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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 käesolevas asutamislepingus ei ole sätestatud 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 
diskrimineerimise vahendid või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piirangud ja kas need kujutavad või 
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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

Kavandatava määruse artiklis 1 sätestatakse järgmist: „Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad toidus kasutatavate toidu lisaainete kohta, et tagada siseturu tõhus toimimine, 
inimeste tervise kaitse ja tarbijakaitse kõrge tase.

Käesoleva määrusega nähakse sel eesmärgil ette: 
a) ühenduse heakskiidetud lisaainete loetelud;

b) toidu lisaainete toidus, toidu lisaainetes ja toiduensüümides kasutamise tingimused;
c) toidu lisaainetena müüdavate ainete märgistamiskord.”

Põhjendused 1–21 sõnastatakse järgmiselt:
(1) Ohutu ja tervisliku toidu vaba liikumine on siseturu oluline aspekt ning aitab oluliselt 

kaasa kodanike tervise ja heaolu parandamisele ning nende sotsiaalsete ja 
majanduslike huvide kaitsmisele.

(2) Ühenduse poliitika elluviimisel tuleb tagada inimeste elu ja tervise kõrgetasemeline 
kaitse. Käesoleva määrusega asendatakse varasemad toitudes kasutada lubatud toidu 
lisaaineid käsitlevad direktiivid ja otsused, et tagada terviklike ja tõhusate menetluste 

    
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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kaudu siseturu tõhus toimimine ja inimeste tervise ning tarbijate huvide kaitse kõrge 
tase.

(3) Käesoleva määrusega ühtlustatakse ühenduses toidu lisaainete kasutamine toidus. See 
hõlmab nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiivis 89/398/EMÜ eritoiduks ettenähtud 
toiduaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta käsitletud toidu 
lisaainete kasutamist toidus, samuti teatavate toiduvärvide kasutamist liha 
märgistamiseks tervisemärgiga ning munade kaunistamiseks ja tembeldamiseks. 
Määrusega ühtlustatakse ka toidu lisaainete kasutamine toidu lisaainetes ja 
toiduensüümides; seeläbi tagatakse lisaainete ohutus ja kvaliteet ning hõlbustatakse 
nende säilitamist ja kasutamist. Viimast valdkonda ei ole ühenduse tasandil varem 
reguleeritud.

(4) Toidu lisaained on ained, mida tavaliselt ei tarbita toiduna, vaid mis lisatakse toidule 
tahtlikult tehnoloogilisel eesmärgil, näiteks toidu säilitamiseks. Kui aineid kasutatakse 
lõhna ja/või maitse esiletoomiseks, ei käsitata neid siiski toidu lisaainetena. Käesoleva 
määruse reguleerimisalasse ei kuulu ka toiduna käsitatavad ained, mida võib kasutada 
tehnoloogilisel eesmärgil, nagu keedusool või värvainena kasutatav safran ja 
toiduensüümid. Toiduensüüme käsitletakse määruses (EÜ) nr ... [toiduensüümide 
kohta], mis välistab käesoleva määruse kohaldamise.

(5) Käesolev määrus ei hõlma aineid, mida ei tarbita toiduna, vaid kasutatakse tahtlikult 
toidu töötlemiseks, ja mis jäävad valmistoitu vaid jääkainetena ning mis ei avalda 
valmistootele mingisugust tehnoloogilist mõju (abiained).

(6) Toidu lisaaineid tohib heaks kiita ja võib kasutada vaid juhul, kui need vastavad 
käesolevas määruses sätestatud kriteeriumidele. Toidu lisaained peavad olema 
kasutamisel ohutud, nende kasutamiseks peab olema tehnoloogiline vajadus, need ei 
tohi tarbijat eksitada ja nende kasutamine peab tarbijale kasu tooma. 

(7) Toidu lisaained peavad alati vastama heakskiidetud spetsifikatsioonile. 
Spetsifikatsioonid peavad hõlmama andmeid lisaaine asjakohaseks 
identifitseerimiseks, sealhulgas päritoluandmeid, ning spetsifikatsioonides tuleb 
kirjeldada vastuvõetavaid puhtusekriteeriume. Varem toidu lisaainete osas 
väljatöötatud spetsifikatsioone, mis on esitatud komisjoni 5. juuli 1995. aasta 
direktiivis 95/31/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate magusainete 
puhtuse erikriteeriumid, komisjoni 26. juuli 1995. aasta direktiivis 95/45/EÜ, millega 
nähakse ette toiduainetes kasutatavate värvainete puhtuse erikriteeriumid, ja komisjoni 
2. detsembri 1996. aasta direktiivis 96/77/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes 
kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) puhtuse erikriteeriumid, 
tuleb säilitada seni, kuni vastavad lisaained kantakse käesoleva määruse lisadesse. 
Selliste lisaainetega seotud spetsifikatsioonid tuleb sel hetkel näha ette määrusega. 
Kõnealused spetsifikatsioonid peavad olema otseselt seotud käesoleva määruse lisades 
esitatud ühenduse loeteludesse kantud lisaainetega. Arvestades nende 
spetsifikatsioonide keerukust ja sisu, ei lisata neid selguse huvides siiski nendesse 
ühenduse loeteludesse, vaid sätestatakse ühes või mitmes eraldi määruses.

(8) Mõningaid toidu lisaaineid tohib kasutada vaid teatavates lubatud veinitootmistavades 
ja -menetlustes. Selliste lisaainete kasutamine peaks vastama käesolevale määrusele ja 
asjakohastes ühenduse õigusaktides ettenähtud erisätetele. 
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(9) Ühtsuse tagamiseks tuleks toidu lisaainete riski hinnata ja toidu lisaained heaks kiita 
vastavalt korrale, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr […], millega kehtestatakse toidu 
lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne 
menetlus. 

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002, 
millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, 
asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud 
menetlused, kohaselt tuleb rahvatervist mõjutada võivate teemade korral konsulteerida 
Euroopa Toiduohutusametiga (edaspidi „toiduohutusamet”).

(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 
(geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) reguleerimisalasse kuuluv toiduensüüm 
tuleks enne selle jaoks käesoleva määruse alusel loa väljastamist kiita heaks vastavalt 
nimetatud määrusele.

(12) Toidu lisaaine, mis on käesoleva määruse kohaselt juba heaks kiidetud ja mille 
valmistamisel kasutatud tootmismeetodid või lähteained erinevad oluliselt 
toiduohutusameti poolt riski hindamisel analüüsitutest või sätestatud 
spetsifikatsioonides nimetatutest, tuleks spetsifikatsioone rõhutades esitada 
toiduohutusametile hindamiseks. Oluliselt erinevad tootmismeetodid või lähteained 
võivad tähendada tootmismeetodite osas taimedest ekstraktsioonilt üleminekut 
kääritamisele, kusjuures kasutatakse mikroorganisme, või algsete mikroorganismide 
geneetilist muundamist.

(13) Toidu lisaaineid tuleb hoida pideva vaatluse all ja neid tuleks nende kasutustingimuste 
muutumist ja uut teadusinfot arvestades vajaduse korral uuesti hinnata.

(14) Liikmesriikidel, kes on keelustanud teatavate lisaainete kasutamise teatud toiduainetes, 
mida käsitatakse traditsioonilistena ja toodetakse nende territooriumil, tuleks lubada 
nende keeldude edasist kohaldamist. Selliste toodete nagu Feta ja Salame cacciatore
suhtes kohaldatakse käesolevat määrust, ilma et see piiraks teatavate nimetuste 
kasutamisega seotud piiravamate eeskirjade kohaldamist vastavalt nõukogu 14. juuli 
1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2081/92 põllumajandussaaduste ja toiduainete 
geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste kaitse kohta ja nõukogu 14. juuli 1992. 
aasta määrusele (EMÜ) nr 2082/92 põllumajandustoodete ja toiduainete 
eripärasertifikaatide kohta. 

(15) Toidu lisaainete suhtes kohaldatakse ka edaspidi direktiiviga 2000/13/EÜ ning 
vajaduse korral määrustega (EÜ) nr 1829/2003 ja nr 1830/2003 ettenähtud üldist 
märgistamiskohustust. Lisaks sellele tuleks käesolevasse määrusesse lisada erisätted 
valmistajale või lõpptarbijale müüdavate toidu lisaainete märgistamise kohta.

(16) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta kooskõlas 
nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise menetlused. 

(17) Toidu lisaaineid käsitlevate ühenduse õigusaktide proportsionaalseks ja tõhusaks 
väljatöötamiseks ning ajakohastamiseks on vaja koguda andmeid, jagada teavet ja 
koordineerida liikmesriikidevahelist tööd. Sel eesmärgil võib otsustusprotsessi 
hõlbustamiseks osutuda kasulikuks uurimuste korraldamine spetsiifilistel teemadel. On 
asjakohane, et ühendus võib selliseid uurimusi rahastada oma eelarvemenetluse osana. 
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Kõnealuste meetmete rahastamine toimub vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida 
tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu 
käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks), mis on ühtlasi ka 
ülanimetatud meemete rahastamise õiguslikuks aluseks.

(18) Käesoleva määruse järgimiseks peavad liikmesriigid läbi viima ametlikke kontrolle 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 882/2004. 

(19) (...).

(20) Pärast käesoleva määruse vastuvõtmist peaks komisjon toiduahela ja loomatervishoiu 
alalise komitee abiga vaatama läbi kõigi juba antud lubade vastavuse sellistele 
kriteeriumidele nagu tarbimine, tehnoloogiline vajadus ja tarbija võimalik eksitamine, 
kuid välja arvatud ohutus. Kõik toidu lisaained, mille load jäävad ühenduses kehtima, 
tuleks kanda käesoleva määruse II ja III lisas esitatud ühenduse loeteludesse. 
Käesoleva määruse III lisa tuleks täiendada teiste toidu lisaainetega, mida kasutatakse 
toidu lisaainetes ja ensüümides, ning nende kasutustingimustega vastavalt määrusele 
(EÜ) nr […], millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna-
ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus. Asjakohase üleminekuperioodi 
võimaldamiseks ei kohaldata III lisa sätteid, välja arvatud lisaainete kandeaineid 
käsitlevad sätteid, enne [1.1.2011].

(21) Käesoleva määruse vastuvõtmisest ühe aasta jooksul peaks komisjon välja töötama 
hindamiskava, mille järgi saaks toiduohutusamet ühenduses juba lubatud lisaainete 
ohutust uuesti hinnata, ilma et see piiraks kõnealuse läbivaatamise tulemuste 
kohaldamist. Selles kavas tuleks määratleda vajadused ja prioriteetide järjestus, mille 
alusel tuleb heakskiidetud lisaaineid analüüsida. 

Komisjon võtab kavandatava määruse sisu kokku järgmiselt:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu toidu lisaaineid käsitleva määruse väljatöötamine, millega 
nähakse ette toidu lisaainete kasutuspõhimõtted ja milles sätestatakse toidu lisaainetena 
kasutada lubatavate ainete loetelu.

Nõukogu direktiivi 89/107/EMÜ toiduainetes lubatud lisaaineid käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 94/35/EÜ 
toiduainetes kasutatavate magusainete kohta, 94/36/EÜ toiduainetes kasutatavate värvainete 
kohta ja 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) 
kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 292/97/EÜ selliste siseriiklike seaduste 
säilitamise kohta, millega keelatakse teatavate lisaainete kasutamine teatavate toiduainete 
valmistamisel, kehtetuks tunnistamine.

Tuleb märkida, et komisjoni seletuskirjas ei esitata põhjendust lähtuda õigusliku alusena 
ainuüksi artiklist 95.

Hindamine

Pidades silmas määruse ettepaneku sätteid ja eelkõige eespool in extenso sätestatud 
põhjendusi, leitakse, et inimeste tervise kaitse ning siseturu rajamise ja toimimise eesmärgid 
on üksteisega lahutamatult seotud, ilma et üks oleks teisega võrreldes teisejärguline ja kaudne. 
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Ettepaneku eesmärgid, mis on seotud inimeste tervise kaitse ja siseturu toimimisega, näivad 
olevat võrdse kaaluga. Seepärast leitakse, et õiguslikuks aluseks peaksid olema nii EÜ 
asutamislepingu artikkel 95 kui ka artikkel 175.

Järeldus

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

esitada soovituse, et toidu lisaaineid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
ettepaneku õiguslikuks aluseks peab olema EÜ asutamislepingu artikkel 95 ja artikkel 175.

Lugupidamisega

Giuseppe Gargani

  
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.


