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Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja 
maitseainete lubade andmise ühtne menetlus (KOM(2006)0423 –
C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))1 – arvamus õigusliku aluse kohta

Austatud härra esimees

28. veebruari 2007. aasta kirjas palusite õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artikli 35 
lõikele 2 arvamust kõnealuse komisjoni ettepaneku õigusliku aluse kehtivuse ja sobivuse 
kohta.

Õiguskomisjon arutas eespool mainitud küsimust 20. märtsi 2007. aasta koosolekul.

Vastutava komisjoni raportöör pr Westlund soovitab muuta ettepaneku õiguslikku alust, 
võttes selleks EÜ asutamislepingu artikli 95 asemel artikli 95 koos artikliga 175.

Õiguslik alus

Kõik ühenduse õigusaktid peavad põhinema asutamislepinguga (või teise õigusaktiga, mille 
rakendamiseks nad on mõeldud) sätestatud õiguslikul alusel. Õiguslik alus määrab kindlaks 
ühenduse ratione materiae pädevuse ning selle, kuidas nimetatud pädevust kasutatakse, 
täpsemalt õigusliku(d) vahendi(d), mida võib kasutada, ja otsustamismenetluse.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Õigusliku aluse tagajärgi silmas pidades on selle valimine olulise tähtsusega, eriti Euroopa 
Parlamendi seisukohast, sest see määrab ära, milline sõnaõigus, kui üldse, on parlamendil 
õigusloomeprotsessis.

Vastavalt Euroopa Kohtule ei saa õigusliku aluse valik olla subjektiivne, vaid peab põhinema 
objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad1, näiteks kõnealuse meetme sisul ja 
eesmärgil2. Lisaks peab otsustav asjaolu olema meetme peamine eesmärk3.

Vastavalt Euroopa Kohtu pretsedendiõigusele on asutamislepingu üldine artikkel piisav 
õiguslik alus ka siis, kui kõnealuse meetmega üritatakse lisaks põhieesmärgile saavutada ka 
asutamislepingu konkreetse artikliga taotletud eesmärki4.

Kui lähtuda seisukohast, et inimeste tervise kaitse ning siseturu rajamise ja toimimise 
eesmärgid on üksteisega lahutamatult seotud, ilma et üks oleks teistega võrreldes 
teisejärguline või kaudne, võib kaaluda vajadust kasutada kahte õiguslikku alust, arvestades, 
et nii artiklis 95 kui ka artikli 175 lõikes 1 on ette nähtud samasugune otsustamismenetlus 
(kaasotsustamismenetlus)5.

Vastutav komisjon teeb ettepaneku, et määruse ettepaneku õiguslikuks aluseks loetakse 
Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 1756 koos artikliga 957. Artikli 175 lõikes 1 

  
1 Kohtuasi 45/86 komisjon vs nõukogu [1987] EKL 1439, punkt 5.
2 Kohtuasi C-300/89 komisjon vs nõukogu [1991] EKL I-287, punkt 10.
3 Kohtuasi C-377/98 Madalmaad vs Euroopa Parlament ja nõukogu [2001] EKL I-7079, punkt 27.
4 Kohtuasi C-377/98 Madalmaad vs Euroopa Parlament ja nõukogu [2001] EKL I-7079, punktid 27–28; 
kohtuasi C-491/01 British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco [2002] EKL I-11453, punktid 
93–94.
5 Kohtuasi C-165/87 komisjon vs nõukogu [1988] EKL 5545, punkt 11.
6 Artikli 175 lõige 1.
1. Nõukogu otsustab vastavalt artiklis 251 ettenähtud menetlusele ja pärast konsulteerimist Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteega ning Regioonide Komiteega, milliseid meetmeid peaks ühendus võtma artiklis 174 osutatud 
eesmärkide saavutamiseks.
7 Artikkel 95.
1. Kui käesolev asutamisleping ei sätesta teisiti ja erandina artiklist 94 kohaldatakse artiklis 14 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks järgmisi sätteid. Nõukogu võtab vastavalt artiklis 251 ettenähtud menetlusele ja pärast 
konsulteerimist Majandus-ja Sotsiaalkomiteega vastu meetmed liikmesriikide teatavate õigusnormide 
lähendamiseks, mille eesmärk on siseturu rajamine või selle toimimine.
2. Lõiget 1 ei kohaldata maksusätete suhtes ega isikute vaba liikumisega ning töölevõetud isikute õiguste ja 
huvidega seotud sätete suhtes.
3. Komisjon võtab oma lõikes 1 sätestatud ettepanekutes seoses tervishoiu, ohutuse, keskkonnakaitse ja 
tarbijakaitsega aluseks kõrge kaitsetaseme, võttes eelkõige arvesse teaduslikel faktidel põhinevaid uusi arenguid.
Oma vastavate volituste piires püüavad seda eesmärki saavutada ka Euroopa Parlament ja nõukogu.
4. Kui pärast ühtlustamismeetme vastuvõtmist nõukogu või komisjoni poolt peab liikmesriik artiklis 30 märgitud 
oluliste vajaduste tõttu või seoses keskkonna või töökeskkonna kaitsega vajalikuks säilitada siseriiklikke norme, 
teatab ta nendest normidest ja nende säilitamise põhjustest komisjonile.
5. Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, teatab liikmesriik kavandatavatest normidest ja nende kehtestamise 
põhjustest komisjonile, kui pärast ühtlustamismeetme vastuvõtmist nõukogu või komisjoni poolt peab 
liikmesriik vajalikuks ühtlustamismeetme võtmise järel eriomaselt selles liikmesriigis ilmneva probleemi tõttu 
kehtestada keskkonna ja töökeskkonna kaitsega seotud uutel teaduslikel tõenditel põhinevaid siseriiklikke 
norme.
6. Komisjon teeb kuue kuu jooksul pärast lõigetes 4 ja 5 osutatud teatamist otsuse, milles kinnitab kõnealused 
siseriiklikud normid või lükkab need tagasi, olles eelnevalt kindlaks teinud, kas need on või ei ole meelevaldse 
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viidatakse artikli 1741 eesmärkidele, milleks on eelkõige:
– keskkonnakvaliteedi säilitamine, kaitse ja parandamine;
– inimeste tervise kaitse;
– loodusressursside kaalutletud ja mõistlik kasutamine;
– meetmete edendamine rahvusvahelisel tasandil, selleks et tegelda piirkondlike ja 
ülemaailmsete keskkonnaprobleemidega.

Määruse ettepaneku eesmärk ja sisu ning selle õigusliku aluse hindamine

Artiklis 1 sätestatakse järgmist:
„1. Käesoleva määrusega kehtestatakse hindamise ja lubade andmise ühtne menetlus 

(edaspidi „ühtne menetlus”) toidu lisaainetele, toiduensüümidele, toiduainetes 
kasutatud või kasutatavate lõhna- ja maitseainetele või lõhna- ja maitseainete 
lähteainetele (edaspidi „ained”), mis soodustab nende ainete vaba liikumist 
ühenduses.

2. Ühtse menetlusega määratakse kindlaks kord, mille alusel ajakohastatakse selliste 
ainete loetelusid, mille turuleviimine ühenduses on lubatud vastavalt määrustele 
(EÜ) nr XXX/2006, (EÜ) nr YYY/2006 ja (EÜ) nr ZZZ/2006, (edaspidi 
„valdkondlikud toidualased õigusaktid”).

3. Kriteeriumid, mille alusel võidakse ained kanda ühenduse loetelusse, mis on ette 
nähtud artikliga 2, artiklis 7 nimetatud määrusega ja vajadusel käimasolevaid 
menetlusi käsitlevate üleminekusätetega, määratakse kindlaks valdkondlike 
toidualaste õigusaktidega.”

    
diskrimineerimise vahendid või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piirangud ning kas need kujutavad 
või ei kujuta endast takistust siseturu toimimisele.
Kui komisjon selles ajavahemikus otsust ei tee, loetakse lõigetes 4 ja 5 osutatud siseriiklikud normid kinnitatuks.
Kui seda õigustab küsimuse keerukus ja kui puudub oht inimeste tervisele, võib komisjon asjaomasele 
liikmesriigile teatada, et käesolevas lõikes osutatud ajavahemikku võidakse pikendada veel kuni kuus kuud.
7. Kui liikmesriik on vastavalt lõikele 6 volitatud säilitama või kehtestama siseriiklikke norme, mis erinevad 
ühtlustamismeetmest, uurib komisjon viivitamata, kas teha ettepanek selle meetme kohandamiseks.
8. Kui liikmesriik tõstatab rahvatervisega seotud küsimuse valdkonnas, kus varem on võetud ühtlustusmeetmeid, 
juhib ta sellele komisjoni tähelepanu, kes siis viivitamata uurib, kas teha ettepanek vajalike meetmete kohta.
9. Erandina artiklites 226 ja 227 sätestatud menetlusest võib komisjon või liikmesriik anda asja otse Euroopa 
Liidu kohtusse, kui ta arvab, et mõni teine liikmesriik kasutab käesolevas artiklis ettenähtud volitusi vääriti.
10. Eespool osutatud ühtlustamismeetmed sisaldavad asjakohastel juhtudel kaitseklauslit, millega lubatakse 
liikmesriikidel võtta ühel või mitmel artiklis 30 osutatud mittemajanduslikul põhjusel ajutisi meetmeid, mille 
suhtes kohaldatakse ühenduse kontrollimenetlust.

1 Artikli 174 lõige 1
1. Ühenduse keskkonnapoliitika aitab kaasa järgmiste eesmärkide taotlemisele:
– keskkonnakvaliteedi säilitamine, kaitse ja parandamine,
– inimeste tervise kaitse,
– loodusressursside kaalutletud ja mõistlik kasutamine,
– meetmete edendamine rahvusvahelisel tasandil, selleks et tegeleda piirkondlike ja ülemaailmsete 
keskkonnaprobleemidega.
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Põhjendused 1, 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ohutu ja tervisliku toidu vaba liikumine on siseturu tähtis osa ning mõjutab olulisel 
määral kodanike tervist ja heaolu ning nende sotsiaalseid ja majanduslikke huve.

(2) Ühenduse tegevuse põhisuundade elluviimisel tuleb tagada inimeste elu ja tervise 
kaitse kõrge tase.

(3) Selleks et kaitsta inimeste tervist, peab enne ühenduse turule lubamist hindama 
inimtoidus kasutatavate lisaainete, ensüümide ning lõhna- ja maitseainete ohutust.”

Määruse ettepaneku eesmärgi ja sisu võib võtta kokku järgmiselt:
I peatükk: Üldpõhimõtted

Lisaainete, ensüümide ning lõhna- ja maitseainete hindamiseks ja neile lubade andmiseks on 
kehtestatud ühtne menetlus. See menetlus on lihtne, kiire ja tõhus, järgides samas hea halduse 
ja õiguskindluse põhimõtet. Menetluse aluseks on komisjoni koostatava ja peetava lubatud 
ainete loetelu ajakohastamine valdkondlikes õigusaktides määratletud kriteeriumide alusel.

II peatükk: Ühtne menetlus
Kavandatava menetluse kohaselt tuleb ajakohastamist käsitlevad taotlused esitada 
komisjonile, eelnev pöördumine riiklike asutuste poole ei ole vajalik. 

Komisjon peab edastama taotlustoimiku ametile ja liikmesriikidele ning ootama ära ameti 
arvamuse, mis tuleb esitada kuue kuu jooksul. 
Selleks et tagada ajakohastamismeetmete siduv mõju, nähakse ettepanekuga ette, et meetmed 
võetakse vastu määruse kujul ja komiteemenetluse kohaselt.

Loetelu ajakohastamisel käesoleva määruse ettepaneku raames tuleb arvesse võtta ka muid 
vaadeldava küsimusega seotud õiguspäraseid tegureid. Otsustamisprotsessi algatamise hetkel 
võib komisjon riskihaldajana pakkuda välja meetme, mis lahkneb ameti vastutusel läbi viidud 
riskihindamise tulemustest. Komisjon peab vajadusel esitama selle lahknemise põhjused. See 
vastab Codex Alimentarius’e riskianalüüsi üldpõhimõtetele.

III peatükk: Muud sätted

Selleks et võtta arvesse kõiki valdkondlikke toidualaseid õigusakte, lubatakse käesoleva 
ettepanekuga komisjonil pärast ametiga konsulteerimist vastu võtta menetluse erinevad 
üksikasjad ning nähakse ette teatav paindlikkus keeruliste ja tundlike toimikute puhul.

Kõik mittekonfidentsiaalsed andmed tuleb teha üldsusele kättesaadavaks.

Kui liikmesriigid või komisjon leiavad, et käesoleva ettepaneku kohaselt lubatud aine kujutab 
endast tõsist ohtu inimeste või loomade tervisele või keskkonnale, on ette nähtud 
erakorralised meetmed.

Seletuskirjast nähtub, et „põhimõtte „tootjalt tarbijale” alusel toimuva ühenduse õigusaktide 
täiendamise raames teatas komisjon toiduohutust käsitlevas valges raamatus oma kavatsusest 
ajakohastada ja täiustada lisaaineid ning lõhna- ja maitseaineid käsitlevaid kehtivaid õigusakte 
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ning kehtestada erisätted ensüümide kohta (valge raamatu meetmed 11 ja 13). 

Käesoleva ettepanekuga püütakse tagada siseturu tõhus toimimine, tagades samas ka inimeste 
elu ja tervise kaitse kõrge tase seoses toidu lisaainete, ensüümide ning lõhna- ja 
maitseainetega.

Selleks püütakse kehtestada ühtne, tsentraliseeritud, tõhus, otstarbekas ja läbipaistev lubade 
andmise menetlus, mis põhineb Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „amet”) läbiviidud 
riskihindamisel ja riskijuhtimisel, milles komisjon ja liikmesriigid osalevad regulatiivkomitee 
menetluse raames. Komisjonile usaldatakse ameti teaduslike hindamiste alusel iga asjaomase 
ainekategooria kohta üldise kehtiva loetelu koostamine, selle pidamine ja ajakohastamine. Kui 
aine kantakse ühte nendest loeteludest, on tema kasutamine üldjuhul lubatud kõikidele 
ühenduse turu ettevõtjatele.”

Komisjon põhjendab artiklile 95 tuginemist järgmiselt: „Käesoleva ettepanekuga soovitakse 
parandada siseturu toimimise tingimusi, sest kavandatava menetluse korras loa saanud tooteid 
võiks kasutada kogu ühenduses. Kavandatav määrus tooks kaasa liikmesriikide lisaaineid,
ensüüme ning lõhna- ja maitseaineid käsitlevate õigussätete ühtlustamise lubatud ainete 
kehtiva loetelu kujul, mille komisjon määrusest lähtuvalt koostab.”

Hindamine

Määruse ettepaneku eesmärgi ja sisu analüüsile tuginedes leitakse, et inimeste tervise kaitse
ning siseturu rajamise ja toimimise eesmärgid on üksteisega lahutamatult seotud, ilma et üks 
oleks teisega võrreldes teisejärguline ja kaudne. On ilmne, et ettepanek kannab eesmärke, mis 
on seotud nii inimeste tervise kaitsega kui ka siseturu toimimise parandamisega.

Seepärast leitakse, et õiguslikuks aluseks peaksid olema EÜ asutamislepingu artikkel 95 ja 
artikkel 175.

Järeldus

Vastavalt sellele otsustas õiguskomisjon oma 20. märtsi 2007. aasta koosolekul ühehäälselt1

esitada soovituse, et toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade 
andmise ühtse menetluse kehtestamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
ettepaneku õiguslikuks aluseks peab olema EÜ asutamislepingu artikkel 95 ja artikkel 175.

  
1 Lõpphääletusel viibisid kohal järgmised isikud: Giuseppe Gargani (esimees), Cristian Dumitrescu (aseesimees), 
Rainer Wieland (aseesimees), Francesco Enrico Speroni (aseesimees), Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, 
Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin 
Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques 
Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.
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