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Med skrivelse af 4. oktober 2006 anmodede formanden for Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter Retsudvalget om en udtalelse om holdbarheden og relevansen af 
retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag. Han påpegede, at hans udvalg havde 
vedtaget et ændringsforslag om at ændre retsgrundlaget for forslaget til forordning, således at 
EF-traktatens artikel 37 tilføjes det nuværende retsgrundlag, som er artikel 95.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 11. december 2006, jf. 
forretningsordenens artikel 35, stk. 3.

Relevante bestemmelser i EF-traktaten

Artikel 95

1. Uanset artikel 94 og medmindre andet er bestemt i denne traktat, finder følgende 
bestemmelser anvendelse med henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 14 fastsatte mål. 
Rådet, der træffer afgørelse efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af Det 
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Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre 
markeds oprettelse og funktion. 

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på fiskale bestemmelser, bestemmelser vedrørende den frie 
bevægelighed for personer og bestemmelser vedrørende ansattes rettigheder og interesser. 

3. Kommissionens forslag i henhold til stk. 1 inden for sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og 
forbrugerbeskyttelse skal bygge på et højt beskyttelsesniveau under hensyntagen til navnlig 
enhver ny udvikling baseret på videnskabelige kendsgerninger. Inden for deres respektive 
kompetenceområder bestræber Europa-Parlamentet og Rådet sig også på at nå dette mål. 

4. Hvis en medlemsstat, efter at Rådet eller Kommissionen har vedtaget en 
harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt at opretholde nationale bestemmelser, som 
er begrundet i vigtige behov, hvortil der henvises i artikel 30, eller som vedrører 
miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet, giver den Kommissionen meddelelse om 
disse bestemmelser og om grundene til deres opretholdelse. 

5. Når en medlemsstat endvidere med forbehold af stk. 4 og efter at Rådet eller Kommissionen 
har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt at indføre nationale 
bestemmelser baseret på nyt videnskabeligt belæg vedrørende miljøbeskyttelse eller beskyttelse 
af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der er specifikt for den pågældende medlemsstat, og 
som viser sig efter vedtagelsen af harmoniseringsforanstaltningen, giver den Kommissionen
meddelelse om de påtænkte bestemmelser og om grundene til deres indførelse. 

6. Kommissionen bekræfter eller forkaster inden seks måneder efter meddelelsen som 
omhandlet i stk. 4 og 5 de pågældende nationale bestemmelser efter at have konstateret, om de 
er et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne, og om de udgør en hindring for det indre markeds funktion.

Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen afgørelse inden for dette tidsrum betragtes de i 
stk. 4 og 5 omhandlede nationale bestemmelser som godkendt.

Hvis det er begrundet i spørgsmålets kompleksitet, eller hvis der ikke foreligger risiko for 
menneskers sundhed, kan Kommissionen meddele den pågældende medlemsstat, at den i dette 
stykke omhandlede periode kan forlænges med en ny periode på indtil seks måneder. 

7. Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 6 bemyndiges til at opretholde eller indføre nationale 
bestemmelser, der er en undtagelse fra en harmoniseringsforanstaltning, undersøger 
Kommissionen omgående, om den skal foreslå en tilpasning af denne foranstaltning. 

8. Hvis en medlemsstat rejser et specifikt problem vedrørende folkesundheden på et område, 
der har været omfattet af tidligere harmoniseringsforanstaltninger, underretter den 
Kommissionen, der omgående undersøger, om den skal foreslå Rådet passende 
foranstaltninger. 

9. Uanset den i artiklerne 226 og 227 fastsatte fremgangsmåde kan Kommissionen eller en 
medlemsstat henvende sig direkte til Domstolen, hvis de finder, at en anden medlemsstat 
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misbruger de i nærværende artikel fastsatte beføjelser. 

10. De ovennævnte harmoniseringsforanstaltninger indeholder i de relevante tilfælde en 
beskyttelsesklausul, der bemyndiger medlemsstaterne til med en eller flere af de ikke-
økonomiske begrundelser, der er nævnt i artikel 30, at træffe foreløbige foranstaltninger, der 
er undergivet en fællesskabskontrolprocedure.

Artikel 37

1. Med henblik på at fastlægge retningslinjerne for en fælles landbrugspolitik sammenkalder 
Kommissionen, så snart denne traktat er trådt i kraft, medlemsstaterne til en konference for at 
foretage en sammenligning af deres landbrugspolitik, især ved at opstille en opgørelse over 
deres produktionsmuligheder og behov. 

2. Inden to år efter denne traktats ikrafttræden fremlægger Kommissionen under hensyntagen 
til arbejdet på den i stk. 1 nævnte konference og efter høring af Det Økonomiske og Sociale 
Udvalg, forslag vedrørende udarbejdelse og iværksættelse af den fælles landbrugspolitik, 
herunder også om afløsning af nationale markedsordninger med en af de i artikel 34, stk. 1, 
nævnte former for fælles ordning, såvel som om iværksættelsen af de i dette afsnit særligt 
nævnte foranstaltninger. 

Disse forslag skal tage hensyn til sammenhængen mellem de landbrugsspørgsmål, som er 
omhandlet i dette afsnit. 

På forslag af Kommissionen og efter høring af Europa- Parlamentet, udsteder Rådet med 
kvalificeret flertal, forordninger eller direktiver eller vedtager beslutninger uden herved at 
begrænse rækkevidden af sine eventuelle henstillinger. 

3. Rådet kan under de i foregående stykke anførte betingelser med kvalificeret flertal vedtage 
at lade den, artikel 34, stk. 1 omhandlede fælles ordning afløse nationale markedsordninger, 
såfremt: 

a) den fælles ordning yder medlemsstater, der modsætter sig en sådan afløsning, og som har en 
national ordning for vedkommende produktion, tilsvarende garantier for de pågældende 
producenters beskæftigelse og levestandard, når der tages hensyn til det tempo, hvori den 
mulige tilpasning og nødvendige specialisering kan gennemføres, og 

b) denne ordning sikrer samhandelen inden for Fællesskabet betingelser svarende til dem, der 
gælder på et nationalt marked. 

4. Såfremt der er tilvejebragt en fælles ordning for visse råvarer, medens der endnu ikke findes 
en fælles ordning for de hertil svarende forarbejdede produkter, kan de pågældende råvarer 
indføres fra lande uden for Fællesskabet, hvis de anvendes til fremstilling af forarbejdede 
produkter, som er bestemt til udførsel til tredjeland. 

Indholdet af forslaget til forordning

Kommissionen har vedtaget det foreliggende forslag for at ajourføre fællesskabslovgivningen 
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om spiritus. Den foreslåede forordning har navnlig til formål

at gøre forordningen mere anvendelig, lettere læselig og klarere på grundlag af de •
gældende regler for spiritus
at samle de to spiritusforordninger i en forordning•
at indføre en veldefineret politik for spiritus baseret på tre produktkategorier med •
udgangspunkt i de gældende produktdefinitioner
at indføre fleksibilitet ved at flytte beføjelsen til at ændre bilagene fra Europa-•
Parlamentets og Rådets fælles beslutningstagning til Kommissionen støttet af 
Forvaltningskomitéen for Spiritus
at tilpasse forordningerne til de nye tekniske krav•
at tilpasse forordningerne til WTO-kravene, herunder TRIPS•
at opstille kriterier for anerkendelse af nye geografiske betegnelser.•

Den foreslåede forordning består af fire kapitler og tre bilag:

I kapitel I om definition af spiritus fastsættes hoveddefinitionen på spiritus og klassificeringen 
heraf.

Der opstilles tre kategorier for spiritus:
– "spiritus": en eksklusiv gruppe af spiritus, der kun omfatter produkter i den reneste form, 
som ikke indeholder landbrugsethanol og kun må indeholde naturlige aromastoffer, f.eks. rom, 
whisky, brandy m.fl.
– "særlig spiritus": en bestemt gruppe spiritus, der kan indeholde landbrugsethanol og 
naturidentiske aromastoffer, dog kun i en veldefineret og begrænset form, f.eks. gin, vodka, 
likør m.fl.
– "anden spiritus": en åben gruppe af produkter, der kan indeholde landbrugsethanol samt 
aromastoffer, sødemidler og andet.

Kapitel II omhandler bestemmelser om betegnelse, præsentation og mærkning af spiritus.

Ved den foreslåede forordning fastsættes der et sammenhængende system baseret på
traditionelle metoder og de fastsatte kategorier. Formålet er at give forbrugerne klar 
information om produkternes art og at tvinge producenterne til at give alle de fornødne 
oplysninger for at undgå, at forbrugerne vildledes.

Kapitel III indeholder regler for geografiske betegnelser baseret på EF's internationale 
forpligtelser.

De geografiske betegnelser, der er anført i bilag II til forordning (EØF) nr. 1576/89, overtages 
i denne forordning, herunder de geografiske betegnelser, der nu er reguleret i den dispositive 
del af forordning (EØF) nr. 1576/89, som f.eks. Grappa, Korn, Pacharan, Ouzo m.fl. For at 
tage hensyn til Domstolens seneste praksis skal der dog ifølge forordningen forelægges 
tekniske dossierer for disse betegnelser senest syv år efter forordningens ikrafttrædelse.
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De kriterier, der er fastsat i TRIPS-aftalen, afspejles i den nye forordning og kommer til at 
fungere som grundlag for indsættelsen af nye geografiske betegnelser i forordningens bilag III.

I kapitel III henvises der også til bilag III, hvor de anerkendte geografiske betegnelser er 
anført.

Kapitel IV danner afslutningen på forordningen med almindelige bestemmelser, 
overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser.

Bilag I indeholder de tekniske definitioner for fremstillingen af spiritus.

Bilag II indeholder en oversigt over de forskellige former for spiritus, der tilhører de forskellige 
kategorier, som fastsættes ved forordningen. Heri beskrives produkternes egenskaber på
systematisk og sammenhængende måde.

Bilag III indeholder en liste over ovennævnte geografiske betegnelser.

Problemet

I skrivelsen fra formanden for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter anføres 
det, at der er blevet vedtaget et ændringsforslag i udvalget, hvorefter retsgrundlaget ændres, 
således at det kommer til at omfatte traktatens artikel 37. Dette afspejler spiritus' betydning 
som landbrugsprodukt og den omstændighed, at den tidligere forordning om samme emne var 
baseret på EØF-traktatens artikel 43 og 100.

Vurdering

Ifølge Domstolens faste praksis skal valget af hjemmel for en retsakt efter 
kompetencefordelingen i Fællesskabet ske på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt 
at foretage en domstolskontrol. Disse forhold omfatter navnlig retsaktens formål og indhold2.

Det fremgår af bestemmelserne i forslaget til forordning, at det først og fremmest sigter mod at 
præcisere reglerne om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af spiritus med henblik 
på at gøre den gældende lovgivning mere anvendelig og forståelig og indføre en velfunderet 
spirituspolitik.

Det er imidlertid klart, at en sådan lovgivning også berører landbruget, da det fastslås i 
forslaget til forordning, at der kun må anvendes landbrugsethanol til fremstilling af spiritus.

Det skal derfor afgøres, om EF-traktatens artikel 37 kan indsættes som supplerende 
retsgrundlag. Det er navnlig nødvendigt at undersøge, om den foreslåede foranstaltning 
hovedsagelig vedrører ét aktionsområde, således at retsvirkningerne for andre politikker kun 
har sekundær karakter, eller om alle aspekter af foranstaltningen er lige vigtige. I førstnævnte 
tilfælde bør der kun anvendes ét retsgrundlag, hvorimod institutionen i sidstnævnte tilfælde bør 



PE 382.435v01-00 6/7 AD\644730DA.doc

DA

3 Forenede sager C-164/97 og C-165/97, Europa-Parlamentet mod Rådet, Sml. 1999 I, s. 1139, præmis 14. 
4 Sag C-187/93, Parlamentet mod Rådet, Sml. 1994 I, s. 2857, præmis 28.
5 Til stede ved den endelige afstemning Giuseppe Gargani (formand), Rainer Wieland (næstformand), Maria 
Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Aloyzas Sakalas, 
Gabriele Stauner og Jaroslav Zvěřina .

vedtage retsakten i henhold til de bestemmelser, der er grundlag for dens kompetence. Under 
alle omstændigheder er det udelukket at anvende en dobbelthjemmel, når de procedurer, der er 
fastlagt i de omhandlede hjemmelsbestemmelser, er uforenelige, hvorfor der må vælges mellem 
dem3.

I det foreliggende tilfælde er procedurerne for vedtagelsen af en retsakt på grundlag af EF-
traktatens artikel 37 og 95 ikke uforenelige, for så vidt som Rådet i henhold til begge
bestemmelser træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Artikel 37 foreskriver imidlertid 
høringsproceduren og artikel 95 den fælles beslutningsprocedure. Det forhold, at den tidligere 
lovgivning på området var baseret på en lignende kombination af artikler i traktaten, skaber 
ikke nogen bindende præcedens, navnlig når Domstolen ikke har taget stilling til det 
pågældende kombinerede retsgrundlag.

EF-traktatens artikel 37 kan imidlertid i denne sammenhæng ikke benyttes som retsgrundlag 
for den foreslåede retsakt af følgende grunde:

For det første vedrører bestemmelserne i artikel 37 alene de produkter, der er nævnt i bilag I til 
EF-traktaten, og i dette bilag undtages "akvavit, likør og alkoholholdige drikkevarer", som er 
genstand for det foreliggende forslag.

For det andet bemærkes, at selv om de i forslaget til forordning indeholdte foranstaltninger 
formentlig vil have en positiv indvirkning på produktionen og markedsføringen af ethanol, 
synes denne virkning at være sekundær i forhold til hovedformålet, som er at forbedre den 
gældende lovgivning om spiritus for at sikre, at det indre marked kan fungere.

Endelig har det forhold, at forordning (EØF) nr. 1567/89 er baseret på EF-traktatens artikel 95 
og 37, ingen betydning for valget af det korrekte retsgrundlag for det foreliggende forslag til 
forordning. Ifølge Domstolens faste praksis skal det korrekte retsgrundlag for en retsakt 
vælges på grundlag af den pågældende foranstaltnings indhold og formål og ikke på grundlag 
af de målsætninger, der er opfyldt ved tidligere retsakter om samme emne4.

Konklusioner

Det må konkluderes, at retsgrundlaget for den foreslåede forordning bør være EF-traktatens 
artikel 95, da betingelserne for at tilføje EF-traktatens artikel 37 som supplerende retsgrundlag 
ikke er opfyldt.

På mødet den 11. december 2006 vedtog Retsudvalget enstemmigt5 at henstille, at forslaget til 
forordning udelukkende baseres på EF-traktatens artikel 95.

Med venlig hilsen
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Giuseppe Gargani 


