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Asia: Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
elintarvikelisäaineista (KOM(2006)0428 - C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))1

Arvoisa puheenjohtaja,

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

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa 20. maaliskuuta 2007 pidetyssä kokouksessaan.

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

Oikeusperusta

Kaikkien yhteisön säädösten on perustuttava perustamissopimuksessa annettuun 
oikeusperustaan (tai muuhun säädökseen, joka niillä on tarkoitus panna täytäntöön).
Oikeusperustassa määritellään yhteisön aineellinen toimivalta ja tarkennetaan, miten kyseistä 
toimivaltaa on käytettävä, toisin sanoen lainsäädäntövälineet, joita voidaan käyttää, sekä 
päätöksentekomenettely.

Oikeusperustan vaikutuksen huomioon ottaen sen valitseminen on erittäin tärkeää, erityisesti 

  
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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parlamentin kannalta, koska siinä määritetään parlamentin oikeudet lainsäädäntömenettelyssä.
Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan oikeusperustan valinta ei voi olla subjektiivinen, vaan 
”vaan sen on perustuttava tuomioistuimen tutkittavissa oleviin objektiivisiin seikkoihin”1, 
kuten kyseisen toimen tavoitteeseen ja sisältöön2. Lisäksi ratkaisevana tekijänä olisi oltava 
toimen päätarkoitus.3

Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan perustamissopimuksen yleinen artikla 
muodostaa riittävän oikeusperustan, vaikka kyseisellä toimella olisi myös toissijaisesti sama 
tarkoitus kuin perustamissopimuksen erityisellä artiklalla4.

Jos kuitenkin katsotaan, että ihmisten terveyden suojelua ja sisämarkkinoiden perustamista ja 
toimintaa ei voida erottaa toisistaan eikä toinen ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen, 
tällaista toimea annettaessa voidaan käyttää useaa eri oikeusperustaa, koska samasta 
päätöksentekomenettelystä (yhteispäätösmenettely) määrätään sekä 95 artiklassa että 175 
artiklan 1 kohdassa5.

Asiasta vastaava valiokunta ehdottaa, että asetusehdotuksen oikeusperustana käytettäisiin 
EY:n perustamissopimuksen 175 artiklaa6 yhdessä 95 artiklan7 kanssa. Perustamissopimuksen 

  
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 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 
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175 artiklan 1 kohdassa viitataan 174 artiklan1 tavoitteiseen, joita ovat erityisesti
– 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.

Asetusehdotuksen tarkoitus ja sisältö ja sen oikeudellisen perustan arviointi

Asetusehdotuksen 1 artiklassa säädetään seuraavaa: "Tässä asetuksessa vahvistetaan 
elintarvikkeissa käytettyjä elintarvikelisäaineita koskevat säännöt, jotta varmistetaan 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta sekä ihmisten terveyden suojelun ja kuluttajansuojan 
korkea taso.

Tässä tarkoituksessa asetuksessa säädetään:

a) yhteisössä hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luetteloista;

b) elintarvikelisäaineiden elintarvikkeissa, elintarvikelisäaineissa ja elintarvike-entsyymeissä 
käyttöä koskevista edellytyksistä;

    
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.



PE 386.576v01-00 4/9 4/9 AL\659463FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

c) sellaisinaan myytävien elintarvikelisäaineiden pakkausmerkintöjä koskevista säännöistä.

Johdanto-osan viitteet 1 – 21 ovat:
(1) Turvallisten ja terveellisten elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus on sisämarkkinoiden 

olennainen osa, joka vaikuttaa merkittävästi kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin 
sekä heidän sosiaalisiin ja taloudellisiin etuihinsa.

(2) Ihmisten elämän ja terveyden korkeatasoinen suojelu olisi varmistettava yhteisön 
politiikkojen toteuttamisessa. Tällä asetuksella korvataan aiemmat direktiivit ja 
päätökset, jotka koskevat elintarvikkeissa käytettäväksi sallittuja elintarvikelisäaineita, 
jotta varmistetaan sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja ihmisten terveyden suojelun 
korkea taso sekä kuluttajien etujen toteutuminen käyttämällä kokonaisvaltaisia ja 
yksinkertaistettuja menettelyjä.

(3) Tällä asetuksella yhdenmukaistetaan elintarvikelisäaineiden käyttöä elintarvikkeissa 
yhteisön alueella. Mukaan luetaan elintarvikelisäaineiden käyttö elintarvikkeissa, 
joista säädetään erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989 annetussa neuvoston 
direktiivissä 89/398/ETY3, sekä tiettyjen elintarvikeväriaineiden käyttö lihan 
terveysmerkinnöissä ja kananmunien koristelussa ja leimaamisessa. Lisäksi tässä 
asetuksessa yhdenmukaistetaan elintarvikelisäaineiden käyttöä elintarvikelisäaineissa 
ja -entsyymeissä, jolloin varmistetaan niiden turvallisuus ja korkea laatu sekä 
helpotetaan niiden varastointia ja käyttöä. Tätä jälkimmäistä aihetta ei ole aiemmin 
säännelty yhteisön tasolla.

(4) Elintarvikelisäaineet ovat aineita, joita ei yleensä kuluteta varsinaisina elintarvikkeina, 
vaan niitä lisätään tarkoituksellisesti elintarvikkeisiin teknisistä syistä, kuten 
elintarvikkeiden säilyvyyden takaamiseksi. Aineita ei saisi kuitenkaan pitää 
elintarvikelisäaineina silloin, kun niitä käytetään aromin ja/tai maun lisäämiseen.
Elintarvikkeina pidettäviä aineita, joita voidaan käyttää tekniseen tehtävään, kuten 
natriumkloridi tai sahrami väriaineena sekä elintarvike-entsyymit, ei myöskään saisi 
pitää tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvina. Elintarvike-entsyymeistä säädetään 
[elintarvike-entsyymeistä annetussa] asetuksessa (EY) N:o ....4, joka sulkee pois tämän 
asetuksen soveltamisen.

(5) Tämän asetuksen soveltamisalaan ei ole syytä lukea aineita, joita ei kuluteta 
varsinaisina elintarvikkeina mutta joita käytetään tarkoituksellisesti elintarvikkeiden 
prosessoinnissa, joiden jäämiä on lopullisissa elintarvikkeissa ja joilla ei ole teknistä 
vaikutusta lopputuotteeseen (valmistuksen apuaineet).

(6) Elintarvikelisäaineet olisi hyväksyttävä ja niitä olisi käytettävä ainoastaan, kun tässä 
asetuksessa säädetyt perusteet täyttyvät. Elintarvikkeiden olisi oltava käytössä 
turvallisia, niiden käytön olisi perustuttava tekniseen välttämättömyyteen, niiden 
käyttö ei saisi johtaa kuluttajia harhaan, ja niiden käytöstä olisi oltava etua kuluttajille.

(7) Elintarvikelisäaineiden on aina oltava hyväksyttyjen eritelmien mukaisia. Eritelmässä 
olisi oltava riittävät tiedot elintarvikelisäaineen tunnistamiseksi, alkuperää koskevat 
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tiedot mukaan luettuina, ja hyväksyttävien puhtausvaatimusten kuvaamiseksi.
Elintarvikelisäaineille aiemmin laaditut eritelmät, jotka sisältyvät elintarvikkeissa 
sallittujen makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista 5 päivänä heinäkuuta 
1995 annettuun komission direktiiviin 95/31/EY5, elintarvikkeissa sallittujen 
väriaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista 26 päivänä heinäkuuta 1995 annettuun 
komission direktiiviin 95/45/EY6 ja elintarvikkeiden muiden lisäaineiden kuin väri- ja 
makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista 2 päivänä joulukuuta 1996 
annettuun komission direktiiviin 96/77/EY7, olisi pidettävä voimassa siihen asti, 
kunnes vastaavat lisäaineet on sisällytetty tämän asetuksen liitteisiin. Samanaikaisesti 
kyseisiä lisäaineita koskevat eritelmät olisi vahvistettava asetuksessa. Eritelmissä olisi 
viitattava suoraan tämän asetuksen liitteissä oleviin yhteisön luetteloihin sisältyviin 
lisäaineisiin. Kun kuitenkin otetaan huomioon tällaisten eritelmien monimutkainen 
luonne ja asiasisältö, niitä ei olisi selvyyden vuoksi syytä liittää sellaisinaan kyseisiin 
yhteisön luetteloihin, vaan ne olisi vahvistettava yhdessä tai useammassa erillisessä 
asetuksessa.

(8) Jotkin elintarvikelisäaineet on hyväksytty erityiskäyttöön tietyissä 
viininvalmistusmenetelmissä ja -käytännöissä. Tällaisten elintarvikelisäaineiden 
käytön olisi täytettävä tämän asetuksen sekä asiasta annetussa yhteisön 
lainsäädännössä vahvistettujen erityissäännösten vaatimukset.

(9) Yhtenäisyyden varmistamiseksi elintarvikelisäaineiden riskinarviointi ja 
hyväksyminen olisi suoritettava elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja 
elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä annetussa asetuksessa (EY) 
N:o […]8 vahvistettua menettelyä noudattaen.

(10) Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/20029 säädetään, 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista (jäljempänä ’viranomainen’) on 
kuultava asioissa, jotka todennäköisesti vaikuttavat kansanterveyteen.

(11) Elintarvikelisäaine, joka kuuluu muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 
päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1829/200310 soveltamisalaan, olisi hyväksyttävä kyseisen asetuksen mukaisesti 
ennen sen hyväksymistä tämän asetuksen mukaisesti.

(12) Tämän asetuksen mukaisesti hyväksytty elintarvikelisäaine, jonka valmistuksessa 
käytetään tuotantomenetelmää tai lähtöaineita, jotka ovat merkittävästi erilaisia kuin 
viranomaisen suorittamassa riskinarvioinnissa tai vahvistetussa eritelmässä, olisi 
annettava viranomaisen arvioitavaksi painottaen eritelmän arviointia. Merkittävästi 
erilaiset tuotantomenetelmät tai lähtöaineet voivat tarkoittaa tuotantomenetelmän 
muuttumista kasveista uuttamisesta mikro-organismiin perustuvaan käymiseen tai 
alkuperäisen mikro-organismin geenimuunteluun.
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(13) Elintarvikelisäaineita olisi jatkuvasti tarkkailtava, ja ne on arvioitava uudelleen aina 
kun siihen ilmenee tarvetta käyttöä koskevien edellytysten muuttumisen ja uusien 
tieteellisten tietojen perusteella.

(14) Jäsenvaltioille, jotka ovat pitäneet voimassa tiettyjen lisäaineiden sellaisissa 
elintarvikkeissa käyttöä koskevia kieltoja, joita pidetään perinteisinä ja joita 
valmistetaan niiden alueella, olisi annettava lupa edelleen soveltaa kyseisiä kieltoja.
Tämän asetuksen soveltaminen ei myöskään estä esimerkiksi tuotteiden ”Feta” ja 
”Salame cacciatore” osalta soveltamasta rajoittavampia sääntöjä, jotka liittyvät 
tiettyjen nimitysten käyttöön tiettyjen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 
1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/9211 sekä maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista 14 päivänä heinäkuuta 1992 
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2082/9212 mukaisesti.

(15) Elintarvikelisäaineisiin sovelletaan edelleen pakkausmerkintöjä koskevia yleisiä 
velvoitteita, jotka on vahvistettu direktiivissä 2000/13/EY ja soveltuvin osin 
asetuksissa (EY) N:o 1829/2003 ja (EY) N:o 1830/2003. Tässä asetuksessa olisi 
lisäksi vahvistettava erityisiä säännöksiä niiden elintarvikelisäaineiden 
pakkausmerkinnöistä, jotka myydään valmistajalle tai kuluttajille.

(16) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä 
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY13 mukaisesti.

(17) Jotta elintarvikelisäaineita koskevaa yhteisön lainsäädäntöä voidaan kehittää ja 
päivittää oikeasuhteisesti ja tehokkaasti, on tarpeen kerätä tietoja ja jakaa niitä sekä 
koordinoida jäsenvaltioiden toimia. Tässä tarkoituksessa voi olla hyödyllistä suorittaa 
tutkimuksia, joissa käsitellään päätöksentekomenettelyn helpottamiseen tähtääviä 
erityisaiheita. Yhteisön olisi voitava rahoittaa tällaisia tutkimuksia osana 
talousarviomenettelyään. Tällaisten toimien rahoitus kuuluu rehu- ja 
elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen 
mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
882/200414 soveltamisalaan, joten tointen rahoituksen oikeusperustana on asetus (EY) 
N:o 882/2004.

(18) Jäsenvaltioiden on määrä suorittaa virallisia tarkastuksia valvoakseen tämän asetuksen 
noudattamista asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti.

(19) (…).

(20) Tavoitetta, eli elintarvikelisäaineita koskevien yhteisön sääntöjen vahvistamista, ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan 
markkinoiden yhtenäisyyden ja kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi 
toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
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Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa 
ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(21) Tämän asetuksen antamisen jälkeen komission, jota avustaa elintarvikeketjua ja 
eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, olisi tarkasteltava uudelleen kaikkia 
voimassaolevien hyväksyntien muita kuin turvallisuuteen liittyviä perusteita, kuten 
saantia, teknistä tarvetta ja kuluttajien harhaanjohtamisen mahdollisuutta koskevia 
perusteita. Kaikki elintarvikelisäaineet, joiden hyväksynnät aiotaan edelleen pitää 
voimassa yhteisössä, olisi siirrettävä tämän asetuksen liitteissä II ja III oleviin yhteisön 
luetteloihin. Tämän asetuksen liitettä III olisi täydennettävä muilla 
elintarvikelisäaineilla, joita käytetään elintarvikelisäaineissa ja -entsyymeissä, sekä 
niiden käyttöä koskevilla edellytyksillä elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien 
ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä annetun asetuksen (EY) 
N:o […] mukaisesti. Sopivan siirtymäajan varmistamiseksi liitteen III säännöksiä, 
lukuun ottamatta elintarvikelisäaineiden kantaja-aineita koskevia säännöksiä, ei 
sovellettaisi [1.1.2011] asti.

(22) Sen estämättä, mikä on kyseisen uudelleentarkastelun tulos, komission olisi laadittava 
vuoden kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä arviointiohjelma, jonka mukaisesti 
viranomainen arvioi uudelleen yhteisössä jo hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden 
turvallisuuden. Ohjelmassa olisi määriteltävä tarpeet ja tärkeysjärjestys, joiden 
perusteella hyväksyttyjä elintarvikelisäaineita tarkastellaan.

Komissio tiivistää asetusehdotuksen sisällön seuraavasti:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antaminen elintarvikelisäaineista, jossa 
annetaan periaatteet elintarvikelisäaineiden käytöstä ja positiiviluettelo aineista, joita voidaan 
käyttää elintarvikelisäaineina.

Siinä kumotaan elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä annettu neuvoston direktiivi 89/107/ETY sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivit elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista annettu 
direktiivi 94/35/EY, elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista väriaineista annettu direktiivi 
94/36/EY ja elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annettu 
direktiivi 95/2/EY sekä tiettyjen lisäaineiden käyttökieltoa tiettyjen elintarvikkeiden
tuotannossa koskevan kansallisen lainsäädännön voimassa pitämisestä tehty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätös 292/97/EY.

On todettava, että komission perusteluissa ei hyväksytä oikeusperustaksi 95 artiklaa yksinään.

Arviointi

Ottaen huomioon asetusehdotuksen säännökset ja erityisesti edellä laajasti esitetyt johdanto-
osan perustelukappaleet, on katsottava, ettei ihmisten terveyden suojelua ja sisämarkkinoiden 
perustamista ja toimintaa voida erottaa toisistaan eikä toinen ole toiseen nähden toisarvoinen 
ja välillinen. Ehdotuksen tarkoitukset, jotka koskevat ihmisten terveyden suojelua ja 
sisämarkkinoiden toimintaa näyttävät olevan samankaltaisesti painotettuja. Näin ollen on 
katsottava, että oikeusperustana olisi oltava sekä perustamissopimuksen 95 artikla että 175 
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AL\659463FI.doc 9/9 PE 386.576v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Päätelmä

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 20. maaliskuuta 2007 pitämässään kokouksessa 
yksimielisesti1 suositella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen 
elintarvikelisäaineista oikeusperustaksi EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaa ja 175 
artiklaa.

Kunnioittaen

Giuseppe Gargani

  
1 Seuraavat jäsenet olivat läsnä lopullisessa äänestyksessä: 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 ja Tadeusz Zwiefka.
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