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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
aditivih za živila (KOM (2006)0428 – C6 0260/2006 – 2006/0145(COD))1

Spoštovani gospod predsednik

v pismu z dne 28. februarja 2007 ste v skladu s členom 35(2) Poslovnika Odbor za pravne 
zadeve zaprosili za mnenje o točnosti in primernosti pravne podlage omenjenega predloga 
Komisije.

Odbor je vprašanje je obravnaval na seji dne 20. marca 2007.

Glavna poročevalka odbora ga. Westlund predlaga, da se pravna podlaga predloga spremeni s 
člena 95 na člen 95 in člen 175 Pogodbe ES.

Pravna podlaga

Vsi akti Skupnosti morajo temeljiti na pravni podlagi, določeni v Pogodbi (oziroma drugem 
pravnem aktu, ki naj se z njimi izvaja). Pravna podlaga določa pristojnost Skupnosti ratione 
materiae ter način izvajanja te pristojnosti, in sicer zakonodajne instrumente, ki se lahko 
uporabijo, in postopek odločanja.

Izbira pravne podlage je zaradi njenih posledic bistvenega pomena zlasti za Parlament, saj 
določa, v kakšni meri, ali če sploh, slednji odloča v zakonodajnem procesu.

  
1 Še ni objavljeno v UL.
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Iz ustaljene prakse Sodišča je razvidno, da izbira pravne podlage ne sme biti subjektivna, pač 
pa „mora temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preskusiti“1, kot sta 
denimo cilj in vsebina zadevnega ukrepa2. Še več, odločilni dejavnik mora biti glavni cilj 
ukrepa3.

Glede na sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti splošni člen Pogodbe predstavlja 
ustrezno pravno podlago, čeprav obravnavani ukrep skuša na podrejen način doseči tudi cilj, 
ki si ga prizadeva doseči specifični člen Pogodbe4.

Če bi obveljalo stališče, da sta cilja varovanja človekovega zdravja ter vzpostavitve in 
delovanja notranjega trga med sabo neločljivo povezana, pri čemer nobeden od njiju ni manj 
pomemben ali posreden v primerjavi z drugim, bi lahko uporabili dve pravni podlagi, saj člen 
95 in člen 175(1)5 določata isti postopek odločanja (soodločanje). 

Pristojni odbor predlaga, da se kot pravna podlaga predloga uredbe uporabi člen 1756 skupaj s 
členom 957 Pogodbe ES.  Člen 175(1) se sklicuje na cilje člena 1741, zlasti na

  
1 Zadeva 45/86, Komisija proti Svetu [1987] ECR 1439, odstavek 5.
2 Zadeva C-300/89, Komisija proti Svetu [1991] ECR I -287, odstavek 10.
3 Primer C-377/98, Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu, [2001] ECR I-7079, odstavek 27.
4 Primer C-377/98, Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu, [2001] ECR I-7079, odstavka 27 in 28;
Primer C-491/01, British American Tobacco (Investments) in Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, odstavka 
93 in 94.
5 Zadeva C- 165/87, Komisija proti Svetu [1988] ECR 5545, odstavek 11.
6 Člen 175 (1)
1. Svet se v skladu s postopkom iz člena 251 ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom 
regij odloči, katere ukrepe naj Skupnost sprejme za doseganje ciljev iz člena 174.
7 Člen 95
1. Z odstopanjem od določb člena 94 in kadar ta pogodba ne določa drugače, se za doseganje ciljev iz člena 14 
uporabljajo v nadaljevanju navedene določbe. Svet v skladu s postopkom iz člena 251 in po posvetovanju z 
Ekonomsko-socialnim odborom sprejme ukrepe za približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah 
članicah, katerih predmet je vzpostavitev in delovanje notranjega trga.
2. Odstavek 1 se ne uporablja za davčne določbe, določbe o prostem gibanju oseb niti za tiste, ki se nanašajo na 
pravice in interese zaposlenih.
3. Komisija ima v svojih predlogih iz odstavka 1, ki zadevajo zdravje, varnost, varstvo okolja in varstvo 
potrošnikov, za izhodišče visoko raven varstva, pri čemer zlasti upošteva nova dognanja na podlagi znanstvenih 
dejstev. V okviru svojih pristojnosti si tudi Evropski parlament in Svet prizadevata za doseganje tega cilja.
4. Če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep, država članica meni, da mora ohraniti nacionalne 
določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 30 ali določbe, ki zadevajo varstvo okolja ali delovnega okolja, o teh 
določbah pa tudi o razlogih za njihovo ohranitev uradno obvesti Komisijo.
5. Brez poseganja v odstavek 4 pa država članica, če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep, 
meni, da mora na podlagi novih znanstvenih spoznanj o varstvu okolja ali delovnega okolja uvesti nacionalne 
določbe zaradi problema, ki je specifičen zanjo in je posledica sprejetja usklajevalnega ukrepa, o načrtovanih 
določbah pa tudi o razlogih za njihovo uvedbo uradno obvesti Komisijo.
6. Komisija v šestih mesecih po uradnih obvestilih iz odstavkov 4 in 5 odobri ali zavrne nacionalne določbe, 
potem ko preveri, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikrita omejitev trgovine med državami 
članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga.
Če Komisija v tem roku ne sprejme nobene odločitve, se šteje, da so nacionalne določbe iz odstavkov 4 in 5 
odobrene.
Če to upravičuje zahtevnost zadeve in če ni nevarnosti za zdravje ljudi, lahko Komisija zadevno državo članico 
uradno obvesti, da se rok iz tega odstavka lahko podaljša za nadaljnje obdobje največ šestih mesecev.
7. Če se v skladu z odstavkom 6 državi članici dovoli ohranitev ali uvedba nacionalnih določb, ki odstopajo od 
usklajevalnega ukrepa, Komisija nemudoma preveri, ali naj predlaga prilagoditev temu ukrepu.
8. Če država članica izpostavi specifičen problem glede javnega zdravja na področju, ki so ga urejali prejšnji 
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— ohranjanje, varovanje in izboljševanje kakovosti okolja,
— varovanje človekovega zdravja;
— skrbno in preudarno rabo naravnih virov;
— spodbujanje ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali svetovnih okoljskih 
problemov.

Cilj in vsebina predloga uredbe ter presoja njegove pravne podlage

Člen 1 predlagane uredbe določa naslednje: „Ta uredba določa pravila za aditive za živila, ki 
se uporabljajo v živilih, da se zagotovi učinkovito delovanje notranjega trga in visoka raven 
varovanja zdravja ljudi in varstva potrošnikov.

Za navedene namene ta uredba določa: 
(a) sezname Skupnosti odobrenih aditivov za živila;

(b) pogoje uporabe aditivov za živila v živilih, aditivih za živila in živilskih encimih;
(c) pravila označevanja aditivov za živila, ki se prodajajo kot taki.“

Uvodne izjave od 1 do 21 se glasijo:
(1) Prosti pretok varnih in zdravstveno ustreznih živil je pomemben vidik notranjega trga 

in znatno prispeva k zdravju in dobremu počutju državljanov ter njihovim socialnim in 
gospodarskim interesom.

(2) Pri uresničevanju politik Skupnosti je treba zagotoviti visoko raven varovanja življenja 
in zdravja ljudi. Ta uredba nadomešča prejšnje direktive in odločbe v zvezi z aditivi za 
živila, dovoljenimi za uporabo v živilih, da se zagotovi učinkovito delovanje 
notranjega trga ter visoka raven varovanja zdravja ljudi in zaščita interesov 
potrošnikov s celovitimi in poenostavljenimi postopki.

(3) Ta uredba usklajuje uporabo aditivov za živila v živilih v Skupnosti. To vključuje 
uporabo aditivov za živila v živilih, ki jih zajema Direktiva Sveta 89/398/EGS z dne 
3. maja 1989 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na živila za 
posebne prehranske namene, ter uporabo nekaterih živilskih barvil za označevanje 
zdravstvene ustreznosti mesa ter za okrasitev in žigosanje jajc. Usklajuje tudi uporabo 

    
usklajevalni ukrepi, na to opozori Komisijo, ki nemudoma preveri, ali naj Svetu predlaga ustrezne ukrepe.
9. Z odstopanjem od postopka, določenega v členih 226 in 227, lahko Komisija ali katera koli država članica 
predloži zadevo neposredno Sodišču, če meni, da druga država članica zlorablja pooblastila iz tega člena.
10. Zgornji usklajevalni ukrepi v ustreznih primerih vključujejo zaščitno klavzulo, ki dovoljuje državam 
članicam, da zaradi enega ali več neekonomskih razlogov iz člena 30 sprejmejo začasne ukrepe, ki so predmet 
nadzornega postopka Skupnosti.

1 Člen 174 (1)
1. Okoljska politika Skupnosti prispeva k uresničevanju naslednjih ciljev:
— ohranjanje, varovanje in izboljševanje kakovosti okolja,
— varovanje človekovega zdravja,
— skrbna in preudarna raba naravnih virov;
— spodbujanje ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali svetovnih okoljskih problemov.
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aditivov za živila v aditivih za živila in živilskih encimih, s čimer zagotavlja njihovo 
varnost in kakovost ter omogoča njihovo hrambo in uporabo. Zadnja kategorija še ni 
bila urejena na ravni Skupnosti.

(4) Aditivi za živila so snovi, ki se običajno ne uživajo kot hrana, ampak se namensko 
dodajo živilu zaradi tehnoloških razlogov, kot je konzerviranje hrane. Vendar se snovi 
ne štejejo za aditive za živila, če se uporabljajo za dodajanje arome in/ali okusa. Poleg 
tega v področje uporabe te uredbe ne smejo biti vključene snovi, ki se štejejo za živila 
in se lahko uporabljajo za tehnološke namene, kot so natrijev klorid ali žafran za 
obarvanje in živilski encimi. Živilski encimi so zajeti z Uredbo (št.) ... [o živilskih 
encimih], ki izključuje uporabo te uredbe.

(5) Snovi, ki se ne uživajo kot hrana, ampak se namensko uporabljajo pri predelavi živil, 
in so prisotne le kot ostanki v končnem živilu ter nimajo tehnološkega vpliva na 
končni proizvod (pomožna tehnološka sredstva), ne smejo biti zajete s to uredbo.

(6) Aditivi za živila se smejo odobriti in uporabljati le, če izpolnjujejo merila iz te uredbe.
Uporaba aditivov za živila mora biti varna, obstajati mora tehnološka potreba po 
njihovi uporabi, njihova uporaba ne sme zavajati potrošnika in mu mora koristiti.

(7) Aditivi za živila morajo biti vedno v skladu z odobrenimi specifikacijami.
Specifikacija mora vključevati podatke, ki ustrezno določajo aditiv za živila, vključno 
z izvorom, in opisujejo sprejemljiva merila čistosti. Predhodno oblikovane 
specifikacije za aditive za živila, vključene v Direktivo Komisije 95/31/ES z dne 
5. julija 1995 o določitvi posebnih meril čistosti sladil za uporabo v živilih, Direktivo 
Komisije 95/45/ES z dne 26. julija 1995 o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z 
barvili za uporabo v živilih in Direktivo Komisije 96/77/ES z dne 2. decembra 1996 o 
posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil, je treba ohraniti, 
dokler ustrezni aditivi niso vključeni v priloge k tej uredbi. Ob vključitvi je treba 
specifikacije v zvezi s temi aditivi navesti v Uredbi. Navedene specifikacije se morajo 
neposredno navezovati na aditive, vključene na sezname Skupnosti iz prilog k tej 
uredbi. Vendar se kot take glede na kompleksen značaj in vsebino takšnih specifikacij 
zaradi jasnosti ne smejo vključiti v navedene sezname Skupnosti, ampak jih je treba 
navesti v eni ali več ločenih uredbah.

(8) Za nekatere aditive za živila je dovoljena posebna uporaba v nekaterih odobrenih 
enoloških postopkih in obdelavah. Uporaba takšnih aditivov za živila mora biti v 
skladu s to uredbo in posebnimi določbami iz ustrezne zakonodaje Skupnosti.

(9) Da se zagotovi enotnost, je treba oceno tveganja in odobritev aditivov za živila 
opraviti v skladu s postopkom iz Uredbe (ES) št. […] o vzpostavitvi skupnega 
postopka odobritve za aditive za živila, živilske encime in arome za živila.

(10) V skladu z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane, se je treba z Evropsko agencijo za varnost hrane („Agencija“) posvetovati o 
zadevah, ki lahko vplivajo na javno zdravje.

(11) Aditiv za živila, ki spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi, 
je treba odobriti v skladu z navedeno uredbo, preden se odobri v skladu s to uredbo.
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(12) Aditiv za živila, ki je že odobren v skladu s to uredbo in pridobljen s proizvodnimi 
metodami ali iz vhodnih sestavin, bistveno drugačnih od tistih, ki so vključene v oceno 
tveganja Agencije, ali drugačnih od tistih, ki jih zajemajo navedene specifikacije, je 
treba predložiti Agenciji, da jih oceni, zlasti specifikacije. Bistveno drugačne 
proizvodne metode ali vhodne sestavine lahko pomenijo spremembo proizvodne 
metode iz izvlečkov iz rastlin v proizvodnjo s fermentacijo z uporabo mikroorganizma 
ali gensko spremenjenega prvotnega mikroorganizma.

(13) Aditive za živila je treba stalno spremljati ter po potrebi ponovno oceniti glede na 
spremenjene pogoje uporabe in nove znanstvene podatke.

(14) Državam članicam, ki so ohranile prepoved uporabe nekaterih aditivov v nekaterih 
posebnih živilih, ki se štejejo za tradicionalna in se proizvajajo na njihovem ozemlju, 
mora biti dovoljena nadaljnja uporaba navedenih prepovedi. Poleg tega ta uredba v 
zvezi s proizvodi, kot sta „Feta“ ali „Salame cacciatore“, ne posega v strožje predpise, 
povezane z uporabo nekaterih poimenovanj, iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 
14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode 
in živila ter Uredbe Sveta (EGS) št. 2082/92 z dne 14. julija 1992 o certifikatih o 
posebnih lastnostih za kmetijske proizvode in živila.

(15) Za aditive za živila še vedno veljajo splošne obveznosti označevanja iz Direktive 
2000/13/ES ter, odvisno od primera, uredb (ES) št. 1829/2003 in št. 1830/2003. Poleg 
tega je treba posebne določbe za označevanje aditivov za živila, ki se kot taki prodajo 
proizvajalcu ali končnemu potrošniku, vključiti v to uredbo.

(16) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 
1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji 
podeljenih izvedbenih pooblastil.

(17) Da se zakonodaja Skupnosti na področju aditivov za živila razvije in posodobi na 
skladen in učinkovit način, je treba zbirati podatke, izmenjavati informacije in 
usklajevati delo med državami članicami. V ta namen je lahko koristno izvesti študije 
za obravnavo posebnih vprašanj, da se olajša postopek odločanja. Primerno je, da 
Skupnost financira takšne študije kot del svojega proračunskega postopka.
Financiranje teh ukrepov zajema Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje 
skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in 
zaščiti živali, zato bo pravna podlaga za financiranje navedenih ukrepov Uredba (ES) 
št. 882/2004.

(18) Države članice morajo izvajati uradni nadzor, da se doseže skladnost s to uredbo v 
skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004.

(19) (...).

(20) Po sprejetju te uredbe mora Komisija skupaj s Stalnim odborom za prehranjevalno 
verigo in zdravje živali pregledati vse obstoječe odobritve glede na merila, razen 
varnosti, kot so vnos, tehnološka potreba in možnost zavajanja potrošnika. Vse aditive 
za živila, ki bodo še naprej odobreni v Skupnosti, je treba vključiti v sezname 
Skupnosti iz prilog II in III k tej uredbi. Prilogo III k tej uredbi je treba dopolniti z 
drugimi aditivi za živila, ki se uporabljajo v aditivih za živila in encimih, ter pogoji za 
njihovo uporabo v skladu z Uredbo (ES) št. [...] o vzpostavitvi skupnega postopka 
odobritve za aditive za živila, živilske encime in arome za živila. Za zagotovitev 
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ustreznega prehodnega obdobja se določbe iz Priloge III, razen tistih, ki zadevajo 
nosilce za aditive za živila, ne smejo uporabljati do [1. januarja 2011].

(21) Brez poseganja v rezultat navedenega pregleda mora Komisija v enem letu po 
sprejetju te uredbe določiti program ocenjevanja, da Agencija ponovno oceni varnost 
aditivov za živila, ki so že bili odobreni v Skupnosti. Ta program mora opredeliti 
potrebe in vrstni red prednostnih nalog, v skladu s katerimi je treba preveriti odobrene 
aditive za živila.

Komisija povzema vsebino predlagane uredbe, kot sledi:
Oblikovanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila, ki določa načela za 
uporabo aditivov za živila in določa pozitivni seznam snovi, ki se lahko uporabljajo kot aditivi 
za živila.

Razveljavitev Direktive Sveta 89/107/EGS o približevanju zakonodaj držav članic o aditivih 
za živila, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi, direktiv Evropskega 
parlamenta in Sveta 94/35/ES o sladilih za uporabo v živilih, 94/36/ES o barvilih za uporabo 
v živilih in 95/2/ES o aditivih za živila razen barvil in sladil ter Odločbe Sveta št. 292/97/ES o 
ohranjanju nacionalnih predpisov o prepovedi uporabe nekaterih aditivov pri proizvodnji 
nekaterih posebnih živil.

Poudariti je treba, da v obrazložitvenem memorandumu Komisije ni utemeljeno, da se kot 
pravna podlaga lahko uporabi le člen 95.

Presoja

Glede na določbe predloga uredbe in predvsem uvodne izjave, obširno navedene zgoraj, sta 
cilja varovanja človekovega zdravja ter vzpostavitve in delovanja notranjega trga med sabo 
neločljivo povezana, pri čemer ni nobeden od njiju manj pomemben ali posreden v primerjavi 
z drugim. Cilji predloga, povezani z varovanjem človekovega zdravja in delovanjem 
notranjega trga, so uravnoteženi. Pravna podlaga bi morala torej biti člen 95 in člen 175 
Pogodbe ES.

Sklep

Na seji dne 20. marca 2007 je Odbor za pravne zadeve soglasno1 sklenil priporočiti, da bi 
morala biti pravna podlaga za predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za 
živila člen 95 in člen 175 Pogodbe ES.

  
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Giuseppe Gargani, predsednik; Cristian Dumitrescu, podpredsednik;
Rainer Wieland, podpredsednik; Francesco Enrico Speroni, podpredsednik; 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.
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S spoštovanjem

Giuseppe Gargani


