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Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om fødevaretilsætningsstoffer (KOM(2006)0428 – C6-0260/2006 –
2006/0145(COD))1

Med skrivelse af 28. februar 2007 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om 
holdbarheden og relevansen af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. 
forretningsordenens artikel 35, stk. 2.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 20. marts 2007.

Det korresponderende udvalgs ordfører, Åsa Westlund, foreslår at ændre retsgrundlaget for 
forslaget fra EF-traktatens artikel 95 til artikel 95 og 175.

Retsgrundlag

Alle fællesskabsretsakter skal have retsgrundlag i traktaten (eller i en anden retsakt, som de 
skal implementere). Retsgrundlaget definerer Fællesskabets materielle kompetence og 
præciserer, hvordan denne kompetence skal udøves, ved at angive de(t) retlige instrument(er), 
der kan anvendes, samt beslutningsproceduren.

I lyset af retsgrundlagets følger er valget heraf af helt grundlæggende betydning, navnlig for 
Parlamentets vedkommende, fordi det hermed bestemmes, hvilken indflydelse, om nogen, 
Parlamentet vil få på lovgivningsprocessen.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ifølge Domstolen er valget af retsgrundlag ikke subjektivt, men skal "ske på grundlag af 
objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol"1, såsom den 
pågældende foranstaltnings formål og indhold2. Desuden skal en foranstaltnings hovedformål 
være den afgørende faktor ved valget3.

Ifølge Domstolens praksis er en generel traktatartikel et tilstrækkeligt retsgrundlag, selv om 
den pågældende foranstaltning som et underordnet aspekt også søger at opfylde en 
målsætning opstillet i en mere specifik traktatartikel4.

Hvis det imidlertid antages, at målsætningerne om at beskytte menneskers sundhed og om at 
oprette det indre marked og sikre, at det fungerer tilfredsstillende, hænger uløseligt sammen, 
uden at den ene af dem kan siges at være sekundær og indirekte i forhold til den anden, er det 
muligt, at begge retsgrundlag skal benyttes, idet der er fastsat samme beslutningsprocedure 
(den fælles beslutningsprocedure) i både artikel 95 og artikel 175, stk. 15.

Det korresponderende udvalg foreslår, at EF-traktatens artikel 1756 og 957 bør benyttes som 
retsgrundlag for forslaget til forordning. I artikel 175, stk. 1, henvises der til de mål, der er 
anført i artikel 1741, nemlig

  
1 Sag 45/86, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1987 I, s. 1439, præmis 5.
2 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1991 I, s. 287, præmis 10.
3 Sag C-377/98, Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2001 I, s. 7079, præmis 27.
4 Sag C-377/98, Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2001 I, s. 7079, præmis 27-28, og sag C-
491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd og Imperial Tobacco Ltd, Sml. 2002 I, s. 11453, præmis 
93-94.
5 Sag 165/87, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1988, s. 5545, præmis 11.
6 Artikel 175, stk. 1
1. Rådet træffer efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget afgørelse om de aktioner, der skal iværksættes af Fællesskabet med henblik på at gennemføre 
de mål, der er anført i artikel 174. 
7 Artikel 95
1. Uanset artikel 94 og medmindre andet er bestemt i denne traktat, finder følgende bestemmelser anvendelse 
med henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 14 fastsatte mål. Rådet, der træffer afgørelse efter 
fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtager de 
foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion.
2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på fiskale bestemmelser, bestemmelser vedrørende den frie bevægelighed for
personer og bestemmelser vedrørende ansattes rettigheder og interesser.
3. Kommissionens forslag i henhold til stk. 1 inden for sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og
forbrugerbeskyttelse skal bygge på et højt beskyttelsesniveau under hensyntagen til navnlig enhver ny udvikling 
baseret på videnskabelige kendsgerninger. Inden for deres respektive kompetenceområder bestræber Europa-
Parlamentet og Rådet sig også på at nå dette mål.
4. Hvis en medlemsstat, efter at Rådet eller Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder 
det nødvendigt at opretholde nationale bestemmelser, som er begrundet i vigtige behov, hvortil der henvises i 
artikel 30, eller som vedrører miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet, giver den Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og om grundene til deres opretholdelse.
5. Når en medlemsstat endvidere med forbehold af stk. 4 og efter at Rådet eller Kommissionen har vedtaget en 
harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt at indføre nationale bestemmelser baseret på nyt 
videnskabeligt belæg vedrørende miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der 
er specifikt for den pågældende medlemsstat, og som viser sig efter vedtagelsen af 
harmoniseringsforanstaltningen, giver den Kommissionen meddelelse om de påtænkte bestemmelser og om 
grundene til deres indførelse.
6. Kommissionen bekræfter eller forkaster inden seks måneder efter meddelelsen som omhandlet i stk. 4 og 5 de 
pågældende nationale bestemmelser efter at have konstateret, om de er et middel til vilkårlig forskelsbehandling 
eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, og om de udgør en hindring for det indre 
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— bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten
— beskyttelse af menneskers sundhed
— en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne
— fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de regionale og globale
miljøproblemer.

Formålet med og indholdet af forslaget til forordning og bedømmelse af retsgrundlaget

I artikel 1 i forslaget til forordning hedder det:

"Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser om fødevaretilsætningsstoffer, der 
anvendes i fødevarer, med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer effektivt, og 
samtidig sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og for forbrugerne.

I det øjemed indeholder denne forordning bestemmelser om: 

a) fællesskabslister over godkendte fødevaretilsætningsstoffer

b) betingelser for anvendelse af fødevaretilsætningsstoffer i fødevarer, i 
fødevaretilsætningsstoffer og i fødevareenzymer

c) mærkning af fødevaretilsætningsstoffer, der sælges som sådanne."

Betragtning 1-21 lyder således:

(1) Den frie bevægelighed for sikre og sunde fødevarer er et afgørende aspekt af det indre 
marked og bidrager i høj grad til beskyttelsen af borgernes sundhed og velvære og af 
deres sociale og økonomiske interesser.

    
markeds funktion. Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen afgørelse inden for dette tidsrum betragtes de i stk. 
4 og 5 omhandlede nationale bestemmelser som godkendt. Hvis det er begrundet i spørgsmålets kompleksitet, og 
hvis der ikke foreligger risiko for menneskers sundhed, kan Kommissionen meddele den pågældende 
medlemsstat, at den i dette stykke omhandlede periode kan forlænges med en ny periode på indtil seks måneder.
7. Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 6 bemyndiges til at opretholde eller indføre nationale bestemmelser, der 
er en undtagelse fra en harmoniseringsforanstaltning, undersøger Kommissionen omgående, om den skal foreslå 
en tilpasning af denne foranstaltning.
8. Hvis en medlemsstat rejser et specifikt problem vedrørende folkesundheden på et område, der har været 
omfattet af tidligere harmoniseringsforanstaltninger, underretter den Kommissionen, der omgående undersøger, 
om den skal foreslå Rådet passende foranstaltninger.
9. Uanset den i artikel 226 og 227 fastsatte fremgangsmåde kan Kommissionen eller en medlemsstat henvende 
sig direkte til Domstolen, hvis de finder, at en anden medlemsstat misbruger de i nærværende artikel fastsatte 
beføjelser.
10. De ovennævnte harmoniseringsforanstaltninger indeholder i de relevante tilfælde en beskyttelsesklausul, der 
bemyndiger medlemsstaterne til med en eller flere af de ikke-økonomiske begrundelser, der er nævnt i artikel 30, 
at træffe foreløbige foranstaltninger, der er undergivet en fællesskabskontrolprocedure.
1 Artikel 174, stk. 1
1. Fællesskabets politik på miljøområdet skal bidrage til forfølgelse af nedennævnte mål:
— bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten
— beskyttelse af menneskers sundhed
— en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne
— fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de regionale og globale
miljøproblemer.
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(2) Der bør ved udførelsen af Fællesskabets politik sikres et højt niveau for beskyttelse af 
menneskers liv og sundhed.

(3) Denne forordning erstatter hidtidige direktiver og beslutninger om 
fødevaretilsætningsstoffer, det er tilladt at anvende i fødevarer, med henblik på at 
sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende, og samtidig sikre et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau og forbrugernes interesser ved hjælp af overordnede 
strømlinede procedurer.

(4) Ved denne forordning harmoniseres anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer i 
fødevarer i Fællesskabet. Dette omfatter også anvendelsen af fødevare-
tilsætningsstoffer i fødevarer, der er omfattet af Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 
1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler 
bestemt til særlig ernæring, og anvendelsen af visse fødevarefarvestoffer, der anvendes 
til sundhedsmærkning af kød samt dekoration eller stempling af æg. Den harmoniserer 
endvidere anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer i fødevaretilsætningsstoffer og 
fødevareenzymer, hvorved den sikrer sikkerhed og kvalitet i forbindelse med stofferne 
og letter opbevaringen og anvendelsen heraf. Der har hidtil ikke været 
fællesskabsbestemmelser om fødevareenzymer.

(5) Fødevaretilsætningsstoffer er stoffer, der ikke normalt indtages som fødevarer i sig 
selv, men som med forsæt tilsættes fødevarer med et bestemt teknologisk formål, 
f.eks. konservering af fødevarer. Stoffer bør dog ikke betragtes som fødevare-
tilsætningsstoffer, når de anvendes til at give aroma og/eller smag. Stoffer, der 
betragtes som fødevarer, og som kan anvendes med en teknologisk funktion, f.eks. 
natriumchlorid eller safran til farvning, og fødevareenzymer bør heller ikke falde ind 
under denne forordnings anvendelsesområde. Fødevareenzymer er omfattet af 
forordning (EF) nr. …[om fødevareenzymer], der udelukker anvendelsen af 
nærværende forordning.

(6) Stoffer, der ikke indtages som fødevarer i sig selv, men som med forsæt anvendes til 
forarbejdningen af fødevarer, og som der kun er rester tilbage af i den færdige 
fødevare og ikke indvirker teknologisk virkning på det færdige produkt (tekniske 
hjælpestoffer), bør ikke være omfattet af denne forordning.

(7) Fødevaretilsætningsstoffer bør kun godkendes og anvendes, hvis de opfylder de 
kriterier, der fastsat i denne forordning. Det skal være sikkert at anvende 
fødevaretilsætningsstoffer, der skal være en teknologisk grund, der gør anvendelse af 
dem nødvendig, anvendelsen af dem må ikke vildlede forbrugeren, og anvendelsen af 
dem skal være til gavn for forbrugeren. 

(8) Fødevaretilsætningsstoffer skal altid opfylde de godkendte specifikationer. 
Specifikationerne bør bl.a. omfatte oplysninger, der på hensigtsmæssig vis 
identificerer fødevaretilsætningsstoffet, herunder oprindelsen, og som beskriver det 
acceptable renhedskriterium. De specifikationer, der hidtil er blevet udarbejdet for 
fødevaretilsætningsstoffer, og som er fastsat i Kommissionens direktiv 95/31/EF af 
5. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler, 
Kommissionens direktiv 95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for 
farvestoffer til brug i levnedsmidler og Kommissionens direktiv 96/77/EF af 
2. december 1996 om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til 
levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer, bør bibeholdes, indtil de pågældende 
tilsætningsstoffer er blevet opført i bilagene til denne forordning. Når det sker, bør 
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specifikationerne for de pågældende tilsætningsstoffer fastsættes i en forordning. 
Specifikationerne bør direkte vedrøre de tilsætningsstoffer, der opført på 
fællesskabslisterne i bilagene til nærværende forordning. Da sådanne specifikationer i 
form og indhold er komplekse, bør de af hensyn til klarheden imidlertid ikke 
integreres som sådan i de pågældende fællesskabslister, men bør fastsættes i en eller 
flere særskilte forordninger.

(9) Det er tilladt at anvende nogle fødevaretilsætningsstoffer til særlige anvendelsesformål 
i forbindelse med tilladte ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder. 
Anvendelsen af sådanne fødevaretilsætningsstoffer bør ske i overensstemmelse med 
denne forordning og med særlige bestemmelser i den relevante fællesskabslovgivning. 

(10) For at sikre ensartethed bør risikovurderingen og godkendelsen af 
fødevaretilsætningsstoffer foretages efter proceduren i forordning (EF) nr. […] om en 
fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og 
fødevarearomaer. 

(11) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 
28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse 
af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende 
fødevaresikkerhed skal Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") 
høres om spørgsmål, der kan have betydning for folkesundheden.

(12) Et fødevaretilsætningsstof, der falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer, bør først tillades i henhold til nævnte forordning, inden det 
godkendes i henhold til nærværende forordning.

(13) Et fødevaretilsætningsstof, der allerede er godkendt i henhold til denne forordning, og 
som fremstilles med produktionsmetoder eller udgangsmaterialer, der er markant 
forskellige fra dem, der indgik i autoritetens risikovurdering, eller som adskiller sig fra 
dem, der er omfattet af de fastsatte specifikationer, bør forelægges for autoriteten med 
henblik på en evaluering med fokus på specifikationerne. Ved markant forskellige 
produktionsmetoder og udgangsmaterialer forstås f.eks. en ændring af produktions-
metoden fra ekstraktion fra planter til fremstilling ved fermentering ved anvendelse af 
en mikroorganisme eller en genetisk modificering af den oprindelige mikroorganisme.

(14) Der skal løbende føres kontrol med alle fødevaretilsætningsstoffer, og de skal tages op 
til ny vurdering, når det på baggrund af ændrede anvendelsesbetingelser eller nye 
videnskabelige oplysninger skønnes nødvendigt.

(15) Medlemsstater, der har opretholdt forbud mod anvendelsen af bestemte 
tilsætningsstoffer i særlige fødevarer, der betragtes som traditionelle fødevarer og er 
fremstillet på deres område, bør have tilladelse til fortsat at anvende sådanne forbud. 
Endvidere tilsidesætter nærværende forordning - for så vidt angår produkter som f.eks. 
"feta" eller "salame cacciatore" - ikke mere restriktive bestemmelser vedrørende 
anvendelsen af visse betegnelser i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 
14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for 
landbrugsprodukter og levnedsmidler og Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af 14. 
juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler. 

(16) Fødevaretilsætningsstoffer er fortsat omfattet af de generelle mærkningskrav, jf. 
direktiv 2000/13/EF og evt. forordning (EF) nr. 1829/2003 og (EF) nr. 1830/2003. 
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Nærværende forordning bør omfatte særlige bestemmelser om mærkning af 
fødevaretilsætningsstoffer, der sælges som sådanne til fremstillingsvirksomheden eller 
til den endelige forbruger.

(17) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i 
overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse 
af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen. 

(18) For at udformningen og opdateringen af fællesskabsbestemmelserne om 
fødevaretilsætningsstoffer kan foregå effektivt og på passende vis, er det nødvendigt at 
indsamle data, udveksle oplysninger og koordinere arbejdet mellem medlemsstaterne. 
I det øjemed kan det være nyttigt at iværksætte undersøgelser af specifikke emner med 
henblik på at lette beslutningstagningsprocessen. Fællesskabet bør kunne finansiere 
sådanne undersøgelser som led i sin budgetprocedure. Finansieringen af sådanne 
foranstaltninger falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at 
foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og 
dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, og retsgrundlaget for finansieringen af 
nævnte foranstaltninger vil således være forordning (EF) nr. 882/2004.

(19) For at håndhæve overholdelsen af nærværende forordning skal medlemsstaterne 
foretage offentlig kontrol i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004.

(20) Målet for den påtænkte foranstaltning, nemlig at fastsætte fællesskabsbestemmelser 
om fødevaretilsætningsstoffer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor af hensyn til markedets enhed og et højt forbruger-
beskyttelsesniveau bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går 
denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(21) Efter vedtagelsen af denne forordning bør Kommissionen med bistand fra Den 
Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed tage alle eksisterende 
godkendelser op til fornyet behandling med hensyn til andre kriterier end sikkerhed, 
f.eks. indtagelse, teknologisk nødvendighed og eventuel vildledning af forbrugerne. 
Alle fødevaretilsætningsstoffer, der fortsat skal være godkendt i Fællesskabet, bør 
overføres til fællesskabslisterne i denne forordnings bilag II og III. Denne forordnings 
bilag III bør kompletteres med de øvrige fødevaretilsætningsstoffer, der anvendes i 
fødevaretilsætningsstoffer og -enzymer, og deres anvendelsesbetingelser i overens-
stemmelse med forordning (EF) nr. […] om en fælles godkendelsesprocedure for 
fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer. For at der kan være 
en passende overgangsperiode bør bestemmelserne i bilag III, bortset fra 
bestemmelserne om bærestoffer for fødevaretilsætningsstoffer, først anvendes fra den 
[1. januar 2011].

Kommissionen sammenfatter forslaget til forordning således: 

Indførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevaretilsætningsstoffer, der 
fastsætter principperne for anvendelse af fødevaretilsætningsstoffer og en positivliste over 
stoffer, der kan anvendes som fødevaretilsætningsstoffer.
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Ophævelse af Rådets direktiv 89/107/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 94/35/EF om sødestoffer til brug i levnedsmidler, 94/36/EF om farvestoffer til 
brug i levnedsmidler og 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer 
og sødestoffer samt Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 292/97/EF om 
opretholdelse af nationale bestemmelser vedrørende forbud mod anvendelse af visse 
tilsætningsstoffer under fremstillingen af en række specifikke levnedsmidler.

Det bemærkes, at der ikke i Kommissionens begrundelse redegøres for, hvorfor man har valgt 
udelukkende at benytte artikel 95 som retsgrundlag.

Vurdering

På baggrund af bestemmelserne i forslaget til forordning og navnlig betragtningerne, som er 
gengivet i deres helhed ovenfor, vurderes det, at målsætningerne om at beskytte menneskers 
sundhed og om at oprette det indre marked og sikre, at det fungerer tilfredsstillende, hænger 
uløseligt sammen, uden at den ene af dem kan siges at være sekundær og indirekte i forhold 
til den anden. Forslagets målsætninger om beskyttelse af menneskers sundhed og om det indre 
markeds funktion synes at veje lige tungt. Det vurderes derfor, at retsgrundlaget bør være 
såvel EF-traktatens artikel 95 som artikel 175.

Konklusion

På mødet den 20. marts 2007 vedtog Retsudvalget således enstemmigt1 at henstille, at 
retsgrundlaget for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
fødevaretilsætningsstoffer bør være EF-traktatens artikel 95 og 175.

Med venlig hilsen

Giuseppe Gargani

  
1 Til stede ved den endelige afstemning: Giuseppe Gargani (formand), Cristian Dumitrescu, Rainer Wieland og 
Francesco Enrico Speroni (næstformænd), 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 
og Tadeusz Zwiefka.


