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Angående: Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande 
av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer 
(KOM(2006)0423) – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))1

Genom en skrivelse av den 28 februari 2007 bad ni utskottet för rättsliga frågor att i enlighet 
med artikel 35.2 i arbetsordningen överväga om den rättsliga grunden för ovannämnda förslag 
från kommissionen är giltig och lämplig.

Utskottet behandlade ovannämnda ärende vid sitt sammanträde den 20 mars 2007.

Det ansvariga utskottets föredragande Åsa Westlund föreslår att den rättsliga grunden för 
förslaget skall ändras från artikel 95 till både artikel 95 och artikel 175 i EG-fördraget.

Rättslig grund

Alla gemenskapsrättsakter måste ha en rättslig grund i fördraget (eller i någon annan rättsakt 
som de är avsedda att genomföra). I den rättsliga grunden fastställs gemenskapens materiella 
behörighet och specificeras hur denna behörighet skall utövas, det vill säga vilka 
lagstiftningsinstrument som kan användas och vilket beslutsförfarande.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Valet av rättslig grund är av grundläggande betydelse med hänsyn till de konsekvenser som 
den medför, särskilt för parlamentet, eftersom den rättsliga grunden avgör vad parlamentet har 
att säga till om, om något, under lagstiftningsprocessen.

Enligt EG-domstolen är valet av rättslig grund inte subjektivt, utan ”skall grundas på 
objektiva faktorer som kan bli föremål för domstolsprövning”1, och till sådana faktorer räknas 
särskilt rättsaktens syfte och innehåll2. Vidare bör det huvudsakliga målet för en åtgärd vara 
den avgörande faktorn.3

Enligt domstolens rättspraxis utgör en allmän fördragsartikel en tillräcklig rättslig grund även 
om avsikten med den berörda åtgärden även är att, på ett underordnat sätt, uppnå ett mål som 
anges i en särskild fördragsartikel4.

Om man anser att målen att skydda folkhälsan och upprätta den inre marknaden och få den att 
fungera har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas, utan att det ena syftet är sekundärt och 
indirekt i förhållande till det andra, kan det vara lämpligt att båda artiklarna används som 
rättslig grund, med hänsyn till att samma beslutsprocess (medbeslutande) fastställs i både 
artikel 95 och artikel 175.15.

Det ansvariga utskottet föreslår att både artikel 1756 och artikel 957 i EG-fördraget skall 
användas som rättslig grund för förslaget till förordning. Artikel 175.1 avser de mål som 
anges i artikel 1741, särskilt

  
1 Mål 45/86, kommissionen mot rådet (REG 1987, s. 1439), punkt 5.
2 Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (REG 1991, s. I-287), punkt 10.
3 Mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet (REG 2001, s. I-7079), punkt 27.
4 Mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet (REG 2001, s. I-7079), punkterna 27–28, och 
mål C-491/01, British American Tobacco (Investments) och Imperial Tobacco (REG 2002, s. I-11453), 
punkterna 93–94.
5 Mål C-165/87, kommissionen mot rådet (REG 1988, s. 5545), punkt 11.
6 ”Artikel 175.1.
1. Rådet skall enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén besluta om vilka åtgärder som skall vidtas av gemenskapen för att uppnå de mål som anges i 
artikel 174.”
7 ”Artikel 95:
1. Med avvikelse från artikel 94 och om inte annat föreskrivs i detta fördrag skall följande bestämmelser 
tillämpas för att nå de mål som anges i artikel 14. Rådet skall enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört 
Ekonomiska och sociala kommittén, besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och 
andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera.
2. Punkt 1 gäller inte bestämmelser om skatter och avgifter, bestämmelser om fri rörlighet för personer eller 
bestämmelser om anställdas rättigheter och intressen.
3. Kommissionen skall i sina förslag enligt punkt 1 om hälsa, säkerhet samt miljö- och konsumentskydd utgå 
från en hög skyddsnivå och särskilt beakta ny utveckling som grundas på vetenskapliga fakta. Europaparlamentet 
och rådet skall också, inom ramen för sina respektive befogenheter, sträva efter att nå detta mål.
4. Om en medlemsstat efter det att rådet eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd anser det 
nödvändigt att behålla nationella bestämmelser som grundar sig på väsentliga behov enligt artikel 30 eller som 
avser miljö- eller arbetsmiljöskydd, skall den till kommissionen anmäla dessa bestämmelser samt skälen för att 
behålla dem.
5. Dessutom gäller, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4, att om en medlemsstat efter det att rådet 
eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd anser det nödvändigt att införa nationella 
bestämmelser grundade på nya vetenskapliga belägg med anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd för 
att lösa ett problem som är specifikt för den medlemsstaten och som har uppkommit efter beslutet om 
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– att bevara, skydda och förbättra miljön,
– att skydda människors hälsa,
– att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt,
– att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem.

Förslagets syfte och innehåll och bedömning av den rättsliga grunden

I artikel 1 anges följande:
”1. I denna förordning fastställs ett enhetligt förfarande för bedömning och 

godkännande, nedan kallat ’det enhetliga förfarandet’, av livsmedelstillsatser, 
livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och livsmedelsingredienser med aromgivande 
egenskaper som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel, nedan 
kallade ’ämnen’, som skall bidra till den fria rörligheten för dessa ämnen inom 
gemenskapen.

2. I det enhetliga förfarandet fastställs de regler som skall gälla vid uppdatering av 
förteckningarna över ämnen som får släppas ut på marknaden i gemenskapen enligt 
förordningarna (EG) nr XXX/2006, (EG) nr YYY/2006 och (EG) nr ZZZ/2006, 
nedan kallade ’särlagstiftning på livsmedelsområdet’.

    
harmoniseringsåtgärden, skall medlemsstaten underrätta kommissionen om de planerade bestämmelserna samt 
om skälen för att införa dem.
6. Kommissionen skall inom sex månader efter en sådan anmälan som avses i punkterna 4 och 5 godkänna eller 
förkasta de ifrågavarande nationella bestämmelserna sedan den konstaterat huruvida dessa utgör ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innebär förtäckta handelshinder mellan medlemsstaterna samt huruvida de 
kommer att utgöra ett hinder för den inre marknadens funktion. Om kommissionen inte fattar beslut inom denna 
period skall de nationella bestämmelser som avses i punkterna 4 och 5 anses godkända. Om det är berättigat på 
grund av frågans komplexitet och om det inte finns någon fara för människors hälsa, får kommissionen meddela 
den berörda medlemsstaten att den period som avses i denna punkt kan förlängas med ytterligare högst sex 
månader.
7. Om en medlemsstat i enlighet med punkt 6 bemyndigas att behålla eller införa nationella bestämmelser som 
avviker från en harmoniseringsåtgärd, skall kommissionen omedelbart undersöka om den skall föreslå en 
anpassning av den åtgärden.
8. Om en medlemsstat tar upp ett särskilt problem som rör folkhälsan på ett område som tidigare har varit 
föremål för harmoniseringsåtgärder, skall medlemsstaten göra kommissionen uppmärksam på detta och 
kommissionen skall omedelbart undersöka om den skall föreslå rådet lämpliga åtgärder.
9. Med avvikelse från det förfarande som anges i artiklarna 226 och 227 kan kommissionen eller någon av 
medlemsstaterna hänskjuta ärendet direkt till domstolen, om kommissionen eller medlemsstaten anser att en 
annan medlemsstat missbrukar befogenheterna enligt denna artikel.
10. De ovannämnda harmoniseringsåtgärderna skall vid behov omfatta en skyddsklausul som tillåter 
medlemsstaterna att på en eller flera av de icke-ekonomiska grunder som anges i artikel 30 vidta provisoriska 
åtgärder, som skall vara underkastade ett kontrollförfarande från gemenskapens sida.”

1 ”Artikel 174:
1. Gemenskapens miljöpolitik skall bidra till att följande mål uppnås:
– Att bevara, skydda och förbättra miljön.
– Att skydda människors hälsa.
– Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.
– Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem.”
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3. Kriterierna för införande av ämnen i den gemenskapsförteckning som avses i 
artikel 2, innehållet i den förordning som avses i artikel 7 och de 
övergångsbestämmelser som behövs för de löpande förfarandena skall fastställas i 
varje särlagstiftning på livsmedelsområdet.”

Skälen 1, 2 och 3 lyder som följer:

”1. Den fria rörligheten för säkra och hälsosamma livsmedel är en väsentlig del av den 
inre marknaden och bidrar i hög grad till att skydda medborgarnas hälsa och 
välbefinnande och till att tillvarata deras sociala och ekonomiska intressen.

2. Ett gott skydd för människors liv och hälsa bör säkerställas i gemenskapens politiska 
strävanden.

3. I syfte att skydda människors hälsa bör tillsatser, enzymer och aromer som används i 
livsmedel genomgå en säkerhetsbedömning innan de släpps ut på marknaden i 
gemenskapen.”

Innehållet i förslaget till förordning kan sammanfattas på följande sätt:

Kapitel I: Allmänna principer

Ett enhetligt förfarande fastställs för bedömning och godkännande av tillsatser, enzymer och 
aromer. Förfarandet har utformats för att vara enkelt, snabbt och effektivt samtidigt som det 
följer principerna om god förvaltning och rättssäkerhet. Det gäller uppdatering av en 
förteckning över ämnen som godkänns på grundval av kriterier som fastställts i 
särlagstiftningen på livsmedelsområdet. Förteckningen skall upprättas och administreras av 
kommissionen.

Kapitel II: Enhetligt förfarande

Enligt det förfarande som föreslås skall en ansökan om uppdatering lämnas till kommissionen 
utan att den först passerar via en nationell myndighet.

Kommissionen skall överlämna ansökan till myndigheten och till medlemsstaterna samt 
begära ett yttrande från myndigheten, som måste lämna detta inom sex månader.

För att uppdateringsåtgärderna skall bli bindande anges i förslaget att de skall antas genom en 
förordning i enlighet med kommittéförfarandet.

När förteckningen uppdateras enligt detta förslag till förordning skall hänsyn tas till andra 
berättigade faktorer som är relevanta. När beslutsförfarandet inleds kan kommissionen, i 
egenskap av riskhanterare, föreslå en åtgärd som avviker från resultaten av den 
riskbedömning som gjorts under myndighetens ansvar. I så fall måste kommissionen ange 
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skälen till detta. Detta följer de allmänna principerna för riskanalys enligt 
Codex Alimentarius.

Kapitel III: Övriga bestämmelser

För att hänsyn skall kunna tas till specifik särlagstiftning på livsmedelsområdet får 
kommissionen enligt detta förslag i uppgift att, efter samråd med myndigheten, fastställa 
närmare bestämmelser för förfarandet samtidigt som en viss flexibilitet medges i komplexa 
och känsliga ärenden.

Alla icke konfidentiella uppgifter skall vara offentliga.

Om medlemsstaterna eller kommissionen anser att ett ämne som har godkänts i enlighet med 
detta förslag utgör en allvarlig hälsorisk för människor, djur eller miljön skall nödåtgärder 
vidtas.

Enligt motiveringen tillkännagav kommissionen, inom ramen för arbetet med att förbättra 
EU-lagstiftningen enligt principen ”från jord till bord” i vitboken om livsmedelssäkerhet sina 
planer på att uppdatera och komplettera den befintliga lagstiftningen om tillsatser och aromer 
samt att fastställa särskilda bestämmelser för enzymer (åtgärderna 11 och 13 i vitboken).

Detta förslag syftar till att säkerställa en väl fungerande inre marknad och att samtidigt 
garantera ett gott skydd för människors liv och hälsa i fråga om livsmedelstillsatser, 
livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer.

För att kunna genomföra detta syftar förslaget till att fastställa ett enhetligt, centraliserat, 
effektivt, smidigt och öppet godkännandeförfarande grundat på en riskbedömning av 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och på en 
riskhantering där kommissionen och medlemsstaterna medverkar inom ramen för ett 
föreskrivande kommittéförfarande. Genom förslaget får kommissionen i uppgift att på 
grundval av myndighetens vetenskapliga bedömningar upprätta, administrera och uppdatera 
en allmän positivlista för varje berörd ämneskategori. När ett ämne har införts i någon av 
dessa listor innebär detta att det får användas generellt av alla aktörer på gemenskapens 
marknad.

Kommissionen motiverar tillämpningen av artikel 95 på följande sätt: ”Detta förslag syftar till 
att skapa bättre förutsättningar för en väl fungerande inre marknad genom att de produkter 
som godkänns enligt det förfarande som föreslås skulle kunna användas i hela gemenskapen. 
Den föreslagna förordningen innebär en harmonisering av medlemsstaternas rättsregler om 
användning av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer i form av en 
positivlista över godkända ämnen som kommissionen upprättar.”

Bedömning

Med utgångspunkt i denna analys av förslagets syfte och innehåll gör utskottet för rättsliga 
frågor bedömningen att målen att skydda folkhälsan och upprätta den inre marknaden och få 
den att fungera har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas, utan att det ena syftet är 
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sekundärt och indirekt i förhållande till det andra. Båda syftena med detta förslag har 
uppenbarligen samband med skyddet av människors hälsa och målsättningen att förbättra den 
inre marknadens funktion.

Utskottet anser följaktligen att den rättsliga grunden bör vara artiklarna 95 och 175 i 
EG-fördraget.

Slutsats

Vid sitt sammanträde den 20 mars 2007 beslutade utskottet för rättsliga frågor enhälligt1 att 
rekommendera ert utskott att den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av 
livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer bör vara både artikel 95 och 
artikel 175 i EG-fördraget.

Med vänlig hälsning

Giuseppe Gargani

  
1 Följande ledamöter var närvarande vid den slutliga omröstningen: Giuseppe Gargani (ordförande), 
Cristian Dumitrescu (vice ordförande), Rainer Wieland (vice ordförande), Francesco Enrico Speroni 
(vice ordförande), 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 och 
Tadeusz Zwiefka.


