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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, živilske encime 
in arome za živila (KOM (2006)0423 – C6 0258/2006 – 2006/0143(COD))1

Spoštovani gospod predsednik

v pismu z dne 28. februarja 2007 ste v skladu s členom 35(2) Poslovnika Odbor za pravne 
zadeve zaprosili za mnenje o točnosti in primernosti pravne podlage zgoraj omenjenega 
predloga Komisije.

Zgoraj omenjeno vprašanje je odbor obravnaval na seji dne 20. marca 2007.

Poročevalka pristojnega odbora Åsa Westlund predlaga, da se pravna podlaga predloga 
spremeni tako, da se namesto člena 95 uporabita člena 95 in 175 Pogodbe ES.

Pravna podlaga

Vsi akti Skupnosti morajo temeljiti na pravni podlagi, določeni v Pogodbi (oziroma drugem 
pravnem aktu, ki naj se z njimi izvaja). Pravna podlaga določa pristojnost Skupnosti ratione 
materiae in način izvajanja te pristojnosti, in sicer kateri zakonodajni instrument (ali 
instrumenti) se lahko uporabi ter postopek sprejemanja odločitev.

  
1 Še neobjavljeno v UL.



AL\659413SL.doc PE 386.571v01-002/6AL\659413SL.doc

SL

Glede na posledice, ki jih ima pravna podlaga, je njena izbira predvsem za Parlament 
bistvena, saj določa koliko vpliva, če sploh kaj, ima Parlament v zakonodajnem postopku.

Stališče Sodišča Evropskih skupnosti je, da izbira pravne podlage ne sme biti subjektivna, pač 
pa "mora temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preskusiti"1, kot sta 
denimo cilj in vsebina zadevnega ukrepa2. Še več, odločilni dejavnik mora biti glavni cilj 
ukrepa3.

V skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti splošen člen pogodbe predstavlja 
zadostno pravno podlago, čeprav si zadevni ukrep podrejeno prizadeva tudi za doseganje 
cilja, ki je vključen v specifičen člen pogodbe4.

Če pa bi obveljalo stališče, da so cilji varovanja zdravja ljudi ter vzpostavitve in delovanja 
notranjega trga med seboj neločljivo povezani, pri čemer ni noben izmed njih podrejen ali 
posreden glede na ostale, lahko velja, da je treba uporabiti obe pravni podlagi, saj člen 95 in 
člen 175(1)5 določata isti postopek sprejemanja odločitev (soodločanje). 

Pristojni odbor predlaga, da se kot pravna podlaga predloga uredbe uporabi člen 1756 skupaj s 
členom 957 Pogodbe ES. Člen 175(1) se sklicuje na cilje člena 1741, zlasti na:

  
1 Zadeva 45/86, Komisija proti Svetu [1987] Poročila Sodišča Evropskih skupnosti 1439, odstavek 5.
2 Zadeva C-300/89, Komisija proti Svetu [1991] Poročila Sodišča Evropskih skupnosti I -287, odstavek 10.
3 Zadeva C-377/98, Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu, [2001] Poročila Sodišča Evropskih 
skupnosti I-7079, odstavek 27.
4 Zadeva C-377/98, Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu, [2001] Poročila Sodišča Evropskih 
skupnosti I-7079, odstavka 27 in 28; Zadeva C-491/01, British American Tobacco (Investments) in Imperial 
Tobacco [2002] Poročila Sodišča Evropskih skupnosti I-11453, odstavka 93 in 94.
5 Zadeva C- 165/87, Komisija proti Svetu [1988] Poročila Sodišča Evropskih skupnosti 5545, odstavek 11.
6 Člen 175 (1)
1. Svet se v skladu s postopkom iz člena 251 ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom 
regij odloči, katere ukrepe naj Skupnost sprejme za doseganje ciljev iz člena 174.
7 Člen 95
1. Z odstopanjem od določb člena 94 in kadar ta pogodba ne določa drugače, se za doseganje ciljev iz člena 14 
uporabljajo v nadaljevanju navedene določbe. Svet v skladu s postopkom iz člena 251 in po posvetovanju z 
Ekonomsko-socialnim odborom sprejme ukrepe za približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah 
članicah, katerih predmet je vzpostavitev in delovanje notranjega trga.
2. Odstavek 1 se ne uporablja za davčne določbe, določbe o prostem gibanju oseb niti za tiste, ki se nanašajo na 
pravice in interese zaposlenih.
3. Komisija ima v svojih predlogih iz odstavka 1, ki zadevajo zdravje, varnost, varstvo okolja in varstvo 
potrošnikov, za izhodišče visoko raven varstva, pri čemer zlasti upošteva nova dognanja na podlagi znanstvenih 
dejstev. V okviru svojih pristojnosti si tudi Evropski parlament in Svet prizadevata za doseganje tega cilja.
4. Če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep, država članica meni, da mora ohraniti nacionalne 
določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 30 ali določbe, ki zadevajo varstvo okolja ali delovnega okolja, o teh 
določbah pa tudi o razlogih za njihovo ohranitev uradno obvesti Komisijo.
5. Brez poseganja v odstavek 4 pa država članica, če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep, 
meni, da mora na podlagi novih znanstvenih spoznanj o varstvu okolja ali delovnega okolja uvesti nacionalne 
določbe zaradi problema, ki je specifičen zanjo in je posledica sprejetja usklajevalnega ukrepa, o načrtovanih 
določbah pa tudi o razlogih za njihovo uvedbo uradno obvesti Komisijo.
6. Komisija v šestih mesecih po uradnih obvestilih iz odstavkov 4 in 5 odobri ali zavrne nacionalne določbe, 
potem ko preveri, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikrita omejitev trgovine med državami 
članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga.
Če Komisija v tem roku ne sprejme nobene odločitve, se šteje, da so nacionalne določbe iz odstavkov 4 in 5 
odobrene.
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— ohranjanje, varstvo in izboljšanje kakovosti okolja,
— varovanje človekovega zdravja,
— skrbno in preudarno rabo naravnih virov,
— spodbujanje ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih okoljskih 
problemov.

Cilj in vsebina predloga uredbe ter presoja njegove pravne podlage

Člen 1 se glasi:

"1. Ta uredba določa skupen postopek za oceno in odobritev (v nadaljnjem besedilu 
„skupni postopek“) aditivov za živila, živilskih encimov, arom za živila in virov 
arom za živila, ki se uporabljajo ali so namenjeni za uporabo v ali na živilih (v 
nadaljnjem besedilu „snovi“), ki prispeva k prostemu pretoku teh snovi v Skupnosti.

2. Skupni postopek določa ureditev postopkov za posodobitev seznamov snovi, katerih 
trženje je odobreno v Skupnosti v skladu z Uredbo (ES) št. XXX/2006, Uredbo (ES) 
št. YYY/2006 in Uredbo (ES) št. ZZZ/2006 (v nadaljnjem besedilu „sektorska 
živilska zakonodaja“).

3. Merila, v skladu s katerimi se lahko snovi vključijo na seznam Skupnosti iz člena 2, 
vsebina Uredbe iz člena 7 in, če je primerno, prehodne določbe v zvezi s stalnimi 
postopki so določene v vsakem od aktov sektorske živilske zakonodaje."

Uvodne izjave 1, 2 in 3 se glasijo:

"(1) Prosti pretok varnih in zdravstveno ustreznih živil je pomemben vidik notranjega trga 
in znatno prispeva k zdravju in dobremu počutju državljanov ter njihovim socialnim in 
gospodarskim interesom.

    
Če to upravičuje zahtevnost zadeve in če ni nevarnosti za zdravje ljudi, lahko Komisija zadevno državo članico 
uradno obvesti, da se rok iz tega odstavka lahko podaljša za nadaljnje obdobje največ šestih mesecev.
7. Če se v skladu z odstavkom 6 državi članici dovoli ohranitev ali uvedba nacionalnih določb, ki odstopajo od 
usklajevalnega ukrepa, Komisija nemudoma preveri, ali naj predlaga prilagoditev temu ukrepu.
8. Če država članica izpostavi specifičen problem glede javnega zdravja na področju, ki so ga urejali prejšnji 
usklajevalni ukrepi, na to opozori Komisijo, ki nemudoma preveri, ali naj Svetu predlaga ustrezne ukrepe.
9. Z odstopanjem od postopka, določenega v členih 226 in 227, lahko Komisija ali katera koli država članica 
predloži zadevo neposredno Sodišču, če meni, da druga država članica zlorablja pooblastila iz tega člena. 
10. Zgornji usklajevalni ukrepi v ustreznih primerih vključujejo zaščitno klavzulo, ki dovoljuje državam 
članicam, da zaradi enega ali več neekonomskih razlogov iz člena 30 sprejmejo začasne ukrepe, ki so predmet 
nadzornega postopka Skupnosti.

1 Člen 174 (1)
1. Okoljska politika Skupnosti prispeva k uresničevanju naslednjih ciljev:
— ohranjanju, varstvu in izboljšanju kakovosti okolja;
— varovanju človekovega zdravja;
— skrbni in preudarni rabi naravnih virov;
— spodbujanju ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih okoljskih problemov.
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(2) Pri uresničevanju politik Skupnosti je treba zagotoviti visoko raven varovanja življenja 
in zdravja ljudi.

(3) Da se varuje zdravje ljudi, se mora varnost aditivov, encimov in arom, ki se 
uporabljajo v živilih za prehrano ljudi, oceniti, preden se dajo na trg Skupnosti."

Vsebino predloga uredbe je mogoče povzeti tako:
Poglavje I: Splošna načela

Vzpostavljen je skupen postopek za oceno in odobritev aditivov, encimov in arom. Ta 
postopek je bil zasnovan kot preprost, hiter in učinkovit, ob upoštevanju načel dobrega 
upravljanja in pravne varnosti. Usmerjen je v posodabljanje seznama odobrenih snovi na 
podlagi meril iz sektorske zakonodaje, pri čemer mora ta seznam pripraviti in vzdrževati 
Komisija.
Poglavje II: Skupni postopek

V skladu s predlaganim postopkom morajo biti zahtevki za posodobitev naslovljeni na 
Komisijo, ne da bi jih prej obravnavali nacionalni organi.

Komisija mora poslati dokumentacijo v zvezi z zahtevkom Agenciji in državam članicam ter
pridobiti mnenje Agencije, ki mora takšno mnenje izdati v šestih mesecih. 
Da se zagotovi zavezujoč učinek meril za posodobitev, predvideva predlog za njihovo 
sprejetje obliko uredbe, ki se sprejme v skladu s postopkom komitologije.

Kadar se posodablja seznam v okviru tega predloga Uredbe, je treba upoštevati vse druge 
ustrezne zakonite dejavnike. Tako lahko Komisija kot odgovorna za obvladovanje tveganja ob 
začetku postopka odločanja predlaga ukrep, ki ni v skladu z rezultatom ocene tveganja, za 
katero je odgovorna Agencija. V takšnih primerih mora Komisija pojasniti razloge za takšno 
odstopanje. To je v skladu s splošnimi načeli za analizo tveganja iz Codexa Alimentariusa.

Poglavje III: Druge določbe

Da se upoštevajo posebne značilnosti vsakega od aktov sektorske živilske zakonodaje, ta 
predlog pooblašča Komisijo, da po posvetovanju z Agencijo odloča o različnih podrobnostih 
postopka ter zagotavlja določeno stopnjo prilagodljivosti v zvezi s kompleksnimi in 
občutljivimi primeri.

Vsi podatki, ki niso zaupne narave, morajo biti na voljo javnosti.

Če države članice ali Komisija menijo, da snov, ki je bila odobrena v skladu s tem predlogom, 
pomeni resno tveganje za zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje, je treba sprejeti nujne ukrepe.

Obrazložitveni memorandum pravi: "Kot del prizadevanj za izboljšanje zakonodaje Skupnosti 
na podlagi koncepta „od kmetije do mize“ je Komisija v Beli knjigi o varnosti živil 
napovedala, da namerava posodobiti in dopolniti obstoječo zakonodajo v zvezi z aditivi in 
aromami ter določiti posebne določbe glede encimov. (ukrepa 11 in 13 v Beli knjigi). 

Cilj tega predloga je zagotoviti pravilno delovanje notranjega trga ob hkratnem zagotavljanju 
visoke ravni varovanja življenja in zdravja ljudi v zvezi z aditivi za živila, živilskimi encimi 
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in aromami za živila.

Zato si prizadeva vzpostaviti skupen postopek odobritve, ki je centraliziran, učinkovit, 
primeren in pregleden ter temelji na oceni tveganja, ki jo opravi Evropska agencija za varnost 
hrane (v nadaljevanju „Agencija“), in sistemu obvladovanja tveganja v skladu s katerim 
Komisija in države članice ukrepajo v okviru postopka regulativnega odbora. Komisiji na 
podlagi znanstvenih ocen Agencije dodeljuje nalogo priprave, vzdrževanja in posodabljanja 
splošnega pozitivnega seznama za vsako kategorijo zadevnih snovi. Vključitev snovi v enega 
od teh seznamov pomeni, da je njena uporaba splošno odobrena za vse nosilce dejavnosti na 
trgu Skupnosti.

Komisija utemeljuje uporabo člena 95 z naslednjim: "Cilj tega predloga je izboljšanje pogojev 
za delovanje notranjega trga, ker bo to omogočilo, da se bodo proizvodi, odobreni v skladu s 
predlaganim postopkom, lahko uporabljali v celotni Skupnosti. Predvidena uredba bo 
povzročila, da se bodo predpisi držav članic v zvezi z uporabo aditivov za živila, živilskih 
encimov in arom za živila uskladili v obliki pozitivnega seznama odobrenih snovi, ki ga mora 
pripraviti Komisija v skladu z Uredbo."

Presoja

Na osnovi te analize cilja in vsebine predloga uredbe, se šteje, da so cilji varovanja zdravja 
ljudi ter vzpostavitve in delovanja notranjega trga med seboj neločljivo povezani, pri čemer ni 
noben izmed njih podrejen ali posreden glede na ostale. Predlog očitno vsebuje tako cilje, 
povezane z varovanjem zdravja ljudi, kot cilje, ki so namenjeni izboljšanju delovanja 
notranjega trga.

Zato bi pravna podlaga morala biti tako člen 95 kot člen 175 Pogodbe ES.

Sklep

Na seji dne 20. marca 2007 je v skladu s presojo Odbor za pravne zadeve soglasno1 sprejel 
priporočilo, da kot pravno podlago predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, živilske encime in arome za 
živila predlaga člena 95 in 175 Pogodbe ES.

  
1 Pri glasovanju so bili navzoči: Giuseppe Gargani (predsednik), Cristian Dumitrescu (podpredsednik), Rainer 
Wieland (podpredsednik), Francesco Enrico Speroni (podpredsednik), 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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S spoštovanjem

Giuseppe Gargani


