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Asia: Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikelisäaineiden, 
elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä 
hyväksymismenettelystä (KOM(2006)0423) – C6-0258/2006 –
2006/0143(COD))1

Arvoisa puheenjohtaja,

Pyysitte 28. helmikuuta 2007 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 35 artiklan 2 kohdan 
nojalla oikeudellisten asioiden valiokuntaa harkitsemaan, onko edellä mainitun komission 
ehdotuksen oikeusperusta pätevä ja asianmukainen.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua kysymystä 20. maaliskuuta 2007 pitämässään 
kokouksessa.

Asiasta vastaavan valiokunnan esittelijä Åsa Westlund ehdottaa ehdotuksen oikeusperustan 
muuttamista siten, että oikeusperustana on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
95 artiklan sijasta perustamissopimuksen 95 artikla yhdessä 175 artiklan kanssa.

Oikeusperusta

Yhteisön kaikilla säädöksillä tulee olla oikeusperusta perustamissopimuksessa (tai jossakin 

  
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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muussa säädöksessä, jonka täytäntöönpanoa varten ne ovat olemassa). Oikeusperusta 
määrittää yhteisön aineellisen toimivallan ja sen, miten toimivaltaa toteutetaan. Toisin sanoen 
se määrittää käytettävän oikeudellisen välineen tai välineet sekä päätöksentekomenettelyn.

Oikeusperustan valinta on sen seuraukset huomioon ottaen erityisesti parlamentin kannalta 
olennaisen tärkeä asia, koska oikeusperusta ratkaisee sen, onko parlamentilla 
lainsäädäntöprosessissa sananvaltaa ja minkä verran sitä on.

Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan oikeusperustan valinta ei ole subjektiivinen asia, vaan sen 
"on perustuttava tuomioistuimen tutkittavissa oleviin objektiivisiin seikkoihin"1, kuten 
kyseessä olevan toimen tavoitteeseen ja sisältöön2. Lisäksi ratkaisevana tekijänä tulisi olla 
toimen pääasiallinen tavoite3.

Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan yleinen perustamissopimuksen artikla 
on riittävä oikeusperusta, vaikka asianomaisella toimella pyrittäisiin toissijaisesti 
saavuttamaan myös perustamissopimuksen tietyn artiklan mukainen tavoite4.

Kuitenkin jos katsotaan, että ihmisten terveyden suojelun ja sisämarkkinoiden toteuttamisen 
tavoitteita ei voida erottaa toisistaan eivätkä ne ole toisiinsa nähden toisarvoisia ja välillisiä,
voitaisiin katsoa, että olisi käytettävä molempia oikeusperustoja, kun otetaan huomioon, että
samasta päätöksentekomenettelystä (yhteispäätösmenettely) määrätään sekä 95 artiklassa että 
175 artiklan 1 kohdassa5. 

Asiasta vastaava valiokunta ehdottaa, että asetusehdotuksen oikeusperustana olisi käytettävä 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 175 artiklaa6 yhdessä 95 artiklan7 kanssa. 175 

  
1 Asia 45/86, komissio v. neuvosto, Kok. 1987, s. I-1439, 5 kohta.
2 Asia C-300/89, komissio v. neuvosto, Kok. 1991, s. I-287, 10 kohta.
3 Asia C-377/98, Alankomaat  v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2001, s. I-7079, 27 kohta.
4 Asia C-377/98, Alankomaat  v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2001, s. I-7079, 27–28 kohta;

Asia C-491/01, British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, Kok. 2002, s. I-11453, 93–94 
kohta.
5 Asia C-165/87, komissio v. neuvosto, Kok. 1988, s. 5545, 11 kohta.
6 175 artiklan 1 kohta.
1. Neuvosto päättää 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden 
komiteaa kuultuaan yhteisön toimista 174 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.
7 95 artikla
1. Poiketen siitä, mitä 94 artiklassa määrätään, ja jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, 14 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä. Neuvosto toteuttaa 251 artiklassa 
määrättyä menettelyä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan sisämarkkinoiden toteuttamista ja 
toimintaa koskevat toimenpiteet jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi.
2. Mitä 1 kohdassa määrätään, ei sovelleta veroja, henkilöiden vapaata liikkuvuutta eikä työntekijöiden 
oikeuksia tai etuja koskeviin säännöksiin tai määräyksiin.
3. Komissio perustaa 1 kohdassa tarkoitetut, terveyttä, turvallisuutta, ympäristönsuojelua tai kuluttajansuojaa 
koskevat ehdotuksensa suojelun korkeaan tasoon ottaen erityisesti huomioon kaiken tieteelliseen tietoon 
perustuvan uuden kehityksen. Myös Euroopan parlamentti ja neuvosto pyrkivät kumpikin toimivaltansa rajoissa 
tähän tavoitteeseen.
4. Jos sen jälkeen, kun neuvosto tai komissio on toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio pitää 
tärkeistä 30 artiklassa tarkoitetuista taikka ympäristön tai työympäristön suojelua koskevista syistä tarpeellisena 
pitää voimassa kansalliset säännöksensä tai määräyksensä, jäsenvaltio antaa nämä säännökset ja määräykset sekä 
perusteet niiden voimassa pitämiselle tiedoksi komissiolle.
5. Jos sen jälkeen kun neuvosto tai komissio on toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio lisäksi 
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artiklan 1 kohdassa viitataan 1741 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin, erityisesti

— ympäristön laadun säilyttämiseen, suojeluun ja parantamiseen 
— ihmisten terveyden suojeluun
— luonnonvarojen harkittuun ja järkevään käyttöön
— sellaisten toimenpiteiden edistämiseen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan 

alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin.

Asetusehdotuksen tavoite ja sisältö sekä sen oikeusperustan arviointi

1 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Tässä asetuksessa vahvistetaan elintarvikkeissa tai niiden pinnalla käytettävien tai 
käytettäviksi tarkoitettujen elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien, 

    
pitää tarpeellisena ottaa käyttöön uuteen, ympäristönsuojelua tai työympäristön suojelua koskevaan tieteelliseen 
näyttöön perustuvia kansallisia säännöksiä tai määräyksiä kyseisen jäsenvaltion erityisten ongelmien vuoksi, 
jotka ovat ilmenneet yhdenmukaistamistoimenpiteen toteuttamisen jälkeen, jäsenvaltio antaa suunnitellut 
säännökset ja määräykset sekä niiden käyttöönottamisen perusteet tiedoksi komissiolle, edellä sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.

6. Komissio hyväksyy tai hylkää kyseiset kansalliset säännökset tai määräykset kuuden kuukauden kuluessa 4 ja 
5 kohdassa tarkoitetuista tiedoksi antamisista todettuaan ensin, ovatko ne keino mielivaltaiseen syrjintään tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen ja muodostavatko ne esteen sisämarkkinoiden 
toiminnalle.

Jollei komissio tee päätöstä määräajan kuluessa, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja kansallisia säännöksiä tai 
määräyksiä pidetään hyväksyttyinä.

Komissio voi ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle, että tässä kohdassa määrättyä määräaikaa voidaan pidentää 
edelleen kuudella kuukaudella, jos se on perusteltua asian monitahoisuuden vuoksi eikä määräajan pidentäminen 
vaaranna ihmisten terveyttä.

7. Jos jäsenvaltio on 6 kohdan mukaisesti oikeutettu pitämään voimassa tai ottamaan käyttöön 
yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavia kansallisia säännöksiä tai määräyksiä, komissio tutkii viipymättä, 
onko sillä syytä ehdottaa kyseisen toimenpiteen mukauttamista.
8. Jos jäsenvaltio ottaa esille kansanterveyttä koskevan erityisen ongelman alalla, jolla on aiemmin toteutettu 
yhdenmukaistamistoimenpiteitä, se ilmoittaa ongelmasta komissiolle, joka tutkii välittömästi, olisiko neuvostolle 
ehdotettava aiheellisia toimenpiteitä.
9. Poiketen 226 ja 227 artiklassa säädetystä menettelystä komissio tai jäsenvaltio voi saattaa asian suoraan 
yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos se katsoo, että jokin jäsenvaltio käyttää väärin tämän artiklan 
mukaisia valtuuksiaan.
10. Edellä tarkoitettuihin yhdenmukaistamistoimenpiteisiin sisällytetään aiheellisissa tapauksissa suojalauseke, 
jonka nojalla jäsenvaltiot saavat, yhteisön valvontamenettelyn alaisina, toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä 
yhdestä tai useammasta 30 artiklassa mainitusta, muusta kuin taloudellisesta syystä.

1 174 artiklan 1 kohta
1. Yhteisön ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen:
— ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen; 
— ihmisten terveyden suojelu;
— luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö;
— sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai 
maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin.
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elintarvikearomien ja elintarvikearomien raaka-aineiden (jäljempänä ’aineet’) 
yhtenäinen hyväksymismenettely (jäljempänä ’yhtenäinen menettely’), jolla 
edistetään kyseisten aineiden vapaata liikkuvuutta yhteisössä.

2. Yhtenäinen menettely tarjoaa puitteet niiden aineiden luettelojen päivitystä 
koskeville menettelyllisille yksityiskohdille, joiden markkinoille saattaminen 
hyväksytään yhteisössä asetusten (EY) N:o XXX/2006, (EY) N:o YYY/2006 ja (EY) 
N:o ZZZ/2006 nojalla (jäljempänä ’alakohtaiset elintarvikesäädökset’).

3. Perusteet, joiden mukaisesti aineet voidaan sisällyttää 2 artiklassa säädettyyn 
yhteisön luetteloon, 7 artiklassa tarkoitetun asetuksen sisältö ja tarvittaessa 
meneillään olevia menettelyjä koskevat siirtymäsäännökset annetaan alakohtaisissa 
elintarvikesäädöksissä."

Johdanto-osan 1, 2 ja 3 kappaleissa todetaan seuraavaa:

"(1) Turvallisten ja terveellisten elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus on sisämarkkinoiden 
olennainen osa, joka vaikuttaa merkittävästi kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin 
sekä heidän taloudellisiin ja sosiaalisiin etuihinsa.

(2) Ihmisten elämän ja terveyden korkeatasoinen suojelu olisi varmistettava yhteisön 
politiikkojen toteuttamisessa.

(3) Ihmisten terveyden suojelemiseksi lisäaineiden, entsyymien ja aromien käyttö 
ihmisten ravinnossa edellyttää niiden turvallisuuden arviointia ennen markkinoille 
saattamista yhteisössä."

Asetusehdotuksen sisältö voidaan tiivistää seuraavasti:

I luku: Yleiset periaatteet 
Perustetaan yhtenäinen menettely lisäaineiden, entsyymien ja aromien hyväksymistä ja 
arviointia varten. Menettelyn on tarkoitus olla yksinkertainen, nopea ja tehokas noudattaen 
kuitenkin hyvän hallintotavan ja oikeusvarmuuden periaatteita. Sen keskeisenä osana on 
komission laatiman ja ylläpitämän hyväksyttyjen aineiden luettelon päivittäminen 
alakohtaisissa säännöksissä määritellyin perustein.

II luku: Yhtenäinen menettely
Ehdotetussa menettelyssä päivityshakemukset on osoitettava komissiolle, eikä niitä toimiteta 
ensin kansalliselle viranomaiselle.

Komission on toimitettava hakemusasiakirjat viranomaiselle ja jäsenvaltioille ja pyydettävä 
viranomaiselta lausuntoa, joka on annettava kuuden kuukauden kuluessa. Päivitysten 
vaikutusten sitovuuden varmistamiseksi ehdotuksessa esitetään päivitysten hyväksymisen 
oikeudelliseksi muodoksi komiteamenettelyllä hyväksyttävää asetusta.

Kun luetteloa päivitetään tämän asetusehdotuksen mukaisesti, on otettava huomioon muita 
olennaisia perusteltuja seikkoja. Aloittaessaan päätöksentekoprosessia komissio voi siis 
riskinhallinnasta vastaavana tahona ehdottaa toimenpidettä, joka eroaa viranomaisen vastuulla 
toteutetun riskinarvioinnin tuloksista. Tällaisissa tapauksissa komission olisi perusteltava syyt 
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eroavaan päätökseen. Tämä käytäntö on yhdenmukainen riskianalyysia koskevien Codex 
Alimentariuksen yleisten periaatteiden kanssa.

III luku: Muut säännökset

Alakohtaisten elintarvikesäädösten erityispiirteiden huomioon ottamiseksi tässä ehdotuksessa 
komissiolle annetaan valtuudet päättää viranomaista kuultuaan menettelyn yksityiskohdista, ja 
ehdotukseen sisältyy jonkin verran joustavuutta monimutkaisten ja arkaluonteisten 
asiakirjojen ollessa kyseessä.

Tiedot, jotka eivät ole luottamuksellisia, olisi asetettava julkisesti saataville.

Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että tämän ehdotuksen mukaisesti hyväksytystä aineesta 
aiheutuu vakavia riskejä ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle, on vahvistettava 
ehdotuksen mukaisia kiireellisiä toimenpiteitä.

Perusteluissa todetaan seuraavaa: "Osana yhteisön lainsäädännön parantamista 
toimintamallilla, joka kattaa koko elintarvikeketjun, komissio ilmoitti elintarvikkeiden 
turvallisuutta käsittelevässä valkoisessa kirjassa aikovansa päivittää ja täydentää lisäaineiden 
ja aromien alalla voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä antaa entsyymejä koskevia 
erityissäännöksiä. (Valkoisen kirjan toimet 11 ja 13.) Tämän ehdotuksen tarkoituksena on 
varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta huolehtien samalla elämän ja ihmisten 
terveyden suojelun korkeasta tasosta elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja
elintarvikearomien alalla. Tavoitteeseen pääsemiseksi ehdotuksessa on tarkoitus perustaa 
yhtenäinen, keskitetty, tehokas, nopea ja avoin hyväksymismenettely, joka perustuu Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen (jäljempänä ’viranomainen’) suorittamaan 
riskinarviointiin sekä riskien hallintaan, jossa komissio ja jäsenvaltiot ovat mukana 
sääntelykomiteamenettelyn kautta. Ehdotuksessa komissiolle annetaan tehtäväksi 
viranomaisen suorittamien tieteellisten arviointien perusteella laatia jokaisen asiaankuuluvien 
aineiden luokan osalta yleisesti hyväksyttyjen aineiden luettelo ja ylläpitää ja päivittää sitä. 
Aineen sisällyttäminen tällaiseen luetteloon merkitsee kaikille yhteisön markkinoiden 
toimijoille annettua yleistä hyväksyntää aineen käyttöön."

Komissio perustelee 95 artiklan käyttöä seuraavasti: "Tämän ehdotuksen tarkoituksena on 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaedellytyksiä, koska ehdotetun menettelyn mukaisesti 
hyväksyttyjä tuotteita voidaan käyttää kaikkialla yhteisössä. Suunniteltu asetus johtaa
elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien käyttöä koskevien 
jäsenvaltioiden säännösten yhdenmukaistamiseen sellaisen hyväksyttyjen aineiden luettelon 
muodossa, jonka komissio laatii kyseisen asetuksen nojalla."

Arviointi

Tämän asetusehdotuksen tavoitetta ja sisältöä koskevan analyysin perusteella katsotaan, että
ihmisten terveyden suojelun ja sisämarkkinoiden toteuttamisen tavoitteita ei voida erottaa 
toisistaan eivätkä ne ole toisiinsa nähden toisarvoisia ja välillisiä. Ehdotuksen tavoitteina ovat
selvästi sekä ihmisten terveyden suojelu että sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen.

Näin ollen katsotaan, että oikeusperustana olisi oltava Euroopan yhteisön 
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perustamissopimuksen 95 artikla ja 175 artikla.
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Johtopäätös

Tämän mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 20. maaliskuuta 2007 pitämässään 
kokouksessa yksimielisesti1 suosittaa, että lainsäädäntöehdotuksen ”Ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja 
elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä” oikeusperustana pitäisi olla
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artikla ja 175 artikla.

Kunnioittavasti

Giuseppe Gargani

  
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat henkilöt: Giuseppe Gargani (puheenjohtaja), Cristian 
Dumitrescu (varapuheenjohtaja), Rainer Wieland (varapuheenjohtaja), Francesco Enrico Speroni 
(varapuheenjohtaja), 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.


