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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok 
dopravy pri uplatňovaní článku 79 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho 
spoločenstva a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene 
potravín
(KOM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0090),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 152 ods. 4 písm. b) Zmluvy o ES, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0211/2007),

– so zreteľom na rozhodnutie konferencie predsedov z 5. júla 2007, 

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu a Radu, aby návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien 
a podmienok dopravy pri uplatňovaní článku 79 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 852/2004 o hygiene potravín rozdelila do dvoch samostatných nariadení a aby 
do príslušných nariadení začlenila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Parlamentom;

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

4. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
NÁZOV
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Návrh Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY
NARIADENIE EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 11 
týkajúce sa odstránenia diskriminácie 
v oblasti cien a podmienok dopravy pri 
uplatňovaní článku 79 ods. 3 Zmluvy o 
založení Európskeho hospodárskeho 
spoločenstva a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o 
hygiene potravín

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
852/2004 o hygiene potravín

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z rozhodnutia konferencie predsedov z 5. júla 
2007, na základe ktorého sa tak výboru ENVI, ako aj výboru TRAN udeľuje povolenie 
vypracovať legislatívnu správu na základe návrhu Komisie KOM(2007)0090. Vynechanie sa 
vzťahuje otázok týkajúcich sa cien a podmienok dopravy a častí návrhu Komisie, ktoré súvisia 
s touto oblasťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
CITÁCIA 1

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä na jej 
článok 75 ods. 3, článok 95 a článok 152, 
ods. 4 písm. b),

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 95 a článok 152 odsek 4 písmeno 
b),

Odôvodnenie

 Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k názvu.

Druhá zmena sa netýka slovenského znenia. V nemeckom znení dokumentu Komisie nie je 
uvedený správny odkaz na článok 154. Rovnako ako v ostatných jazykových verziách by sa 
malo odkazovať na článok 152 ods. 4 písm. b) (zdravotníctvo).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 2

(2) V nariadení č. 11 sa stanovili pravidlá 
Spoločenstva požadované podľa článku 
75 Zmluvy o ES s cieľom zrušiť určité 
formy diskriminácie, pokiaľ ide o 
vnútrozemskú prepravu v rámci 
Spoločenstva.1 V záujme zníženia 

vypúšťa sa
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administratívnej záťaže podnikov by sa 
malo uvedené nariadenie zjednodušiť 
odstránením zastaraných a zbytočných 
požiadaviek, najmä požiadavky uchovávať 
v papierovej forme určité informácie, 
ktoré sú vďaka technickému pokroku 
teraz k dispozícii v účtovných systémoch 
prepravcov.
1 Ú. v. ES P 52, 16.8.1960, s. 1121. 
Nariadenie naposledy zmenené a 
doplnené nariadením (EHS) č. 3626/84 
(Ú. v. ES L 335, 22.12.1984, s. 4).

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k názvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 3

(3) V článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 
852/20049 sa vyžaduje, aby všetci 
prevádzkovatelia potravinových podnikov 
zaviedli, implementovali a zachovávali 
postup založený na zásadách analýzy 
nebezpečenstva a kritických kontrolných 
bodov (HACCP).

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Koncepcia HACCP sa nezavádza samoúčelne, ale preto, aby sa zabezpečila vysoká miera 
hygieny potravín a potrebná pružnosť na mieste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 4

(4)Skúsenosti ukázali, že v určitých 
potravinových podnikoch sa môže hygiena 
potravín zabezpečiť správnou 
implementáciou požiadaviek týkajúcich sa 
hygieny potravín stanovených v nariadení 
(ES) č. 852/2004 bez toho, aby sa používal 
systém HACCP. Dotknutými podnikmi sú 
najmä malé podniky prevažne 
predávajúce svoje výrobky priamo 
konečnému spotrebiteľovi, ako napr. 
pekárne, mäsiarstva, predajne potravín, 

vypúšťa sa
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trhové stánky, reštaurácie a bary, ktoré sú 
mikropodnikmi v zmysle odporúčania 
Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 
týkajúceho sa vymedzenia mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov1.
1Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

Odôvodnenie

Navrhnutý výber podnikov je úplne náhodný. Samotný ročný obrat, prípadne počet 
spolupracovníkov nemožno akceptovať ako základ dokumentácie o bezpečnosti potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 5

(5) Je preto vhodné, aby sa pre tieto 
podniky ustanovila výnimka z požiadavky 
článku 5 ods. l nariadenia (ES) č. 
852/2004, pričom musia spĺňať všetky 
ostatné požiadavky uvedeného nariadenia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Navrhovaná výnimka uvedených podnikov by sa týkala väčšiny podnikov spracujúcich 
potraviny. Neohrozila by sa tým bezpečnosť potravín v Európe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 6

(6) Keďže spoločným cieľom zmeny a 
doplnenia nariadenia (ES) č. 852/2004 a 
zmeny a doplnenia nariadenia č. 11 je 
zníženie administratívnej záťaže podnikov 
bez toho, aby sa zmenil základný zámer 
uvedených nariadení, je vhodné spojiť 
tieto zmeny a doplnenia do jedného 
nariadenia. -

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k názvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1
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Článok 5 a článok 6, odseky 1, 2 a 3 (nariadenie č. 11)

Nariadenie č. 11 sa mení a dopĺňa takto: vypúšťa sa
(1) Článok 5 sa vypúšťa.
(2) Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:
(a) v odseku 1 sa vypúšťa piata a šiesta 
zarážka;
(b) v odseku 2 sa vypúšťa tretia veta;
(c) odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Ak existujúce doklady, ako napr. 
záznamy o zásielke alebo akýkoľvek iný 
prepravný doklad, obsahujú všetky 
podrobnosti uvedené v odseku 1 a v 
spojení so záznamovými a účtovnými 
systémami prepravcu umožňujú úplnú 
kontrolu ceny a podmienok prepravy, 
takže formy diskriminácie uvedené v 
článku 75 ods. 1 zmluvy sa tým môžu 
odstrániť, alebo je možné sa im vyhnúť, 
od prepravcu sa nevyžaduje predloženie 
nových dokladov.“

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k názvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 2

Článok 5 a článok 6, odseky 1, 2 a 3 (nariadenie č. 11)

V článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 
852/2004 sa dopĺňa táto veta:

vypúšťa sa

 „Bez toho, aby boli dotknuté ostatné 
požiadavky tohto nariadenia, sa odsek 1 
neuplatňuje na podniky, ktoré sú 
mikropodnikmi v zmysle odporúčania 
Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 , a 
činnosti ktorých pozostávajú prevažne z 
priameho predaja potravín konečnému 
spotrebiteľovi.“
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Odôvodnenie

Aj keď by sa malo mikropodnikom uľahčiť uplatňovanie nariadenia o hygiene, zásada 
bezpečnosti potravín sa tým nemôže oslabiť.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Procedurálne hľadiská

- Tento návrh je súčasťou tzv. zrýchlených opatrení, ktoré boli prijaté v oznámení 
k akčnému programu o znižovaní administratívnej záťaže v EÚ (KOM(2007)23).

- Charakteristické pre tento návrh je, že pokrýva dve úplne odlišné oblasti, a to 
zmiernenie administratívnej záťaže v oblasti cien a podmienok dopravy na jednej 
strane a na druhej strane ustanovenia týkajúce sa výnimiek mikropodnikov zo
základných záväzkov vyplývajúcich z HACCP.

- Z tohto dôvodu konferencia predsedov výborov 5. júla 2007 rozhodla v odpovedi 
na otázku predsedu výboru pre dopravu pána Costu a predsedu výboru ENVI pána 
Ouzkého, že obom výborom povolí vypracovať legislatívnu správu.

- Kým riadny spolurozhodovací postup sa má uplatňovať v prípade časti návrhu, ktorá 
sa týka hygieny potravín (v rámci právomoci výboru ENVI), pre časť týkajúcu sa 
dopravy je povinná konzultácia s Hospodárskym a sociálnym výborom, a nie 
s Európskym parlamentom. Podstatná vec, že s Európskym parlamentom sa teda bude 
konzultovať, sa takto môže pokladať za dobrovoľnú konzultáciu bez vplyvu na 
legislatívny postup.

- V súvislosti s týmto legislatívnym návrhom je cieľom Komisie obmedziť prerokúvané 
hľadiská dvoch príslušných dokumentácií na zmiernenie administratívnej záťaže, 
a teda nie opätovne otvoriť otázku základných zásad týchto dvoch dokumentácií.

- Rovnako Rada dospela k záveru, že dvoma časťami návrhu sa treba zaoberať osobitne.

- Čo sa týka postupu, výbor ENVI by mal postupovať podľa riadneho 
spolurozhodovacieho postupu.

Vecné hľadiská

Nevyhnutnosť výnimky týkajúcej sa oslobodenia niektorých podnikov z postupu HACCP.

V zásade je potrebné vypracovať, uskutočňovať a zachovávať analýzu rizík a kritických 
kontrolných bodov (koncepcia analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodoch –
skratka: koncepcia HACCP). Pri prerokúvaní balíka opatrení o hygiene potravín záležalo 
Európskemu parlamentu predovšetkým na tom, aby sa zabezpečila čo najvyššia miera 
bezpečnosti potravín a zároveň aby sa zaviedol praktický a pružný kontrolný mechanizmus. 
Podarilo sa to v predloženom nariadení. V súčasnosti nie je vhodné uskutočniť zmenu:

 Politika na úrovni Spoločenstva, a najmä právne predpisy v oblasti potravín musí 
zaručiť vysokú mieru ochrany života a zdravia ľudí, ako aj záujmov spotrebiteľa. Tento 
stanovený cieľ by sa nedosiahol úplným zrušením postupu HACCP, pretože tento 
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nástroj poskytuje pomoc potravinárskym podnikom dosiahnuť vysokú úroveň 
bezpečnosti potravín.

 Skúsenosť ukázala, že tieto právne predpisy a príslušný postup vytvárajú stabilný základ 
pre zaručenie bezpečnosti potravín.

 Zodpovednosť potravinových podnikov bola a je posilňovaná spoločným uplatňovaním 
postupu zakladajúceho sa na zásadách HACCP.

 Sú potrebné jasné a záväzné pravidlá, aby sa získala a zabezpečila dôvera spotrebiteľov, 
obchodných partnerov a ostatných spolupôsobiacich subjektov v oblasti potravín.

 Rovnaké podmienky hospodárskej súťaže a voľný pohyb potravín a krmív 
v Spoločenstve možno zabezpečiť iba vtedy, ak sa požiadavky na bezpečnosť potravín 
a krmív v jednotlivých členských štátoch nebudú navzájom príliš odlišovať.

  Spravodajca dôrazne podporuje hlavnú myšlienku návrhu Komisie, ktorou je urýchliť 
odstránenie administratívnej záťaže. Napriek tomu sa musí jednoznačne vylúčiť, že 
vysoká miera potravinovej bezpečnosti sa má obmedziť uplatňovaním výlučne 
hospodárskych parametrov. Na pozadí objasneného zámeru nariadenia (ES) č. 852/2004 
je táto skutočnosť neprijateľná.

 Príslušné nariadenie nadobudlo účinnosť iba 1. januára 2006. Jeho vykonávanie sa ešte 
úplne nerealizovalo vo všetkých členských štátoch. Zmena v súčasnosti by nemala 
žiaden zmysel. Okrem toho sa v nariadení (ES) č. 852/2004 predpokladá revízia v roku 
2009. Pokiaľ sa nedosiahnu konečné výsledky, nie je vhodné uskutočniť zmenu.
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