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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o definici, označování, obchodní úpravě a etiketách lihovin (KOM(2005)0125 –
C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))1

Vážený pane předsedo,

ve svém dopise ze dne 4. října 2006 požádal předseda Výboru pro zemědělství a regionální
rozvoj Výbor pro právní záležitosti, aby posoudil platnost a vhodnost právního základu výše 
uvedeného návrhu Komise. Upozornil, že jeho výbor přijal pozměňovací návrh, kterým se mění
právní základ návrhu nařízení tak, že se k současnému právnímu základu, kterým je článek 95, 
přidává také článek 37 Smlouvy o ES. 

Výbor tuto otázku projednal podle čl. 35 odst. 3 na schůzi dne 11. prosince 2006.

Příslušná ustanovení Smlouvy o ES

Článek 95
1. Odchylně od článku 94 a není-li v této smlouvě uvedeno jinak, použijí se k dosažení cílů
uvedených v článku 14 následující ustanovení. Rada postupem podle článku 251 po konzultaci 
s Hospodářským a sociálním výborem přijímá opatření ke sbližování ustanovení právních a 
správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu.
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2. Odstavec 1 se nevztahuje na ustanovení o daních, ustanovení týkající se volného pohybu 
osob, ani na ustanovení týkající se práv a zájmů zaměstnanců.

3. Komise bude ve svých návrzích podle odstavce 1 týkajících se zdraví, bezpečnosti, ochrany 
životního prostředí a ochrany spotřebitele vycházet z vysoké úrovně ochrany a přihlédne p
řitom zejména k novému vývoji založenému na vědeckých poznatcích.  V rámci svých 
pravomocí usilují o tento cíl též Evropský parlament a Rada.

4. Pokládá-li členský stát poté, co Rada nebo Komise přijaly harmonizační opatření, za 
nezbytné ponechat si vlastní vnitrostátní předpisy ze závažných důvodů uvedených v článku 30 
nebo vnitrostátní předpisy týkající se ochrany životního nebo pracovního prostředí, oznámí je 
Komisi spolu s důvody pro jejich ponechání.

5. Aniž je dotčen odstavec 4, pokládá-li členský stát poté, co Rada nebo Komise přijaly 
harmonizační opatření, za nezbytné zavést vnitrostátní předpisy, opírající se o nové vědecké
poznatky k ochraně životního prostředí nebo pracovního prostředí, z důvodu zvláštního 
problému, který se objeví v tomto členském státě po přijetí harmonizačních opatření, oznámí
zamýšlené přepisy Komisi spolu s důvody pro jejich zavedení.

6. Komise do šesti měsíců po oznámení podle odstavců 4 a 5 dotyčné vnitrostátní právní p
ředpisy schválí nebo zamítne poté, co prověří, zda neslouží jako prostředek svévolné
diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy a nenarušují fungování
vnitřního trhu.

7. Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, pokládají se vnitrostátní předpisy uvedené v odstavcích 
4 a 5 za schválené.

Je-li to opodstatněné složitostí věci a není-li to nebezpečné pro lidské zdraví, může Komise 
oznámit dotyčnému členskému státu, že lhůta uvedená v tomto odstavci může být prodloužena 
o další lhůtu až šesti měsíců.

Je-li členský stát oprávněn podle odstavce 6 zachovat nebo zavést vnitrostátní předpisy, které
se odchylují od harmonizačního opatření, přezkoumá Komise neprodleně, zda má navrhnout p
řizpůsobení tohoto opatření.

8. Upozorní-li členský stát v některé oblasti, která byla předmětem harmonizačních opatření, 
na určitý problém veřejného zdraví, uvědomí o něm Komisi, která neprodleně přezkoumá, zda 
nenavrhne Radě odpovídající opatření.

9. Odchylně od postupu podle článků 226 a 227 může Komise nebo kterýkoli členský stát p
ředložit věc přímo Soudnímu dvoru, domnívá-li se, že jiný členský stát zneužívá pravomoci 
stanovené v tomto článku.

10. Výše uvedená harmonizační opatření zahrnují ve vhodných případech ochrannou doložku, 
která zmocňuje členské státy přijmout z jednoho nebo více důvodů neekonomické povahy 
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uvedených v článku 36 prozatímní opatření, která podléhají kontrolnímu postupu Společenství.

Článek 37
1. K určení základních směrů společné zemědělské politiky svolá Komise ihned po vstupu této 
smlouvy v platnost konferenci členských států, která porovná zemědělské politiky členských 
států, zejména prostřednictvím vzájemného porovnání zdrojů a potřeb členských států.

2. S přihlédnutím k výsledku konference uvedené v odstavci 1 předloží Komise po konzultaci s 
Hospodářským a sociálním výborem do dvou let od vstupu této smlouvy v platnost Radě
návrhy týkající se vypracování a provádění společné zemědělské politiky včetně nahrazení
vnitrostátních systémů organizace trhů některou z forem společné organizace trhů uvedenou v
čl. 34 odst. 1 a realizace opatření uvedených v této hlavě.

Tyto návrhy musí brát v úvahu vzájemnou závislost zemědělských otázek, o nichž tato hlava 
pojednává.

Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem kvalifikovanou většinou 
vydá nařízení nebo směrnice anebo přijme rozhodnutí; tím není dotčeno právo Rady vydávat 
vhodná doporučení.

3. Rada může kvalifikovanou většinou v souladu s odstavcem 2 nahradit vnitrostátní systémy 
organizace trhu společnou organizací trhu, stanovenou v čl. 34. odst. 1, pokud:

a) společná organizace trhu poskytne členským státům, které se stavějí proti tomuto opatření a 
které mají vlastní systém organizace trhu pro příslušnou výrobu, rovnocenné záruky zam
ěstnanosti a životní úrovně příslušných výrobců, a to s přihlédnutím k úpravám, které jsou mo
žné, a ke stupni vyžadované specializace;

b) společná organizace trhu zabezpečí obchodu uvnitř Společenství podmínky obdobné
podmínkám existujícím na vnitrostátním trhu.

4. Bude-li zavedena společná organizace trhu pro určité suroviny před zavedením společné
organizace trhů pro odpovídající zpracované produkty, mohou být dané suroviny dovezeny ze 
zemí mimo Společenství, pokud se používají pro zpracované produkty určené pro vývoz do t
řetích zemí.

Obsah návrhu nařízení

Komise tento návrh přijala, aby aktualizovala právní předpisy Společenství týkající se lihovin. 
Cílem navrhovaného nařízení je zejména:

lepší použitelnost, srozumitelnost a jasnost nařízení vycházejícího ze současných •
právních předpisů týkajících se lihovin;
sloučení obou stávajících nařízení o lihovinách do jednoho nařízení;•
zavedení řádně vymezené politiky pro lihoviny, která se zakládá na třech kategoriích •
produktů vycházejících ze současných definic produktů;
zavedení pružnějšího přístupu tím, že se pravomoci ke změně příloh převedou ze sou•
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časného postupu spolurozhodování Evropského parlamentu a Rady na Komisi, které
by měl být nápomocen Řídící výbor pro lihoviny;
přizpůsobení nařízení novým technickým požadavkům;•
přizpůsobení nařízení požadavkům WTO, včetně dohody o obchodních aspektech práv •
duševního vlastnictví (TRIPS);
definice kritérií pro uznávání nových zeměpisných označení.•

Navrhované nařízení se skládá ze čtyř kapitol a tří příloh:

Kapitola I „Definice lihovin“ stanoví zásady pro definici a klasifikaci lihovin.

Zavádějí se tyto tři kategorie lihovin:
- „Destiláty“: výlučná skupina lihovin, která zahrnuje pouze nejčistší formu produktu 
neobsahující ethanol zemědělského původu a používající pouze přírodní aromatické látky, nap
ř. rum, whisky, brandy apod.
- „Specifické lihoviny“: zvláštní skupina lihovin, které mohou obsahovat ethanol zemědělského 
původu a přírodně identické aromatické látky, ale pouze v řádně definované a omezené formě, 
např. gin, vodka, likér apod.
- „Ostatní lihoviny“: otevřená skupina produktů, které mohou obsahovat ethanol zemědělského 
původu, aromatické látky, sladidla aj.

Kapitola II se zabývá označováním, obchodní úpravou a etiketami lihovin.

Navrhované nařízení zavádí ucelený systém založený na tradičních zvyklostech a zavedených 
kategoriích. Jeho cílem je poskytovat spotřebitelům jasné informace o povaze produktu a vy
žadovat od producentů poskytnutí všech informací, které jsou nezbytné, aby nebyl spotřebitel 
uváděn v omyl.

Kapitola III stanoví pravidla pro zeměpisná označení založená na mezinárodních závazcích 
Evropského společenství.

Do tohoto nařízení se přejímají zeměpisná označení uvedená v současné době v příloze II na
řízení (EHS) č.1576/89, včetně zeměpisných označení, na něž se v současné době vztahuje 
normativní část uvedeného nařízení, např. grappa, Korn, Pacharán, ouzo apod. Vzhledem ke 
stávající judikatuře Soudního dvora však nařízení stanoví, že technická dokumentace pro tato 
označení musí být zveřejněna do sedmi let od vstupu nařízení v platnost.

Nové nařízení zohledňuje kritéria stanovená v dohodě TRIPS a na jeho základě se budou do 
jeho přílohy III zařazovat nová zeměpisná označení.

Kapitola III se rovněž vztahuje  k příloze III, v níž jsou uznaná zeměpisná označení uvedena 
jednotlivě.

Kapitola IV uzavírá nařízení obecnými, přechodnými a závěrečnými ustanoveními.
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2 Věc C-155/91 Komise v. Rada [1993] Sb. rozh. I-939, odst. 7
3 Spojené případy C-164/97 a C-165/97 Evropský parlament v. Rada [1999] Sb. rozh. I-1139, odst. 14.

Příloha I stanoví technické definice pro produkci lihovin.

Příloha II stanoví jednotlivé lihoviny klasifikované v rámci kategorií zavedených nařízením. V 
systematické a konzistentní formě uvádí vlastnosti produktů.

Příloha III vyjmenovává výše uvedená zeměpisná označení.

Problém

V dopisu od předsedy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova se uvádí, že byl ve výboru p
řijat pozměňovací návrh, kterým se právní základ mění tak, aby zahrnoval článek 37 Smlouvy. 
To odráží význam lihovin jako zemědělských produktů a také skutečnost, že předchozí na
řízení, jež se týkalo stejné oblasti, bylo založeno na článcích 43 a 100 Smlouvy o EHS.

Posouzení

Soudní dvůr vždy důsledně uváděl, že v kontextu uspořádaní pravomocí ve Společenství musí
výběr právního základu pro opatření vycházet z objektivních faktorů, které se mohou stát p
ředmětem soudního přezkoumání. Mezi tyto faktory patří zejména cíl a obsah opatření2.

Z ustanovení návrhu nařízení vyplývá, že se nařízení týká zejména vyjasnění pravidel pro 
definici, označování, obchodní úpravu a etikety lihovin s cílem zlepšit použitelnost a 
srozumitelnost stávajících právních předpisů a zavést řádně podloženou politiku pro lihoviny.

Je však samozřejmé, že se takové právní předpisy týkají také zemědělství, protože navrhované
nařízení stanoví, že etanol používaný pro produkci lihovin musí být výhradně zemědělského p
ůvodu.

Proto je třeba určit, zda je možné použít článek 37 Smlouvy o ES jako doplňující právní
základ. Zejména je třeba posoudit, zda se navrhované opatření týká zejména činnosti v jedné
oblasti a má pouze vedlejší dopady na ostatní politiky, nebo zda jsou všechny aspekty tohoto 
opatření stejně důležité. V prvním případě by měl být použit pouze jeden právní základ, v p
řípadě druhém by měl orgán právní předpis přijmout v souladu s těmi ustanoveními, na nichž je 
založena jeho působnost. Pokud jsou však postupy vyplývající z příslušných ustanovení neslu
čitelné, není rozhodně možné použít dvojí právní základ a je třeba zvolit jen jeden z nich3. 

V tomto případě jsou postupy pro přijímání právního předpisu vyplývající z článků 37 a 95 
Smlouvy o ES slučitelné do té míry, že stanoví, že Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou. 
Avšak článek 37 stanoví postup konzultace a článek 95 postup spolurozhodování. Skutečnost, 
že předchozí právní předpis v této oblasti byl založen na podobné kombinaci článků smlouvy 
neznamená, že se jedná o závazný precedens, zejména ne v případě, kdy Soudní dvůr nevydal 
ohledně tohoto kombinovaného právního základu žádné rozhodnutí.
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4 Věc C-187/93 Parlament v. Rada Sb. rozh. I-2857, odst. 28
5 Při závěrečném hlasování byli přítomni: Giuseppe Gargani (předseda), Rainer Wieland (místopředseda), 
Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Aloyzas 
Sakalas, Gabriele Stauner a Jaroslav Zvěřina.

V tomto kontextu však článek 37 Smlouvy o ES nemůže sloužit jako právní základ příslušného 
navrhovaného právního předpisu z těchto důvodů: 

Zaprvé, ustanovení článku 37 se týkají výlučně produktů uvedených v příloze I ke Smlouvě o 
ES, která vylučuje „destiláty, likéry a jiné lihové nápoje“, jež jsou předmětem tohoto nařízení.

Zadruhé, přestože opatření uvedená v návrhu nařízení mohou mít pozitivní dopad na produkci 
a uvádění ethanolu na trhu, tento dopad je zjevně druhotný a vedlejší v porovnání s hlavním 
cílem, jímž je zlepšení stávající legislativy v oblasti lihovin k zajištění lepšího fungování vnit
řního trhu. 

Konečně, skutečnost, že nařízení EHS č. 1576/89 je založeno na článcích 95 a 37 Smlouvy o 
ES, nijak neovlivňuje výběr řádného právního základu pro stávající návrh nařízení. Podle 
ustálené judikatury Soudního dvora musí výběr správného právního základu právního předpisu 
vycházet z obsahu a cílů příslušného opatření, a ne z cílů dosažených předchozími právními p
ředpisy, které se týkaly stejné oblasti4.

Závěry

Na závěr je třeba uvést, že by navrhovaný právní předpis měl být založen na článku 95 
Smlouvy o ES, protože podmínky, jež by zdůvodnily použití  článku 37 Smlouvy o ES jako 
doplňujícího právního základu, nejsou splněny.

Výbor pro právní záležitosti se proto na své schůzi konané dne 11. prosince 2006 jednomyslně
rozhodl doporučit5, aby byl návrh nařízení založen pouze na článku 95 Smlouvy o ES.

S úctou 

Giuseppe Gargani
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