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Parlement en de Raad inzake levensmiddelenadditieven (COM(2006)0428 –
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Geachte heer Ouzký,

Bij schrijven van 28 februari 2007 hebt u, overeenkomstig artikel 35, lid 2 van het Reglement, de 
Commissie juridische zaken verzocht de geldigheid en juistheid van de rechtsgrondslag van 
bovengenoemd Commissievoorstel na te gaan.

De commissie behandelde dit punt op haar vergadering van 20 maart 2007.

De rapporteur van de commissie ten principale, mevrouw Westlund, stelt voor om de 
rechtsgrondslag van artikel 95 te veranderen in artikel 95 in verbinding met artikel 175 van het 
EG-Verdrag.

Rechtsgrondslag

Alle rechtshandelingen van de Gemeenschap moeten op een rechtsgrondslag berusten die 
neergelegd is in het Verdrag (of een andere rechtsakte waar ze uitvoering aan willen geven). De 
rechtsgrondslag omschrijft de bevoegdheid van de Gemeenschap ratione materiae en geeft aan 
hoe die bevoegdheid uitgeoefend wordt, of meer in het bijzonder met welk(e) wetgevend(e) 
instrument(en) en volgens welke besluitvormingsprocedure.

Gezien de gevolgen is de keuze van een rechtsgrondslag van doorslaggevende betekenis, vooral 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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voor het Europees Parlement, aangezien het de rechtsgrondslag is die bepaalt welke zeggenschap 
het in de wetgevende procedure heeft (voorzover het enige zeggenschap heeft).

Volgens het Hof van Justitie is de keuze van een rechtsgrondslag geen subjectieve 
aangelegenheid maar "moet zij berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing 
vatbaar zijn"1, zoals streefdoel en inhoud van de voorgenomen maatregel2. Verder moet de 
voornaamste bedoeling van een maatregel het doorslaggevende element zijn3.

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie vormt een verdragsartikel van algemene 
strekking een voldoende rechtsgrondslag, ook als de voorgenomen maatregel daarnaast ook een 
doelstelling probeert te bereiken die in het Verdrag onderwerp van een specifiek artikel is4.

Maar als men de zienswijze aanneemt dat de doelstellingen bescherming van de 
volksgezondheid, en instelling en werking van de eenheidsmarkt onverbrekelijk met elkaar 
verbonden zijn zonder dat de ene ondergeschikt en middellijk ten opzichte van de andere is, dan 
kan men ook van mening zijn dat er twee rechtsgrondslagen te gebruiken zijn, aangezien de 
beide artikelen 95 en 175, lid 1 ook dezelfde besluitvormingsprocedure (medebeslissing) 
voorschrijven5.

De commissie ten principale stelt voor om artikel 175 van het EG-Verdrag6 samen met 
artikel 957 als rechtsgrondslag voor het voorstel voor een verordening te gebruiken. Artikel 175, 

  
1 Zaak 45/86 Commissie tegen Raad (1987) Jurispr. 1439 par. 5.
2 Zaak C-300/89 Commissie tegen Raad (1991) Jurispr. I-287 par. 10.
3 Zaak C-377/98 Nederland tegen Europees Parlement en Raad (2001) Jurispr. I-7079 par. 27.
4 Zaak C-377/98 Nederland tegen Europees Parlement en Raad (2001) Jurispr. I-7079 par. 27-28, C-491/01 British 

American Tobacco (Investments) en Imperial Tobacco (2002) Jurispr. I-11453 par. 93-94-
5 Zaak C-165/87 Commissie tegen Raad (1988) Jurispr. 5545 par. 11.
6 Artikel 175, lid 1:

De Raad stelt volgens de procedure van artikel 251 en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en 
het Comité van de regio's de activiteiten vast die de Gemeenschap moet ondernemen om de doelstellingen van 
artikel 174 te verwezenlijken.

7 Artikel 95:
1. In afwijking van artikel 94 en tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, zijn de volgende bepalingen van 
toepassing voor de verwezenlijking van de doeleinden van artikel 14. De Raad stelt volgens de procedure van 
artikel 251 en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité de maatregelen vast inzake de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van 
de interne markt betreffen.
2. Lid 1 is niet van toepassing op de fiscale bepalingen, op de bepalingen inzake het vrije verkeer van personen en 
op de bepalingen inzake de rechten en belangen van werknemers.
3. De Commissie zal bij haar in lid 1 bedoelde voorstellen op het gebied van de volksgezondheid, de veiligheid, de 
milieubescherming en de consumentenbescherming uitgaan van een hoog beschermingsniveau, daarbij in het 
bijzonder rekening houdend met alle nieuwe ontwikkelingen die op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. 
Ook het Europees Parlement en de Raad zullen binnen hun respectieve bevoegdheden deze doelstelling trachten te 
verwezenlijken.
4. Wanneer een lidstaat het, nadat de Raad of de Commissie een harmonisatiemaatregel heeft genomen, 
noodzakelijk acht nationale bepalingen te handhaven die hun rechtvaardiging vinden in gewichtige eisen als 
bedoeld in artikel 30 of verband houdend met de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu, geeft hij zowel 
van die bepalingen als van de redenen voor het handhaven ervan, kennis aan de Commissie.
5. Wanneer een lidstaat het na het nemen van een harmonisatiemaatregel door de Raad of de Commissie 
noodzakelijk acht, nationale bepalingen te treffen die gebaseerd zijn op nieuwe wetenschappelijke gegevens die 
verband houden met de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu vanwege een specifiek probleem dat zich 
in die lidstaat heeft aangediend nadat de harmonisatiemaatregel is genomen, stelt hij de Commissie voorts, 
onverminderd lid 4, in kennis van de voorgenomen bepalingen en de redenen voor het vaststellen ervan.
6. Binnen zes maanden na de in de leden 4 en 5 bedoelde kennisgevingen keurt de Commissie de betrokken 
nationale bepalingen goed of wijst die af, nadat zij heeft nagegaan of zij al dan niet een middel tot willekeurige 
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lid 1 verwijst naar de doelstellingen van artikel 174, lid 9, en meer in het bijzonder
- behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu,
- bescherming van de volksgezondheid,
- behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen,
- maatregelen op internationaal vlak om tegen regionale of wereldwijde milieuproblemen op te 
treden.

Doelstelling en inhoud van het voorstel voor een verordening en beoordeling van zijn 
rechtsgrondslag

Artikel 1 van de voorgestelde verordening bepaalt: "Deze verordening stelt voorschriften voor in 
levensmiddelen gebruikte levensmiddelenadditieven vast met het oog op de doeltreffende 
werking van de interne markt en een hoog niveau van bescherming van de menselijke 
gezondheid en de consument.

Hiertoe is in deze verordening het volgende vastgesteld:

(a) communautaire lijsten van goedgekeurde levensmiddelenadditieven;

(b) de gebruiksvoorwaarden voor levensmiddelenadditieven in levensmiddelen, in 
levensmiddelenadditieven en in voedingsenzymen;

(c) voorschriften voor de etikettering van als zodanig verkochte levensmiddelenadditieven."

De overwegingen 1 tot 22 luiden als volgt: 

(1) Het vrije verkeer van veilig en gezond voedsel is een wezenlijk aspect van de interne 
markt, dat een aanzienlijke bijdrage levert tot de gezondheid en het welzijn van de burgers 
en hun sociale en economische belangen.

(2) Bij de uitvoering van het beleid van de Gemeenschap dient een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de gezondheid van de mens te worden gewaarborgd. Deze 
verordening vervangt de bestaande richtlijnen en beschikkingen inzake 
levensmiddelenadditieven die in levensmiddelen mogen worden gebruikt, om de 

    
discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten, of een hinderpaal voor de werking van de 
interne markt vormen.
Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit neemt, worden de in lid 4 en lid 5 bedoelde nationale 
bepalingen geacht te zijn goedgekeurd.
Indien het complexe karakter van de aangelegenheid zulks rechtvaardigt en er geen gevaar bestaat voor de 
gezondheid van de mens, kan de Commissie de betrokken lidstaat ervan in kennis stellen dat de in dit lid bedoelde 
termijn met ten hoogste zes maanden kan worden verlengd.
7. Indien een lidstaat krachtens lid 6 gemachtigd is om nationale bepalingen te handhaven of te treffen die 
afwijken van een harmonisatiemaatregel, onderzoekt de Commissie onverwijld of er een aanpassing van die 
maatregel moet worden voorgesteld.
8. Indien een lidstaat een specifiek probleem in verband met volksgezondheid aan de orde stelt op een gebied 
waarop eerder harmonisatiemaatregelen zijn genomen, brengt hij dit ter kennis van de Commissie, die onverwijld 
onderzoekt of zij passende maatregelen aan de Raad moet voorstellen.
9. In afwijking van de procedure van de artikelen 226 en 227 kan de Commissie of een lidstaat zich rechtstreeks 
tot het Hof van Justitie wenden indien zij/hij meent dat een andere lidstaat misbruik maakt van de in dit artikel 
bedoelde bevoegdheden.
10. Bovenbedoelde harmonisatiemaatregelen omvatten, in passende gevallen, een vrijwaringsclausule die de 
lidstaten machtigt om, op grond van één of meer van de in artikel 30 bedoelde niet-economische redenen, 
voorlopige maatregelen te treffen die aan een communautaire toetsingsprocedure worden onderworpen.
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doeltreffende werking van de interne markt en een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid en van de belangen van de consument te waarborgen door 
allesomvattende en gestroomlijnde procedures.

(3) Deze verordening harmoniseert het gebruik van levensmiddelenadditieven in 
levensmiddelen in de Gemeenschap. Dit omvat het gebruik van levensmiddelenadditieven 
in levensmiddelen overeenkomstig Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 3 mei 1989 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake voor 
bijzondere voeding bestemde levensmiddelen en het gebruik van bepaalde 
levensmiddelenkleurstoffen voor het aanbrengen van het keurmerk op vlees en voor het 
versieren of stempelen van eieren. Voorts harmoniseert deze verordening het gebruik van 
levensmiddelenadditieven in levensmiddelenadditieven en voedingsenzymen om de 
veiligheid en kwaliteit ervan te waarborgen en de opslag en het gebruik ervan te 
vergemakkelijken. Voor deze laatste categorie bestond nog geen regelgeving op 
communautair niveau.

(4) Levensmiddelenadditieven zijn stoffen die op zichzelf gewoonlijk niet als levensmiddelen 
worden geconsumeerd, maar opzettelijk aan levensmiddelen worden toegevoegd voor 
technologische doeleinden, zoals de conservering van levensmiddelen. Wanneer stoffen 
worden gebruikt om aroma en/of smaak te geven, dienen zij echter niet als 
levensmiddelenadditieven te worden beschouwd. Als levensmiddel beschouwde stoffen die 
voor technologische doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals natriumchloride en als 
kleurstof gebruikte saffraan, en voedingsenzymen dienen evenmin binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening te vallen. Voedingsenzymen vallen onder 
Verordening (EG) nr. … [inzake voedingsenzymen], waarbij deze verordening dus niet 
van toepassing is.

(5) Stoffen die op zichzelf niet als levensmiddel worden geconsumeerd maar opzettelijk bij de 
verwerking van levensmiddelen worden gebruikt, die slechts als residu in het eindproduct 
achterblijven en geen technologisch effect op het eindproduct hebben (technische 
hulpstoffen), dienen niet onder deze verordening te vallen.

(6) Levensmiddelenadditieven mogen slechts worden goedgekeurd en gebruikt indien zij aan 
de criteria van deze verordening voldoen. Het gebruik van levensmiddelenadditieven moet 
veilig zijn, moet om technologische redenen noodzakelijk zijn, mag de consument niet 
misleiden en moet een voordeel hebben voor de consument.

(7) Levensmiddelenadditieven moeten te allen tijde aan de goedgekeurde specificaties 
voldoen. De specificaties omvatten de nodige informatie om het levensmiddelenadditief en 
de oorsprong ervan adequaat te identificeren, alsook een omschrijving van de aanvaardbare 
zuiverheidscriteria. De specificaties die eerder zijn vastgesteld bij Richtlijn 95/31/EG van 
de Commissie van 5 juli 1995 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor 
zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt, Richtlijn 95/45/EG van de 
Commissie van 26 juli 1995 houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor 
kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt en Richtlijn 96/77/EG van de 
Commissie van 2 december 1996 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor 
levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen moeten worden 
gehandhaafd totdat de desbetreffende additieven in de bijlagen bij deze verordening zijn 
opgenomen. Dan moeten de specificaties voor die additieven in een verordening worden 
vastgesteld. Die specificaties moeten rechtstreeks betrekking hebben op de additieven die 
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in de communautaire lijsten in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen. Gezien de 
complexiteit van die specificaties mogen zij echter niet als dusdanig in die communautaire 
lijsten worden opgenomen, maar moeten zij duidelijkheidshalve in een of meer 
afzonderlijke verordeningen worden vastgesteld.

(8) Sommige levensmiddelenadditieven mogen specifiek voor bepaalde toegestane 
oenologische procédés en behandelingen worden gebruikt. Deze levensmiddelenadditieven 
moeten overeenkomstig deze verordening en de specifieke bepalingen van de 
desbetreffende communautaire wetgeving worden gebruikt.

(9) Met het oog op uniformiteit moeten de risicobeoordeling en de goedkeuring van 
levensmiddelenadditieven plaatsvinden volgens de procedure van Verordening (EG) nr. 
[…] tot vaststelling van een uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, 
voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s.

(10) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad 
van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden moet de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(hierna “de Autoriteit” genoemd) worden geraadpleegd over aangelegenheden die van 
invloed kunnen zijn op de volksgezondheid.

(11) Een levensmiddelenadditief dat binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 
1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders valt, moet overeenkomstig die 
verordening worden toegelaten alvorens het overeenkomstig deze verordening kan worden 
goedgekeurd.

(12) Een levensmiddelenadditief dat reeds overeenkomstig deze verordening is goedgekeurd en 
dat wordt bereid volgens productiemethoden of met uitgangsmaterialen die sterk 
verschillen van die welke in het kader van de risicobeoordeling van de Autoriteit zijn 
beoordeeld of verschillen van die welke onder de vastgestelde specificaties vallen, moet 
aan een beoordeling door de Autoriteit worden onderworpen, waarbij de nadruk op de 
specificaties ligt. Sterk verschillende productiemethoden of uitgangsmaterialen kunnen 
inhouden dat van een productiemethode waarbij het product uit planten wordt verkregen, is 
overgestapt op productie door gisting met behulp van een micro-organisme of door 
genetische modificatie van het oorspronkelijke micro-organisme.

(13) Levensmiddelenadditieven moeten een punt van voortdurende aandacht zijn en moeten 
opnieuw worden beoordeeld telkens wanneer wijzigingen in de gebruiksomstandigheden 
en nieuwe wetenschappelijke gegevens daartoe aanleiding geven.

(14) Lidstaten die een verbod handhaven op het gebruik van bepaalde additieven in bepaalde 
levensmiddelen die als traditionele producten worden beschouwd en die op hun 
grondgebied worden vervaardigd, moeten dat verbod kunnen blijven handhaven. Wat 
betreft producten zoals feta of “salame cacciatore” is deze verordening van toepassing 
onverminderd strengere voorschriften met betrekking tot het gebruik van bepaalde 
benamingen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 
inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van 
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landbouwproducten en levensmiddelen en Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad 
van 14 juli 1992 inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en 
levensmiddelen.

(15) Voor levensmiddelenadditieven blijven de algemene etiketteringsvoorschriften gelden 
overeenkomstig Richtlijn 2000/13/EG en, in voorkomend geval, Verordening (EG) nr. 
1829/2003 en Verordening (EG) nr. 1830/2003. Voorts moeten in deze verordening 
specifieke etiketteringsvoorschriften worden vastgesteld voor levensmiddelenadditieven 
die als zodanig aan de producent of aan de eindverbruiker worden verkocht.

(16) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden 
vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot 
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

(17) Om de communautaire wetgeving inzake levensmiddelenadditieven op evenredige en 
doeltreffende wijze te ontwikkelen en aan te passen, is het noodzakelijk om gegevens te 
verzamelen, informatie uit te wisselen en de werkzaamheden tussen de lidstaten te 
coördineren. Daartoe kan het nuttig zijn onderzoeken uit te voeren naar specifieke kwesties 
om zo het besluitvormingsproces te vergemakkelijken. De Gemeenschap dient deze
onderzoeken in het kader van haar begrotingsprocedure te kunnen financieren. De 
financiering van dit soort maatregelen valt onder Verordening (EG) nr. 882/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving 
van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake 
diergezondheid en dierenwelzijn ; Verordening (EG) nr. 882/2004 vormt bijgevolg de 
rechtsgrondslag voor bovengenoemde maatregelen.

(18) De lidstaten moeten officiële controles uitvoeren om deze verordening te handhaven 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 882/2004.

(19) (...)

(20) Na de vaststelling van deze verordening moet de Commissie, bijgestaan door het 
Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, alle bestaande 
goedkeuringen controleren op andere criteria dan veiligheid, zoals inname, technologische 
noodzaak en mogelijke misleiding van de consument. Alle levensmiddelenadditieven die 
in de Gemeenschap toegelaten moeten blijven, moeten worden overgeheveld naar de 
communautaire lijsten in de bijlagen II en III bij deze verordening. Bijlage III bij deze 
verordening moet worden aangevuld met de overige levensmiddelenadditieven die in 
levensmiddelenadditieven en in enzymen worden gebruikt en met de 
gebruiksvoorwaarden, overeenkomstig Verordening (EG) nr. […] tot vaststelling van een 
uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma’s. Om in een passende overgangsperiode te voorzien, mogen de 
bepalingen van bijlage III, met uitzondering van de bepalingen betreffende draagstoffen 
voor levensmiddelenadditieven, niet vóór [1.1.2011] van toepassing zijn.

(21) Onverminderd de resultaten van bovengenoemde controle moet de Commissie uiterlijk een 
jaar na de vaststelling van deze verordening een beoordelingsprogramma opzetten in het 
kader waarvan de Autoriteit de veiligheid van de reeds door de Gemeenschap 
goedgekeurde levensmiddelenadditieven opnieuw beoordeelt. In het kader van dat 
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programma moeten worden vastgesteld volgens welke behoeften en prioriteiten de 
goedgekeurde levensmiddelenadditieven moeten worden onderzocht.

De Commissie vat de inhoud van haar voorstel voor een verordening als volgt samen: 

Vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
levensmiddelenadditieven, met de beginselen voor het gebruik van levensmiddelenadditieven en 
een positieve lijst van stoffen die als levensmiddelenadditieven mogen worden gebruikt.

Intrekking van Richtlijn 89/107/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten inzake levensmiddelenadditieven die in voor menselijke voeding 
bestemde waren mogen worden gebruikt, Richtlijn 94/35/EG van het Europees Parlement en van 
de Raad inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt, Richtlijn 94/36/EG 
van het Europees Parlement en van de Raad inzake kleurstoffen die in levensmiddelen mogen 
worden gebruikt, Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en van de Raad betreffende 
levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen en Beschikking 
292/97/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van nationale 
wetgeving die het gebruik van bepaalde additieven bij de vervaardiging van bepaalde specifieke 
levensmiddelen verbiedt.

De toelichting van de Commissie bevat geen verantwoording van de enkele gebruikmaking van 
artikel 95 als rechtsgrondslag.

Beoordeling

Gezien de bepalingen van het voorstel voor een verordening, en meer in het bijzonder de 
overwegingen die in extenso weergegeven zijn, meent de Commissie juridische zaken dat de 
doelstellingen bescherming van de volksgezondheid, en instelling en werking van de 
eenheidsmarkt onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, zonder dat de ene ondergeschikt en 
middellijk ten opzichte van de andere is. De doelstellingen van het voorstel voor bescherming 
van de volksgezondheid en de werking van de eenheidsmarkt komen haar evenwaardig en even 
belangrijk voor. De commissie meent dan ook dat de rechtsgrondslag zowel artikel 95 als 
artikel 175 van het EG-Verdrag moet zijn. 

Conclusie

Op haar vergadering van 20 maart 2007 besloot de Commissie juridische zaken met algemene 
stemmen1 besloten om als rechtsgrondslag voor het voorstel van verordening van het Europees 
parlement en de Raad op additieven in levensmiddelen art. 95 en 175 van het EG-verdrag aan te 
bevelen.

  
1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Giusppe Gargani (voorzitter), Cristian Dumitrescu (ondervoorzitter), Rainer 

Wieland (ondervoorzitter), Franscesco Enrico Speroni (rapporteur voor advies), Sharon Bowles, Mogens N.J. 
Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-HeinerLehne, 
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 en Tadeusz Zwiefka.
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Hoogachtend,

Giuseppe Gargani
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