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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe št. 11 o 
odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz po členu 79(3) Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Uredbe št. 852/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta o higieni živil
(KOM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0090),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 152 (4)(b) Pogodbe ES, v skladu s katerima je 
Komisija posredovala svoj predlog (C6-0020/2007),

– ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 5. julija 2007,

– ob upoštevanju stališča Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6–
0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo in Svet, naj predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Uredbe št. 11 o odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz 
po členu 79(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Uredbe št. 
852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil razdelita na dve ločeni uredbi in 
vključita v ustrezno uredbo predloge sprememb, ki jih je sprejel Parlament;

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
NASLOV

Predlog Predlog

UREDBE EVROPSKEGA UREDBE EVROPSKEGA 
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PARLAMENTA IN SVETA PARLAMENTA IN SVETA
o spremembi Uredbe št. 11 o odpravi 
diskriminacije pri prevozninah in pogojih 
za prevoz po členu 79(3) Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske gospodarske 
skupnosti in Uredbe št. 852/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta o higieni 
živil

o spremembi Uredbe št. 852/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta o higieni 
živil

Obrazložitev

Sprememba izvira iz sklepa konference predsednikov z dne 5. julija 2007, da odboroma ENVI 
in TRAN dovoli izdelati po eno zakonodajno poročilo na osnovi predloga Komisije 
(KOM(2007)0090). Črtano besedilo se nanaša na sklicevanje na področje prevoznin in 
pogojev za prevoz ter dele predloga Komisije, povezane s tem področjem.

Predlog spremembe 2
NAVEDBA SKLICEVANJA 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti ter zlasti člena 75(3),
člena 95 in člena 152(4)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti ter zlasti člena 95 in 
člena 152(4)(b) Pogodbe,

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 2

(2) Uredba št. 111 določa pravila 
Skupnosti, zahtevana v členu 75 Pogodbe 
ES, da se odpravi nekatere oblike 
diskriminacije v zvezi z notranjim 
prevozom v Skupnosti. Za namen 
zmanjševanja upravnih obremenitev za 
nosilce dejavnosti se navedena uredba 
poenostavi z odstranitvijo zastarelih in 
nepotrebnih zahtev, zlasti zahtev, da se v 
pisni obliki ohranjajo informacije, ki so 
sedaj zaradi tehničnega napredka na voljo 
v prevoznikovih računovodskih sistemih.

črtano

1 UL P 52, 16.08.1960, str.1121. Uredba, 
kakor je bila nazadnje spremenjena z 
Uredbo (ES) št. 3626/84 (UL L 335, 
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22.12.1984, str. 4).

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 3

(3) Člen 5(1) Uredbe (ES) št. 852/20049

zahteva, da vsi nosilci živilske dejavnosti 
vzpostavijo, izvajajo in vzdržujejo 
postopek, ki temelji na načelih analize 
tveganj in kritičnih kontrolnih točk 
(HACCP).

črtano

Obrazložitev

Uvedba analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk ni sama sebi namen, ampak naj bi 
zagotavljala visoko raven higiene živil in vso potrebno prožnost na kraju samem.

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 4

(4) Izkušnje so pokazale, da se higiena 
živil pri nekaterih nosilcih živilskih 
dejavnostih lahko zagotavlja s pravilnim 
izvajanjem zahtev za higieno živil, 
določenih v Uredbi (ES) št. 852/2004, ne 
da bi se za to uporabljal sistem HACCP. 
Zadevni nosilci dejavnosti so zlasti mali 
nosilci dejavnosti, ki svoje izdelke 
pretežno prodajajo neposredno končnemu 
potrošniku, kot so pekarne, mesnice, 
špecerijske trgovine, stojnice na tržnici, 
restavracije in bari, ki so mikropodjetja v 
smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES 
z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, 
majhnih in srednje velikih podjetij1.

črtano

1 UL L 124, 20.05.2003, str. 36.

Obrazložitev

Predlagani izbor podjetij je docela samovoljen. Pri dokumentaciji o varnosti živil je 
nesprejemljivo že to, da se kot osnova uporabljata letni promet ali število sodelavcev.
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Änderungsantrag6
UVODNA IZJAVA 5

(5) Zato je primerno za navedene nosilce 
dejavnosti določiti oprostitev zahtev iz 
člena 5(1) Uredbe (ES) št. 852/2004, pri 
čemer se razume, da morajo izpolnjevati 
vse druge zahteve iz navedene uredbe.

črtano

Obrazložitev

Predlagana oprostitev za zgornja podjetja bi se nanašala na večji del obratov živilsko 
predelovalne industrije. Tako  v Evropi ne bi mogli zagotavljati varnosti živil.

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 6

(6) Ker se tako s spremembami Uredbe 
(ES) št. 852/2004 kot s spremembami 
Uredbe št. 11 namerava zmanjšati 
upravne obremenitve za nosilce 
dejavnosti, ne da bi se pri tem spremenil 
temeljni namen navedenih uredb, je 
primerno te spremembe združiti v eno 
samo uredbo – -

črtano

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova.

Predlog spremembe 8
ČLEN 1

Člen 5 in člen 6, odstavki 1, 2 in 3 (Uredba št. 11)

Uredba št. 11 se spremeni: črtano
(1) Člen 5 se črta.
(2) Člen 6 se spremeni:
(a) v odstavku 1 se črtata peta in šesta 
alinea;
(b) v odstavku 2 se črta tretji stavek;
(c) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:
"3. Od prevoznikov se ne zahtevajo novi 
dokumenti, kadar so v obstoječih 
dokumentih, kot so tovorni listi ali kateri 
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koli drugi prevozni dokumenti, na voljo 
vsi podatki iz odstavka 1 in kadar ti 
obstoječi dokumenti v povezavi s sistemi 
evidentiranja in računovodskimi sistemi 
prevoznika omogočajo popolno kontrolo 
nad prevozninami in pogoji za prevoz, 
tako da se oblike diskriminacije iz člena 
75(1) Pogodbe lahko odpravijo ali 
razveljavijo.“

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova.

Predlog spremembe 9
ČLEN 2

Člen 5 in člen 6, odstavki 1, 2 in 3 (Uredba št. 11)

V členu 5(3) Uredbe (ES) št. 852/2004 se 
doda naslednji stavek:

črtano

 „Brez poseganja v druge zahteve te 
uredbe se odstavek 1 ne uporablja za 
nosilce dejavnosti, ki so mikropodjetja v 
smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES 
z dne 6. maja 2003, in katerih dejavnosti 
pretežno obsegajo neposredno prodajo 
živil končnemu potrošniku.“

Obrazložitev

Tudi če je namen olajšati mikropodjetjem uporabo uredbe o higieni, se ne sme odstopati od 
načela varnosti živil.
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OBRAZLOŽITEV

Postopkovni vidiki

- Predlog spada med tako imenovane hitre ukrepe, ki so bili sprejeti v okviru sporočila o 
akcijskem programu za zmanjševanje upravnih obremenitev v Evropski uniji 
(KOM(2007)23).

- Značilnost tega predloga je, da obsega dvoje povsem različnih področij, namreč 
lajšanje upravnih nalog pri prevozninah in pogojih za prevoz na eni ter določbe o 
izvzetju mikropodjetij od temeljnih obveznosti analize tveganj in kritičnih kontrolnih 
točk na drugi strani.

- Zato je konferenca predsednikov odborov 5. julija 2007 sklenila, da odboru za promet 
in odboru ENVI na predlog njunih predsednikov Paola Coste in Miroslava Ouzkýja 
dovoli izdelavo zakonodajnega poročila.

- Medtem ko naj bi se za del predloga, ki se navezuje na higieno živil (v pristojnosti 
odbora ENVI) uporabil postopek soodločanja, za tistega v zvezi s prometom ni 
obvezno niti posvetovanje z Evropskim parlamentom, pač pa posvet z Ekonomsko-
socialnim odborom. Dejstvo, da je vendar prišlo do posvetovanja z Evropskim 
parlamentom, je potemtakem mogoče razumeti kot prostovoljni posvet brez vpliva na 
zakonodajni postopek.

- Komisija pri tem zakonodajnem predlogu nima namena ponovno obravnavati temeljna 
načela obeh dosjejev, pač pa omejiti nedodelane vidike na lajšanje upravnih bremen.

- Tudi Svet je sklenil, da bo oba dela predloga obravnaval ločeno.

- Kar se postopka tiče, bi moral odbor ENVI ravnati v skladu z običajnim postopkom 
soodločanja.

Vsebinski vidiki

Potreba po odstopanju za izvzetje nekaterih podjetij od postopka analize tveganj in kritičnih 
kontrolnih točk

Uvedba, izvedba in ohranitev analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk (koncept Hazard 
Analysis and Critical Control Point, skrajšano HACCP) so načeloma nujne. Pri obravnavi 
paketa o higieni živil se je zlasti Evropski parlament zavzel za to, da bi se zagotavljala čim 
višja raven varnosti živil, hkrati pa vzpostavil izvedljiv in prožen nadzorni mehanizem. Z 
obstoječo uredbo je to uspelo in sprememba v tem trenutku ni priporočljiva.

 Politika na ravni Skupnosti, zlasti živilska zakonodaja, mora zagotavljati visoko raven 
zaščite za življenje in zdravje ljudi ter interese potrošnikov. Tega cilja ni mogoče 
uresničiti s popolno odpravo postopka analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk, saj ta 
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instrument podjetnikom v živilski dejavnosti pomaga dosegati višji standard varnosti 
živil.

 Izkušnje kažejo, da so ti predpisi in postopki trdna podlaga za zagotavljanje varnosti 
živil. 

 Odgovornost podjetnikov v živilski dejavnosti se je krepila in se še krepi s splošno 
uporabo postopkov, ki se opirajo na načela analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk.

 Da se ohrani in utrdi zaupanje potrošnikov, trgovskih partnerjev in drugih udeležencev 
v živilskem sektorju, je potrebna jasna in zavezujoča ureditev.

 Enakopravno konkurenco in prosto gibanje živil in krmil v Skupnosti je mogoče 
zagotoviti le, če zahteve po varnosti živil in krmil v posameznih državah članicah ne 
bodo pretirano odstopale druga od druge. 

 Poročevalec izrecno podpira vodilno misel predloga Komisije o nadaljnjem 
zmanjševanju birokracije. Vendar je treba še posebej kritično poudariti, da bi z 
izključno uporabo gospodarskih parametrov upadla visoka raven varnosti živil, kar je 
glede na izrecni namen uredbe (ES) št. 852/2004 nesprejemljivo.

 Zadevna uredba velja šele od 1. januarja 2006 in še ni bila v polnem obsegu prenesena v 
zakonodajo vseh držav članic. Sprememba v tem trenutku ni smiselna, zlasti ker je za 
uredbo (ES) št. 852/2004 v letu 2009 predvidena revizija. Dokler ne bodo znani njeni 
dokončni rezultati, pa sprememb ni priporočljivo sprejemati.
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