
Kontrola transportu towarów niebezpiecznych drogą lądową (uprawnienia wyko-
nawcze przyznane Komisji) ***I

P6_TA(2008)0002

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 95/50/WE
w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2007)0509 —

C6-0278/2007 — 2007/0184(COD))

(2009/C 41 E/15)

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2007)0509),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 71 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedsta-
wiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0278/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0506/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. 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;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Zniesienie dyskryminacji w zakresie stawek i warunków transportu ***I

P6_TA(2008)0003

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. 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 — aspekty transportowe (COM(2007)0090 — C6-0086/2007 — 2007/0037A(COD))

(2009/C 41 E/16)

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

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

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 75 ust. 3, art. 95 i art. 152 ust. 4 lit. b) Traktatu WE, zgodnie
z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0086/2007),
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— uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 5 lipca 2007 r. o wydaniu zgody na spo-
rządzenie po jednym sprawozdaniu legislacyjnym na podstawie ww. wniosku Komisji przez Komisję
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisję
Transportu i Turystyki,

— uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

— uwzględniając art. 51 oraz art. 35 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0513/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. 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;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1

TYTUŁ

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 Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spo-
żywczych

Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie nr 11 doty-
czące zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach trans-
portu, w związku z wykonaniem art. 79 ust. 3 Traktatu ustana-
wiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą

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. 75 ust. 3,

Poprawka 3

ODNIESIENIE 5

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, skreślone

Poprawka 4

PUNKT 3 PREAMBUŁY

(3) W art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 nało-
żono na wszystkie podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spo-
żywcze wymóg ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania pro-
cedur opierających się na zasadach analizy zagrożeń
i krytycznych punktów kontroli (HACCP).

skreślony

19.2.2009 PL C 41 E/91Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 15 stycznia 2008 r.



Poprawka 5

PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) Doświadczenie wskazuje, że w niektórych przedsiębior-
stwach spożywczych higiena żywności może być zagwaranto-
wana w wyniku prawidłowego wdrożenia wymogów dotyczą-
cych higieny żywności określonych w rozporządzeniu (WE)
nr 852/2004 bez konieczności stosowania systemu HACCP.
Zainteresowanymi przedsiębiorstwami są 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 mikroprzedsiębior-
stwa w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia
6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

skreślony

Poprawka 6

PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) Dlatego też właściwe jest zwolnienie tych przedsiębior-
stw 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

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 wprowa-
dzania zmian do podstawowych celów tych rozporządzeń,
właściwe jest by połączyć te zmiany w jedno rozporządzenie

skreślony

Poprawka 8

ARTYKUŁ 2
Artykuł 5 ustęp 3 (rozporządzenie (WE) nr 852/2004)

Artykuł 2 skreślony

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