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Austatud härra esimees

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esimees palus 4. oktoobri 2006. aasta kirjas 
õiguskomisjoni hinnata eespool nimetatud komisjoni ettepaneku õigusliku aluse kehtivust ja 
asjakohasust. Ta juhib tähelepanu sellele, et tema komisjon on vastu võtnud 
muudatusettepaneku, mis muudab selle määruse eelnõu õiguslikku alust, lisades praegusele 
õiguslikule alusele, EÜ asutamislepingu artiklile 95 ka artikli 37. 

Komisjon arutas eespool nimetatud küsimust kodukorra artikli 35 lõike 3 kohaselt oma 11. 
detsembri 2006. aasta koosolekul.

EÜ asutamislepingu asjakohased sätted

Artikkel 95
1. Erandina artiklist 94 ning kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse 
artiklis 14 seatud eesmärkide saavutamiseks järgmisi sätteid. Vastavalt artiklis 251 sätestatud 
menetlusele ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega võtab nõukogu 
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liikmesriikides nii õigus- kui ka haldusnormide ühtlustamiseks meetmed, mille eesmärk on 
siseturu rajamine ja selle toimimine.

2. Lõiget 1 ei kohaldata maksusätete, isikute vaba liikumist käsitlevate sätete ega nende sätete 
suhtes, mis käsitlevad töötajate õigusi ja huvisid.

3. Lõikes 1 ettenähtud tervishoidu, ohutust, keskkonnakaitset ja tarbijakaitset käsitlevates 
ettepanekutes võtab komisjon aluseks kaitstuse kõrge taseme, eriti võttes arvesse kõiki uusi 
teaduslikel faktidel põhinevaid suundumusi. Oma vastavate volituste piires püüavad ka 
Euroopa Parlament ja nõukogu saavutada sama eesmärki.

4. Kui pärast seda, kui nõukogu või komisjon on ühtlustamismeetme vastu võtnud, peab 
liikmesriik artiklis 30 märgitud oluliste vajaduste tõttu või seoses keskkonna või töökeskkonna 
kaitsega vajalikuks säilitada siseriiklikke norme, teatab ta nendest normidest ja nende 
säilitamise põhjustest komisjonile.

5. Lisaks sellele ja ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, kui pärast ühtlustamismeetme 
võtmist nõukogus või komisjonis liikmesriik peab vajalikuks ühtlustamismeetme võtmise järel 
ainuomaselt selles liikmesriigis ilmneva probleemi tõttu kehtestada keskkonna ja töökeskkonna 
kaitsega seotud uutel teaduslikel tõenditel põhinevaid siseriiklikke norme, teatab ta 
kavandatavatest normidest ja nende kehtestamise põhjustest komisjonile.

6. Komisjon kinnitab kõnealused siseriiklikud normid või lükkab need tagasi kuue kuu jooksul 
pärast lõigetes 4 ja 5 osutatud teatamist, olles eelnevalt kindlaks teinud, kas need on või ei ole 
suvalise diskrimineerimise vahendid või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piirangud, 
ja kas need kujutavad või ei kujuta endast takistust siseturu toimimisele.

Kui komisjon selles ajavahemikus otsust ei tee, loetakse lõigetes 4 ja 5 osutatud siseriiklikud 
normid kinnitatuks.

Kui seda õigustab küsimuse keerukus ja kui puudub oht inimeste tervisele, võib komisjon 
asjaomasele liikmesriigile teatada, et käesolevas lõikes osutatud ajavahemikku võidakse 
pikendada veel kuni kuus kuud.

7. Kui liikmesriik on vastavalt lõikele 6 volitatud säilitama või kehtestama siseriiklikke norme, 
mis erinevad ühtlustamismeetmest, uurib komisjon kohe, kas teha ettepanek selle meetme 
kohandamiseks.

8. Kui liikmesriik tõstatab rahvatervisega seotud konkreetse küsimuse valdkonnas, kus varem 
on võetud ühtlustusmeetmeid, juhib ta sellele komisjoni tähelepanu, kes siis viivitamata uurib, 
kas teha nõukogule ettepanek sobivate meetmete kohta.

9. Erandina artiklites 226 ja 227 osutatud menetlusest võib komisjon või liikmesriik anda asja 
otse Euroopa Kohtusse, kui ta arvab, et mõni teine liikmesriik kasutab käesolevas artiklis 
ettenähtud volitusi vääriti.
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10. Asjakohastel juhtudel on eespool märgitud ühtlustamismeetmetes kaitseklausel, mis volitab 
liikmesriike ühel või mitmel artiklis 30 osutatud majandusvälisel põhjusel võtma ühenduse 
kontrollimenetlusele alluvaid ajutisi meetmeid.

Artikkel 37
1. Ühise põllumajanduspoliitika põhisuundade väljatöötamiseks kutsub komisjon kohe pärast 
käesoleva lepingu jõustumist kokku liikmesriikide konverentsi, selleks et võrrelda nende 
põllumajanduspoliitikat, eelkõige koostades ülevaate liikmesriikide ressurssidest ja vajadustest.

2. Olles võtnud arvesse lõikes 1 ettenähtud konverentsi töö tulemused, teeb komisjon kahe 
aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist ning pärast konsulteerimist majandus- ja 
sotsiaalkomiteega ettepanekud ühise põllumajanduspoliitika väljatöötamiseks ja rakendamiseks, 
sealhulgas riikide turukorralduse asendamiseks ühega artikli 34 lõikes 1 ettenähtud ühise 
korralduse vormidest ning käesolevas jaotises täpsustatud meetmete rakendamiseks.

Nendes ettepanekutes võetakse arvesse käesolevas jaotises käsitletud põllumajandusküsimuste 
omavahelist seotust.

Nõukogu annab kvalifitseeritud häälteenamusega komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga määrusi ja direktiive või teeb otsuseid, ilma et eelöeldu 
piiraks tema õigusi anda ka soovitusi.

3. Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega ja vastavalt lõikele 2 asendada riikide 
turukorralduse ühise korraldusega, mis on ette nähtud artikli 34 lõikes 1, kui:

a) ühine korraldus võimaldab selle meetme vastu olevate ja kõnealuse toodangu jaoks 
turukorraldust omavatele liikmesriikidele asjassepuutuvate tootjate tööhõive ning elatustaseme 
samaväärseid tagatisi, võttes arvesse võimalikke kohandamisi ja aja jooksul vajalikuks osutuvat 
spetsialiseerumist;

b) selline korraldus tagab ühenduse piires samasugused kaubandustingimused, kui on riigi 
siseturul.

4. Kui teatud tooraine jaoks luuakse ühine korraldus enne, kui on olemas ühine korraldus 
vastava töödeldud toote jaoks, siis sellist toorainet, mida kasutatakse kolmandatesse riikidesse 
eksporditavate töödeldud toodete valmistamiseks, võib sisse vedada väljastpoolt ühendust.

Määruse eelnõu sisu

Komisjon on vastu võtnud käesoleva ettepaneku, et ajakohastada kangete alkohoolsete jookide 
kohta kehtivaid ühenduse õigusakte. Kavandatava määruse eesmärk on eelkõige:

parandada piiritusjookide kohta kehtivate määruste kohaldatavust, loetavust ja selgust;•
koostada kahe piiritusjooke käsitleva määruse alusel üks määrus;•

kehtestada selge piiritusjookide poliitika, mille aluseks on kolm praegustele •
tootemääratlustele tuginevat tootekategooriat;
suurendada paindlikkust, andes lisade muutmise, milleks praegu kasutatakse Euroopa •
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Parlamendi ja nõukogu kaasotsustusmenetlust, komisjoni ja piiritusjoogituru 
korralduskomitee pädevusse;
kohandada määrused uutele tehnilistele nõuetele;•
kohandada määrusi WTO nõuetele, k.a TRIP-lepingud;•
määrata kindlaks uute geograafiliste tähiste tunnustamise kriteeriumid.•

Kavandatav määrus koosneb neljast peatükist ja kolmest lisast:

I peatükis „Piiritusjookide määratlemine“ sätestatakse piiritusjookide üldine määratlus ja 
liigitus.

Kehtestatakse kolm piiritusjookide kategooriat:
–  kanged alkohoolsed joogid – piiritusjookide rühm, mis hõlmab ainult kõige puhtamaid 
tootevorme, mis ei sisalda toidutoormest valmistatud etüülalkoholi ja sisaldavad üksnes 
looduslikke lõhna- ja maitseaineid, nt rumm, viski, brändi;
–  erilised piiritusjoogid – piiritusjookide rühm, mis hõlmab hästi määratletud ja piiratud 
tootevorme, mis võivad sisaldada toidutoormest valmistatud etüülalkoholi ning looduslähedasi 
lõhna- ja maitseaineid, nt džinn, viin, liköör;
– muud piiritusjoogid – vaba tooterühm, millesse kuuluvad tooted võivad sisaldada 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi, samuti lõhna- ja maitseaineid, magusaineid ning teisi 
aineid.

II peatükis käsitletakse piiritusjookide kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist.

Kavandatava määrusega kehtestataks ühtne süsteem, mis põhineb traditsioonidel ja kehtestatud 
tootekategooriatel. Selle eesmärgiks on tarbijale teabe edastamine toote laadi kohta, ühtlasi 
kohustab see tootjaid esitama kogu vajaliku teabe, et vältida tarbija eksitamist.

III peatükis sätestatakse eeskirjad geograafiliste tähiste kohta, mis põhinevad Euroopa 
Ühenduse rahvusvahelistel kohustustel.

Määruse (EMÜ) nr 1576/89 II lisas loetletud geograafilised tähised võeti üle käesolevasse 
määrusesse, k.a praegu määruse (EMÜ) nr 1576/89 põhiosaga reguleeritud geograafilised 
tähised, nagu Grappa, Korn, Pacharan, Ouzo jmt. Kuid arvestades hiljutist Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigust, on määruses sätestatud, et tehnilised toimikud nende geograafiliste tähiste 
kohta avaldatakse seitsme aasta jooksul alates määruse jõustumisest.

TRIP-lepingus sätestatud kriteeriumid kajastuvad uues määruses ja on aluseks uute 
geograafiliste tähiste lisamisel määruse III lisasse.

III peatükis viidatakse ka III lisale, kus eraldi loetletakse tunnustatud geograafilised tähised.

IV peatükk sisaldab üld-, ülemineku- ja lõppsätteid.

I lisas määratletakse piiritusjookide valmistamisega seotud tehnilised mõisted.
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2 Otsus kohtuasjas C-155/91: komisjon v. nõukogu, EKL 1993, lk I-939, punkt 7.
3 Otsus liidetud kohtuasjades C-164/97 ja C-165/97: Euroopa Parlament v.  nõukogu, EKL 1999, lk I-1139, 
punkt 14.

II lisas sätestatakse piiritusjookide liigitus vastavalt määrusega kehtestatud kategooriatele. See 
sisaldab süstemaatilise ja täieliku tooteomaduste loetelu.

III lisas loetletakse eespool nimetatud geograafilised tähised.

Probleem

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esimehe kirjas teatakse, et komisjon on vastu 
võtnud muudatusettepaneku, mis muudab õiguslikku alust, lisades asutamislepingu artikli 37.
See kajastab kangete alkohoolsete jookide tähtsust põllumajandustootena ning asjaolu, et 
samasisuline eelnev määrus põhines EMÜ asutamislepingu artiklitel 43 ja 100. 

Hinnang

Euroopa Kohus on järjekindlalt olnud arvamusel, et ühenduse pädevuste jagunemise kontekstis 
peab meetme õigusliku aluse valik põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult 
kontrollitavad. Need asjaolud hõlmavad eelkõige meetme eesmärki ja sisu2.

Kavandatava määruse sätetest selgub, et põhiliselt on tegu piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise ja märgistamise eeskirjade selgitamisega, et parandada olemasolevate 
õigusaktide kohaldatavust ja loetavust ning kehtestada selge piiritusjookide poliitika. 

Kuid on selge, et see õigusakt mõjutab ka põllumajandust, sest kavandatav määrus kehtestab, 
et piiritusjookide tootmiseks kasutatav etüülalkohol peab olema valmistatud üksnes 
toidutoormest.

Seepärast tuleb kindlaks määrata, kas EÜ asutamislepingu artikkel 37 tuleks lisada täiendava 
õigusliku alusena. Eelkõige on vaja kaaluda, kas kavandatav meede seostub peaasjalikult ühe 
tegevusvaldkonnaga, mõjutades vaid juhuslikult teisi poliitikavaldkondi, või on meetme kõik 
aspektid võrdselt olulised. Esimesel juhul tuleks kasutada ainult ühte õiguslikku alust, teisel 
juhul peaks institutsioon vastu võtma õigusakti kooskõlas sätetega, millel tema pädevus 
põhineb. Igal juhul, kui asjakohastest sätetest tulenevad menetlused on ühildamatud, on 
kahekordne õiguslik alus võimatu ja valik tuleb teha nende vahel3.  

Käesoleval juhul ei ole EÜ asutamislepingu artiklitest 37 ja 95 tulenevad menetlused õigusakti 
vastuvõtmiseks ühildamatud, kuivõrd nendes on sätestatud, et nõukogu teeb otsuse 
kvalifitseeritud häälteenamusega. Kuid artikliga 37 nähakse ette nõuandemenetlus ja artikliga 
95 kaasotsustamismenetlus. Asjaolu, et selle valdkonna eelnevate õigusaktide aluseks oli 
asutamislepingu artiklite samasugune kombinatsioon, ei tähenda siduvat pretsedenti, kuna 
puudub Euroopa Kohtu otsus sellise kombineeritud õigusliku aluse kohta.
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4 Otsus kohtuasjas C-187/93: Parlament v. nõukogu, EKL 1994, lk I-2857, punkt 28. 
5 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Giuseppe Gargani (esimees), Rainer Wieland (aseesimees), Maria Berger, 
Carlo Casini, Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Aloyzas Sakalas, Gabriele 
Stauner ja Jaroslav Zvěřina.

Selles kontekstis ei saa siiski EÜ asutamislepingu artikkel 37 olla kavandatava õigusakti 
õiguslikuks aluseks järgmistel põhjustel. 

Kõigepealt on artikli 37 sätted seotud üksnes EÜ asutamislepingu I lisas loetletud toodetega, 
mille hulka ei kuulu „brändi, liköör ja teisi alkohoolsed joogid”, mis on käesoleva ettepaneku 
sisu.

Teiseks, kuigi määruse eelnõus sisalduvatel meetmetel võib olla positiivne mõju etüülalkoholi 
tootmisele ja turustamisele, tundub see mõju olevat teisene ja juhuslik võrreldes peaeesmärgiga 
parandada piiritusjookide kohta kehtivaid õigusakte, et tagada siseturu nõuetekohane 
toimimine. 

Lõpuks asjaolu, et EMÜ määrus nr 1576/89 põhineb EÜ asutamislepingu artiklitel 95 ja 37, ei 
määra käesoleva kavandatava määruse nõuetekohase õigusliku aluse valikut. Vastavalt 
Euroopa Kohtu praktikale tuleb õigusakti õige õiguslik alus valida lähtuvalt asjaomase meetme 
sisust ja eesmärgist ning mitte lähtuvalt eesmärkidest, mis on saavutatud eelnevate, sama 
objekti käsitlevate õigusaktidega4.

Järeldused

Tuleb järeldada, et kavandatav määrus peaks põhinema EÜ asutamislepingu artiklil 95, sest 
tingimused, mis õigustaksid EÜ asutamislepingu artikli 37 lisamist täiendava õigusliku alusena, 
ei ole täidetud.

Seega otsustas õiguskomisjon 11. detsembri 2006. aasta koosolekul ühehäälselt5 soovitada, et 
käesolev määruse ettepanek põhineks üksnes EÜ asutamislepingu artiklil 95.

Lugupidamisega

Giuseppe Gargani


