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Angående: Yttrande om den rättsliga grunden till förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om livsmedelstillsatser (KOM(2006)0428 – C6-0260/2006 –
2006/0145(COD))1

Genom en skrivelse av den 28 februari 2007 bad du utskottet för rättsliga frågor att i enlighet 
med artikel 35.2 i arbetsordningen undersöka om den rättsliga grunden för det ovannämnda 
förslaget från kommissionen var giltig och lämplig.

Utskottet behandlade frågan vid sitt sammanträde den 20 mars 2007.

Det ansvariga utskottets föredragande, Åsa Westlund, föreslår att förslagets rättsliga grund 
skall ändras från artikel 95 till artikel 95 jämte artikel 175 i EG-fördraget.

Rättslig grund

Alla gemenskapsrättsakter måste vila på en rättslig grund i fördraget (eller i någon annan 
rättsakt som skall genomföras). Den rättsliga grunden fastställer gemenskapens materiella 
behörighet och anger hur denna behörighet skall utövas, dvs. vilken eller vilka normativa 
rättsakter som får användas och vilket beslutsförfarande som skall användas.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Med tanke på följderna av vilken rättslig grund som används, är det mycket viktigt vilken 
grund som åberopas, särskilt för parlamentet, eftersom detta avgör hur mycket inflytande, om 
något, som parlamentet får i lagstiftningsprocessen.

Enligt EG-domstolen är valet av rättslig grund inte subjektivt, utan ”skall grundas på 
objektiva faktorer som kan bli föremål för domstolsprövning”1, särskilt rättsaktens syfte och 
innehåll2. Dessutom bör rättsaktens huvudsyfte vara den avgörande faktorn.3

Enligt EG-domstolens rättspraxis är en övergripande artikel i fördraget en tillräcklig rättslig 
grund även om rättsakten i fråga också har ett underordnat syfte att uppfylla ett mål i en viss 
artikel i fördraget4.

Om man emellertid anser att målen att skydda folkhälsan och att upprätta och skydda den inre 
marknadens funktion är oupplösligt förenade med varandra, där inget av målen är 
underordnat, är det möjligt att det krävs två rättsliga grunder, mot bakgrund av att samma 
beslutsförfarande (medbeslutandeförfarandet) föreskrivs i både artikel 95 och artikel 175.15. 

  
1 Dom av den 26 mars 1987 i mål 45/86, kommissionen mot rådet (REG 1987, s. 1439; svensk specialutgåva, 
s. 55), punkt 5.
2 Dom av den 11 juni 1991 i mål C-300/89, kommissionen mot rådet (REG 1991, s. I-287; svensk specialutgåva, 
s. 199), punkt 10.
3 Dom av den 9 oktober 2001 i mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet (REG 2001, 
s. I-7079), punkt 27.
4 Dom av den 9 oktober 2001 i mål C-377/98, Nederländerna mot Europaparlamentet och rådet (REG 2001, 
s. I-7079), punkterna 27–28, och av den 10 december 2002 i mål C-491/01, British American Tobacco 
(Investments) och Imperial Tobacco (REG 2002, s. I-11453), punkterna 93–94.
5 Dom av den 27 september 1988 i mål C-165/87, kommissionen mot rådet (REG 1988, s. 5545; svensk 
specialutgåva, s. 721), punkt 11.
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Det ansvariga utskottet föreslår att artikel 1751 jämte artikel 952 i EG-fördraget skall användas 
som rättslig grund för förslaget till förordning. I artikel 175.1 hänvisas till målen i 
artikel 1743, särskilt

  
1 ”Artikel 175.1
1. Rådet skall enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén besluta om vilka åtgärder som skall vidtas av gemenskapen för att uppnå de mål som anges i 
artikel 174.”
2 ”Artikel 95
1. Med avvikelse från artikel 94 och om inte annat föreskrivs i detta fördrag skall följande bestämmelser 
tillämpas för att nå de mål som anges i artikel 14. Rådet skall enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört 
Ekonomiska och sociala kommittén, besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och 
andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera.
2. Punkt 1 gäller inte bestämmelser om skatter och avgifter, bestämmelser om fri rörlighet för personer eller 
bestämmelser om anställdas rättigheter och intressen.
3. Kommissionen skall i sina förslag enligt punkt 1 om hälsa, säkerhet samt miljö- och konsumentskydd utgå 
från en hög skyddsnivå och särskilt beakta ny utveckling som grundas på vetenskapliga fakta. Europaparlamentet 
och rådet skall också, inom ramen för sina respektive befogenheter, sträva efter att nå detta mål.
4. Om en medlemsstat efter det att rådet eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd anser det 
nödvändigt att behålla nationella bestämmelser som grundar sig på väsentliga behov enligt artikel 30 eller som 
avser miljö- eller arbetsmiljöskydd, skall den till kommissionen anmäla dessa bestämmelser samt skälen för att 
behålla dem.
5. Dessutom gäller, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4, att om en medlemsstat efter det att rådet 
eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd anser det nödvändigt att införa nationella 
bestämmelser grundade på nya vetenskapliga belägg med anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd för 
att lösa ett problem som är specifikt för den medlemsstaten och som har uppkommit efter beslutet om 
harmoniseringsåtgärden, skall medlemsstaten underrätta kommissionen om de planerade bestämmelserna samt 
om skälen för att införa dem.
6. Kommissionen skall inom sex månader efter en sådan anmälan som avses i punkterna 4 och 5 godkänna eller 
förkasta de ifrågavarande nationella bestämmelserna sedan den konstaterat huruvida dessa utgör ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innebär förtäckta handelshinder mellan medlemsstaterna samt huruvida de 
kommer att utgöra ett hinder för den inre marknadens funktion.
Om kommissionen inte fattar beslut inom denna period skall de nationella bestämmelser som avses i punkterna 4 
och 5 anses godkända.
Om det är berättigat på grund av frågans komplexitet och om det inte finns någon fara för människors hälsa, får 
kommissionen meddela den berörda medlemsstaten att den period som avses i denna punkt kan förlängas med 
ytterligare högst sex månader.
7. Om en medlemsstat i enlighet med punkt 6 bemyndigas att behålla eller införa nationella bestämmelser som 
avviker från en harmoniseringsåtgärd, skall kommissionen omedelbart undersöka om den skall föreslå en 
anpassning av den åtgärden. 
8. Om en medlemsstat tar upp ett särskilt problem som rör folkhälsan på ett område som tidigare har varit 
föremål för harmoniseringsåtgärder, skall medlemsstaten göra kommissionen uppmärksam på detta och 
kommissionen skall omedelbart undersöka om den skall föreslå rådet lämpliga åtgärder.
9. Med avvikelse från det förfarande som anges i artiklarna 226 och 227 kan kommissionen eller någon av 
medlemsstaterna hänskjuta ärendet direkt till domstolen, om kommissionen eller medlemsstaten anser att en 
annan medlemsstat missbrukar befogenheterna enligt denna artikel. 
10. De ovannämnda harmoniseringsåtgärderna skall vid behov omfatta en skyddsklausul som tillåter 
medlemsstaterna att på en eller flera av de icke-ekonomiska grunder som anges i artikel 30 vidta provisoriska 
åtgärder, som skall vara underkastade ett kontrollförfarande från gemenskapens sida.”

3 ”Artikel 174.1
1. Gemenskapens miljöpolitik skall bidra till att följande mål uppnås:
– Att bevara, skydda och förbättra miljön.
– Att skydda människors hälsa.
– Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.
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– att bevara, skydda och förbättra miljön,
– att skydda människors hälsa,
– att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt,
– att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem.

Syftet med och innehållet i förslaget till förordning och en bedömning av dess rättsliga grund

Artikel 1 i förslaget till förordning lyder som följer: ”Denna förordning innehåller 
bestämmelser om livsmedelstillsatser som används i livsmedel och syftar till att garantera den 
inre marknadens effektiva funktion samt ett gott folkhälso- och konsumentskydd.

I denna förordning fastställs därför följande: 
a) Gemenskapsförteckningar över godkända livsmedelstillsatser.

b) Villkor för användningen av livsmedelstillsatser i livsmedel, i livsmedelstillsatser 
och i livsmedelsenzymer.

c) Regler för märkning av livsmedelstillsatser som säljs som sådana.”
Skälen 1–21 lyder som följer:

”1. Den fria rörligheten för säkra och hälsosamma livsmedel är en väsentlig del av den 
inre marknaden och bidrar i hög grad till att skydda medborgarnas hälsa och 
välbefinnande och till att tillvarata deras sociala och ekonomiska intressen.

2. Ett gott skydd för människors liv och hälsa bör säkerställas i gemenskapens politiska 
strävanden. Denna förordning ersätter tidigare direktiv och beslut om 
livsmedelstillsatser som får användas i livsmedel och syftar till att genom heltäckande, 
enhetliga förfaranden säkerställa en effektivt fungerande inre marknad, ett gott skydd 
för människors hälsa och tillvaratagande av konsumenternas intressen.

3. Genom denna förordning harmoniseras användningen av livsmedelstillsatser i 
livsmedel i gemenskapen. Detta inbegriper även användning av livsmedelstillsatser i 
livsmedel som omfattas av rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 1989 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel och 
användning av vissa färgämnen för kontrollmärkning av kött samt för dekoration och 
märkning av ägg. Genom förordningen harmoniseras även användningen av 
livsmedelstillsatser i livsmedelstillsatser och livsmedelsenzymer, varigenom deras 
säkerhet och kvalitet säkerställs medan lagring och användning underlättas. Den 
sistnämnda kategorin har tidigare inte reglerats på gemenskapsnivå.

4. Livsmedelstillsatser är ämnen som normalt inte själva konsumeras som livsmedel men 
som tillförs livsmedel för något teknologiskt ändamål, såsom t.ex. konservering av 
livsmedel. Ämnen som används för att ge arom och/eller smak bör dock inte anses 
som livsmedelstillsatser. Därutöver bör ämnen som anses vara livsmedel som kan 
användas i en teknologisk funktion, såsom t.ex. natriumklorid eller saffran för att ge 
färg, och livsmedelsenzymer inte heller omfattas av denna förordning. Vad gäller 

    
– Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem.”
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livsmedelsenzymer slutligen omfattas de av förordning (nr) … [om 
livsmedelsenzymer], vilket utesluter tillämpning av den här förordningen.

5. Ämnen som själva inte konsumeras som livsmedel men som används avsiktligt vid 
bearbetningen av livsmedel och som endast finns som rest i slutprodukten och inte har 
någon teknologisk effekt i slutprodukten (processhjälpmedel) bör inte omfattas av 
denna förordning.

6. Livsmedelstillsatser bör godkännas och användas endast om de uppfyller de kriterier 
som fastställs i denna förordning. Livsmedelstillsatser måste vara säkra att använda, 
det måste finnas ett teknologiskt behov för användningen, som dessutom inte får 
vilseleda konsumenten och måste ha fördelar för konsumenten. 

7. Livsmedelstillsatser måste alltid uppfylla de godkända specifikationerna. 
Specifikationen bör innehålla uppgifter för exakt identifiering av livsmedelstillsatsen, 
inklusive ursprung, och beskrivning av de acceptabla renhetskriterierna. De 
specifikationer som hittills har utarbetats för livsmedelstillsatser som finns införda i 
kommissionens direktiv 95/31/EG av den 5 juli 1995 om särskilda renhetskriterier för 
sötningsmedel som används i livsmedel, kommissionens direktiv 95/45/EG av den 
26 juli 1995 om särskilda renhetskriterier för färgämnen som används i livsmedel och 
kommissionens direktiv 96/77/EG av den 2 december 1996 om särskilda 
renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel bör 
bibehållas till respektive tillsats har införts i bilagorna till den här förordningen. När så 
sker bör specifikationerna för sådana tillsatser fastställas i en förordning. Dessa 
specifikationer bör vara direkt kopplade till de tillsatser som införts i 
gemenskapsförteckningarna i bilagorna till denna förordning. Eftersom sådana 
specifikationer av tydlighetsskäl är komplexa både till form och innehåll bör de inte 
ingå i dessa gemenskapsförteckningar utan fastställas i en eller flera separata 
förordningar.

8. Vissa livsmedelstillsatser är tillåtna för särskilda ändamål för vissa tillåtna oenologiska 
metoder och behandlingar. Användningen av dessa livsmedelstillsatser bör följa denna 
förordning och de särskilda bestämmelser som fastställs i relevant 
gemenskapslagstiftning. 

9. För enhetlighetens skull bör riskbedömningen av livsmedelstillsatser och deras 
godkännande ske i enlighet med förordning (EG) nr […] om fastställande av ett 
enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och 
livsmedelsaromer. 

10. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av 
den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet skall Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (”myndigheten”) rådfrågas innan bestämmelser som kan påverka 
folkhälsan antas.

11. En livsmedelstillsats som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder 
bör godkännas i enlighet med den förordningen innan den godkänns enligt den här 
förordningen.
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12. Livsmedelstillsatser som redan har godkänts enligt denna förordning och som bereds 
med hjälp av produktionsmetoder eller utgångsmaterial som markant skiljer sig från 
dem som ingick i myndighetens riskbedömning, eller som skiljer sig från dem som 
ingår i de fastställda specifikationerna, bör lämnas till myndigheten för en bedömning 
med tonvikt på specifikationerna. Med produktionsmetoder eller ursprungsmaterial 
som markant skiljer sig skulle man t.ex. kunna avse en förändring av 
produktionsmetoden från extraktion från en växt till framställning genom jäsning med 
mikroorganismer eller genetisk modifiering av den ursprungliga mikroorganismen.

13. Livsmedelstillsatser bör hållas under ständig kontroll och omprövas när helst detta är 
nödvändigt mot bakgrund av ändrade villkor för användningen och ny vetenskaplig 
information.

14. Medlemsstater som har bibehållit förbud mot användning av vissa tillsatser i specifika 
livsmedel som anses traditionella och som framställs på deras territorium bör få 
fortsätta att tillämpa dessa förbud. I fråga om produkter såsom ”feta” och ”salame 
cacciatore” bör denna förordning dessutom inte påverka tillämpningen av restriktivare 
regler för användningen av vissa beteckningar enligt rådets förordning (EEG) 
nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar 
för jordbruksprodukter och livsmedel och rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av 
den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel. 

15. För livsmedelstillsatser gäller fortfarande de allmänna märkningskraven i 
direktiv 2000/13/EG och eventuellt i förordningarna (EG) nr 1829/2003 och (EG) 
nr 1830/2003. Därutöver bör särskilda bestämmelser om märkning av 
livsmedelstillsatser som säljs som sådana till tillverkare eller slutkonsumenter 
fastställas i den här förordningen.

16. De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter. 

17. För att kunna utarbeta och uppdatera gemenskapens lagstiftning om 
livsmedelstillsatser på ett proportionerligt och effektivt sätt bör medlemsstaterna samla 
in uppgifter, dela med sig av information och samordna sitt arbete. Det kan därför vara 
ändamålsenligt att utföra studier om specifika frågor i syfte att underlätta 
beslutsfattandet. Gemenskapen bör kunna finansiera sådana studier som en del av 
budgetförfarandet. Finansieringen av sådana åtgärder omfattas av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för 
att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd och följaktligen kommer den rättsliga 
grunden för finansieringen av ovan nämnda åtgärder att vara förordning (EG) 
nr 882/2004.

18. Medlemsstaterna bör utföra offentliga kontroller för att säkerställa att bestämmelserna 
i denna förordning följs i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004. 

19. (…)
20. Efter det att denna förordning har antagits bör kommissionen biträdd av ständiga 

kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa granska samtliga gällande 
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godkännanden utifrån andra kriterier än säkerhet, såsom t.ex. intag, teknologiskt behov 
och eventuellt vilseledande av konsumenten. Alla livsmedelstillsatser som även i 
fortsättningen skall vara godkända i gemenskapen bör överföras till 
gemenskapsförteckningarna i bilagorna II och III i denna förordning. Bilaga III till 
denna förordning bör kompletteras med de andra livsmedelstillsatser som används i 
livsmedelstillsatser och enzymer samt villkoren för användningen av dem i enlighet 
med förordning (EG) nr […] om fastställande av ett enhetligt förfarande för 
godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer. För 
att övergångsperioden skall bli tillräckligt lång bör bestämmelserna i bilaga III, 
bortsett från bestämmelserna om bärare för livsmedelstillsatser, inte tillämpas förrän 
från och med den [1 januari 2011].

21. Utan hänsyn till resultatet av denna granskning bör kommissionen inom ett år efter 
antagandet av denna förordning upprätta ett utvärderingsprogram som går ut på att 
myndigheten skall ompröva säkerheten hos livsmedelstillsatser som redan godkänts i 
gemenskapen. Programmet bör definiera behoven och prioriteringsordningen för
undersökningen av godkända livsmedelstillsatser.” 

Kommissionen sammanfattar innehållet i förslaget till förordning som följer:
Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelstillsatser som fastställer principerna 
för användning av livsmedelstillsatser och en positivlista över ämnen som får användas som 
livsmedelstillsatser.

Upphävande av rådets direktiv 89/107/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning 
om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel, 94/36/EG om 
färgämnen för användning i livsmedel och 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än 
färgämnen och sötningsmedel samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 292/97/EG om 
bibehållande av nationell lagstiftning om förbud mot användning av vissa tillsatser vid 
tillverkning av vissa specifika livsmedel.

Det kan konstateras att kommissionens motivering inte innehåller någon förklaring till varför 
endast artikel 95 anges som rättslig grund.

Bedömning

Med hänsyn till bestämmelserna i förslaget till förordning, och särskilt de skäl som återges i 
sin helhet ovan, anses syftena att skydda människors hälsa och att främja inrättandet av och 
funktionen i den inre marknaden vara oupplösligt förenade med varandra, utan att det ena 
syftet är underordnat det andra eller är indirekt kopplat till det andra. Förslagens syften i fråga 
om skyddet av människors hälsa och den inre marknadens funktion verkar vara likvärdiga. 
Därför bör den rättsliga grunden vara både artikel 95 och artikel 175 i EG-fördraget.
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Slutsatser

Vid sitt sammanträde den 20 mars 2007 beslutade utskottet för rättsliga frågor därför 
enhälligt1 att rekommendera att den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om livsmedelstillsatser bör vara artikel 95 och artikel 175 i EG-fördraget.

Med vänlig hälsning

Giuseppe Gargani

  
1 Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Giuseppe Gargani (ordförande), Cristian Dumitrescu 
(vice ordförande), Rainer Wieland (vice ordförande), Francesco Enrico Speroni (vice ordförande), 
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 och Tadeusz Zwiefka.


