowadza się 
następujące zmiany:

skreślony

1) Skreśla się art. 5.
2) W art. 6 wprowadza się następujące 
zmiany:
a) W ust. 1 skreśla się tiret piąte i szóste;
b) W ust. 2 skreśla się trzecie zdanie.
c) Ustęp 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„3. Jeżeli istniejące dokumenty takie jak 
listy przewozowe lub jakiekolwiek inne 
dokumenty przewozowe zawierają 
wszystkie informacje określone w ust. 1 i 
w połączeniu z systemem rachunkowości 
przewoźnika umożliwiają 
przeprowadzenie pełnej kontroli stawek i 
warunków transportowych, w taki sposób, 
że formy dyskryminacji określone w art. 
75 ust. 1 traktatu mogą zostać zniesione 
lub można ich uniknąć, przewoźnicy nie 
są zobowiązani do przedstawiania nowych 
dokumentów.”

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do tytułu.

Poprawka 9
ARTYKUŁ 2

Artykuł 5 i artykuł 6 ustępy 1, 2 i 3 (rozporządzenie nr 11)

W art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
852/2004 dodaje się zdanie o 

skreślony
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następującym brzmieniu:
„Bez uszczerbku dla innych wymogów 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, ust. 1 nie ma 
zastosowania do przedsiębiorstw, które są 
mikroprzedsiębiorstwami w rozumieniu 
zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 
maja 2003 r., oraz których działalność 
polega przede wszystkim na bezpośredniej 
sprzedaży żywności końcowym klientom.”

Uzasadnienie

Nawet ułatwiając mikroprzedsiębiorstwom stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie 
higieny nie można odstąpić od zasady bezpieczeństwa środków spożywczych.
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UZASADNIENIE

Sprawy proceduralne

- Wniosek ten stanowi część tzw. „Fast Track actions” (czyli działań przyspieszonych), 
przyjętych w komunikacie w sprawie programu działań na rzecz zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej (COM(2007)23).

- Cechą charakterystyczną wniosku jest to, że obejmuje on dwie całkowicie różne 
dziedziny, mianowicie z jednej strony zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
w zakresie stawek i warunków transportu, a z drugiej – postanowienia dotyczące 
zwolnienia mikroprzedsiębiorstw ze stosowania zasad HACCP.

- Na wniosek przewodniczącego Komisji Transportu Paolo Costy oraz 
przewodniczącego komisji ENVI Miroslava Ouzký´ego Konferencja 
Przewodniczących Komisji postanowiła zatem w dniu 5.7.2007 r. udzielić obu 
komisjom zezwolenia na sporządzenie sprawozdania legislacyjnego.

- W przypadku części wniosku dotyczącej higieny środków spożywczych 
(w kompetencji komisji ENVI) należy zastosować zwykłą procedurę współdecyzji, 
natomiast w przypadku części dotyczącej transportu nie jest nawet konieczna 
konsultacja z Parlamentem Europejskim, jednak oczywiście wymagana jest 
konsultacja z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. Zasięgnięcie de facto konsultacji 
z Parlamentem Europejskim można zatem uznać za dobrowolne zasięgnięcie opinii, 
pozostające bez wpływu na procedurę legislacyjną.

- W ramach niniejszego wniosku legislacyjnego Komisja zamierza ograniczyć odnośne 
aspekty zmniejszenia obciążeń administracyjnych bez ponownego otwarcia kwestii 
przepisów zawartych w obu dokumentach.

- Rada również postanowiła potraktować obie części wniosku oddzielnie.

- Z proceduralnego punktu widzenia komisja ENVI powinna zastosować zwykłą 
procedurę współdecyzji.

Sprawy merytoryczne

Konieczność wprowadzenia odstępstwa dotyczącego zwolnienia określonych przedsiębiorstw 
ze stosowania procedur HACCP

Konieczne jest zasadniczo stworzenie, wdrożenie i przeprowadzanie Analizy Zagrożeń i 
Krytycznych Punktów Kontroli (z ang. pojęcie Hazard Analysis and Critical Control Point, 
w skrócie HACCP). W pracach nad pakietem dotyczącym higieny środków spożywczych 
Parlamentowi Europejskiemu szczególnie zależało na zapewnieniu jak największego 
bezpieczeństwa środków spożywczych przy jednoczesnym wprowadzeniu praktycznego 
i elastycznego mechanizmu kontroli. Udało się to osiągnąć w przypadku niniejszego 
rozporządzenia. Nie zaleca się dokonywania zmiany w obecnym momencie:
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 Polityka na szczeblu wspólnotowym, a zwłaszcza prawodawstwo dotyczące środków 
spożywczych, musi zapewniać wysoki stopień ochrony życia i zdrowia ludzkiego, jak 
również interesów konsumentów. Założony cel nie zostałby osiągnięty przez całkowite 
zniesienie procedury HACCP, gdyż instrument ten pomaga przedsiębiorstwom z branży 
środków spożywczych w osiągnięciu wyższego poziomu bezpieczeństwa środków 
spożywczych. 

 Doświadczenie pokazuje, że te przepisy i procedury tworzą solidną podstawę 
zapewnienia bezpieczeństwa środków spożywczych. 

 Odpowiedzialność przedsiębiorców z branży środków spożywczych wzmocniło i 
wzmacnia powszechne stosowanie procedur opartych na przepisach HACCP.

 Zdobycie i zapewnienie zaufania konsumentów, partnerów handlowych i pozostałych 
uczestników z branży środków spożywczych wymaga jasnych i wiążących regulacji 
prawnych.

 Równość konkurencji i swobodny przepływ żywności i pasz we Wspólnocie mogą 
zostać zapewnione tylko wtedy, gdy wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności 
i pasz nie będą się różnić znacząco między poszczególnymi państwami członkowskimi.

 Sprawozdawca zdecydowanie popiera zasadniczą koncepcję wniosku Komisji 
w zakresie zmniejszenia ilości biurokracji. Należy jednak z dużą dozą krytycyzmu 
podejść do kwestii ograniczenia wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności 
w Europie jedynie w oparciu o względy ekonomiczne. Jest to nie do przyjęcia w świetle 
zamierzonych skutków rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

 Odnośne rozporządzenie obowiązuje dopiero od dnia 1 stycznia 2006 r. Nie zostało ono 
jeszcze w pełni wdrożone we wszystkich państwach członkowskich. Wprowadzenie 
zmiany w tym momencie nie jest uzasadnione. Ponadto rozporządzenie (WE) nr 
852/2004 przewiduje dokonanie przeglądu w 2009 r. Nie zaleca się wprowadzania 
zmian przed uzyskaniem ostatecznych wyników.
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