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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och 
befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
852/2004 om livsmedelshygien
(KOM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0090),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 152.4 b i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0211/2007),

– med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 5 juli 2007,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor om den föreslagna rättsliga 
grunden,

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att dela upp förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning nr 11 om 
avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt 
artikel 79.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien i 
två separata förordningar och att införliva parlamentets ändringsförslag i motsvarande 
förordning.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar
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Ändringsförslag 1
TITEL

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av rådets 

förordning nr 11 om avskaffande av 
diskriminering såvitt avser fraktsatser och 

befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i 
fördraget om upprättandet av Europeiska 

ekonomiska gemenskapen och av
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien

Motivering

Detta ändringsförslag bygger på talmanskonferensens beslut av den 5 juli 2007 om att ge 
utskotten ENVI och TRAN tillstånd att utarbeta var sitt lagstiftningsbetänkande på grundval 
av kommissionens förslag (KOM(2007)0090). Strykningen avser hänvisningar till området för 
fraktsatser och befordringsvillkor samt den del av kommissionens förslag som gäller detta 
område.

Ändringsförslag 2
BEAKTANDELED 1

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 75.3, artikel 95 och 
artikel 152.4 b,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95 och artikel 152.4 b,

Motivering
Se motiveringen till ändringsförslaget till titeln.

Ändringsförslag 3
SKÄL 2

(2) Sådana gemenskapsbestämmelser som 
enligt artikel 75 i EG-fördraget behövs för 
att avskaffa vissa former av 
diskriminering vid transporter inom 
gemenskapen, har fastställts i förordning 
nr 111. För att minska företagens 
administrativa bördor bör den 
förordningen förenklas genom att 
föråldrade och onödiga krav avskaffas, 
särskilt kravet att på papper behålla vissa 

utgår
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uppgifter som genom teknikens 
framåtskridande nu finns tillgängliga i 
transportföretagens redovisningssystem.
____________
1 EGT 52, 16.8.1960, s. 1121. 
Förordningen senast ändrad genom 
förordning (EEG) nr 3626/84 
(EGT L 335, 22.12.1984, s. 4).

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till titeln.

Ändringsförslag 4
SKÄL 3

(3) Enligt artikel 5.1 i förordning (EG) 
nr 852/20041 skall alla 
livsmedelsföretagare inrätta, genomföra 
och upprätthålla förfaranden grundande 
på principerna för faroanalys och kritiska 
styrpunkter (HACCP-principerna).

utgår

___________
1 EUT L 139, 30.4.2004, s. 1; rättad i 
EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

Motivering

HAACP-principerna har inte införts som något självändamål utan för att garantera en god 
livsmedelshygien och nödvändig flexibilitet i praktiken.

Ändringsförslag 5
SKÄL 4

(4) Erfarenheten har visat att i vissa 
livsmedelsföretag kan livsmedelshygienen 
tryggas genom korrekt tillämpning av de 
livsmedelshygieniska kraven i förordning 
(EG) nr 852/2004 utan att 
HACCP-systemet tillämpas. De berörda 
företagen är särskilt småföretag som 
främst säljer sina produkter direkt till 
slutkonsumenten, såsom bagerier, 

utgår



PE398.424v01-00 8/12 PR\697012SV.doc

SV

slakterier, specerihandlare, 
marknadsstånd, restauranger och barer, 
vilka är mikroföretag i den bemärkelse 
som avses i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 
6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag1.
____________
1 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

Motivering

Det föreslagna urvalet av företag är fullkomligt godtyckligt. I ett ärende som gäller 
livsmedelssäkerhet är det inte acceptabelt att använda årsomsättning eller antal anställda 
som enda kriterier.

Ändringsförslag 6
SKÄL 5

(5) Därför bör dessa företag ges undantag 
från kravet i artikel 5.1 i förordning (EG) 
nr 852/2004, men samtidigt är det 
underförstått att de måste följa alla andra 
krav i den förordningen.

utgår

Motivering

Det undantag som föreslås för ovanstående företag skulle omfatta merparten av alla företag 
som sysslar med livsmedelsförädling. Därmed skulle inte livsmedelssäkerheten i EU kunna 
garanteras.

Ändringsförslag 7
SKÄL 6

(6) Eftersom ändringen av förordning 
(EG) nr 852/2004 och av förordning nr 11 
har det gemensamma syftet att minska 
företagens administrativa bördor utan att 
förordningarnas syfte påverkas, är det 
lämpligt att ändringarna kombineras i en 
enda förordning.

utgår
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till titeln.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 1

Artiklarna 5 och 6, punkterna 1-3 (Förordning nr 11)

Förordning nr 11 skall ändras på följande 
sätt:

utgår

1) Artikel 5 skall utgå.
2) Artikel 6 skall ändras på följande sätt:
a) I punkt 1 skall de femte och sjätte 
strecksatserna utgå.
b) I punkt 2 skall den tredje meningen 
utgå.
c) Punkt 3 skall ersättas med följande:
”3. Om det är möjligt att få alla de 
uppgifter som anges i punkt 1 genom 
befintliga handlingar, såsom fraktsedlar 
eller andra transporthandlingar, och att 
genom dessa, tillsammans med 
transportörens färdskrivar- och 
redovisningssystem, få fullständig 
information om fraktsatser och 
befordringsvillkor, så att de i artikel 75.1 
av fördraget avsedda formerna av 
diskriminering därigenom kan fås att 
upphöra eller undvikas, skall 
transportörerna inte åläggas att införa 
nya handlingar.”

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till titeln.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 2

Artiklarna 5 och 6, punkterna 1-3 (Förordning nr 11)

I artikel 5.3 i förordning (EG) 
nr 852/2004 skall följande mening läggas 

utgår
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till:
”Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra krav i den här förordningen skall 
punkt 1 inte tillämpas på företag som är 
mikroföretag i den bemärkelse som avses i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 20031 och vars 
verksamhet främst består av direkt 
försäljning av livsmedel till 
slutkonsumenten.”
___________
1 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

Motivering

Tillämpningen av hygienförordningen bör underlättas för mikroföretag, men detta får inte 
innebära att principen om livsmedelssäkerhet frångås.
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MOTIVERING

Förfarandeaspekter

- Detta förslag ingår bland de så kallade fast track actions som anges i kommissionens 
meddelande ”Åtgärdsprogram för minskning av administrativa bördor i Europeiska 
unionen” (KOM(2007)0023).

- Utmärkande för detta förslag är att det omfattar två helt skilda områden, nämligen 
minskningen av administrativa börder på området för fraktsatser och 
befordringsvillkor å ena sidan och bestämmelser om att undanta mikroföretag från de 
krav som anges i HACCP-principerna å den andra.

- Mot denna bakgrund beslöt talmanskonferensen den 5 juli 2007 på begäran av 
transportutskottets ordförande Paolo Costa och miljöutskottets ordförande 
Miroslav Ouzký att bevilja båda utskotten rätt att utarbeta ett lagstiftningsbetänkande.

- För den del av förslaget som gäller livsmedelshygien (med ENVI som ansvarigt 
utskott) ska beslut fattas enligt det normala medbeslutandeförfarandet, men 
beträffande transportdelen krävs inte ens samråd med parlamentet (men däremot med 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén). Att parlamentet trots det rådfrågas 
kan således ses som ett frivilligt samråd som inte påverkar lagstiftningsförfarandet.

- Kommissionens avsikt med detta lagförslag är att begränsa de aspekter som ska 
behandlas till minskningen av den administrativa bördan och inte att ta upp de båda 
ärendena från grunden igen.

- Rådet har också beslutat att behandla förslagets båda delar separat.

- ENVI-utskottet bör följa det vanliga medbeslutandeförfarandet.

Innehållsliga aspekter

Behovet av bestämmelser om att undanta vissa företag från HACCP-förfarandet

Det är av grundläggande vikt att införa, tillämpa och upprätthålla systemet för riskanalys och 
kritiska styrpunkter (Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP). När paketet om 
livsmedelshygien behandlades var parlamentet framför allt angeläget om att garantera högsta 
möjliga livsmedelssäkerhet och samtidigt upprätta en fungerande och flexibel 
kontrollmekanism. Detta har uppnåtts i och med denna förordning. Av följande skäl är det 
inte lämpligt att göra någon ändring i nuläget:

 Politiken på gemenskapsnivå, i synnerhet livsmedelslagstiftningen, måste garantera ett 
starkt skydd för människors liv och hälsa liksom för konsumenternas intressen. Om 
HACCP-förfarandet helt avskaffas skulle detta mål inte gå att uppnå, eftersom 
förfarandet hjälper livsmedelsföretagen att uppnå en högre livsmedelssäkerhet.
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 Erfarenheten har visat att dessa bestämmelser och förfaranden är en solid grund för att 
garantera livsmedelssäkerheten. 

 Livsmedelsföretagens ansvar har stärkts och fortsätter att stärkas genom den allmänna 
tillämpningen av förfaranden som grundar sig på HACCP-principerna.

 Det behövs tydliga och bindande regler för att upprätthålla och säkra förtroendet bland 
konsumenter, handelspartner och andra aktörer i livsmedelssektorn.

 Lika villkor för konkurrensen och den fria rörligheten för livsmedel och foder inom 
gemenskapen kan bara garanteras om det inte finns några väsentliga skillnader i kraven 
på livsmedels- och fodersäkerhet mellan olika medlemsstater. 

 Föredraganden stöder helhjärtat kärnan i kommissionens förslag: målet att minska 
byråkratin. Det är dock ytterst viktigt att se till så att den höga livsmedelssäkerheten i 
EU inte undergrävs genom att man enbart tar ekonomiska hänsyn. Mot bakgrund av det 
angivna syftet i förordning (EG) nr 852/2004 är detta inte acceptabelt.

 Förordningen trädde i kraft först den 1 januari 2006 och har fortfarande inte genomförts 
fullt ut i alla medlemsstater. Det skulle inte vara meningsfullt att ändra den i nuläget. 
Dessutom ska förordning (EG) nr 852/2004 ses över 2009. Det är inte lämpligt att ändra 
förordningen innan de slutliga resultaten av översynen är klara.
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