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Arvoisa puheenjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtaja pyysi 4. lokakuuta 2006 
päivätyllä kirjeellä oikeudellisten asioiden valiokuntaa tutkimaan, onko edellä mainitun 
komission ehdotuksen oikeusperusta pätevä ja asianmukainen. Hän kertoi valiokuntansa 
hyväksyneen asetusehdotuksen oikeusperustan muuttamista koskevan tarkistuksen, jolla 
oikeusperustaksi ehdotettiin EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan lisäksi saman 
sopimuksen 37 artiklaa.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa työjärjestyksen 35 artiklan 3 kohdan nojalla
kokouksessaan 11. joulukuuta 2006.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Asiaa koskevat määräykset Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa

95 artikla

1. Poiketen siitä, mitä 94 artiklassa määrätään, ja jollei tässä sopimuksessa toisin 
määrätä, 14 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sovelletaan seuraavia 
määräyksiä. Neuvosto toteuttaa 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja talous- ja 
sosiaalikomiteaa kuultuaan sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevat toimenpiteet 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi.

2. Mitä 1 kohdassa määrätään, ei sovelleta veroja, henkilöiden vapaata liikkuvuutta eikä 
työntekijöiden oikeuksia tai etuja koskeviin säännöksiin tai määräyksiin.

3. Komissio perustaa 1 kohdassa tarkoitetut, terveyttä, turvallisuutta, ympäristönsuojelua 
tai kuluttajansuojaa koskevat ehdotuksensa suojelun korkeaan tasoon ottaen erityisesti 
huomioon kaiken tieteelliseen tietoon perustuvan uuden kehityksen. Myös Euroopan 
parlamentti ja neuvosto pyrkivät kumpikin toimivaltansa rajoissa tähän tavoitteeseen.

4. Jos sen jälkeen, kun neuvosto tai komissio on toteuttanut 
yhdenmukaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio pitää tärkeistä 30 artiklassa tarkoitetuista taikka 
ympäristön tai työympäristön suojelua koskevista syistä tarpeellisena pitää voimassa 
kansalliset säännöksensä tai määräyksensä, jäsenvaltio antaa nämä säännökset ja määräykset 
sekä perusteet niiden voimassa pitämiselle tiedoksi komissiolle.

5. Jos sen jälkeen kun neuvosto tai komissio on toteuttanut 
yhdenmukaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio lisäksi pitää tarpeellisena ottaa käyttöön uuteen, 
ympäristönsuojelua tai työympäristön suojelua koskevaan tieteelliseen näyttöön perustuvia 
kansallisia säännöksiä tai määräyksiä kyseisen jäsenvaltion erityisten ongelmien vuoksi, jotka 
ovat ilmenneet yhdenmukaistamistoimenpiteen toteuttamisen jälkeen, jäsenvaltio antaa 
suunnitellut säännökset ja määräykset sekä niiden käyttöönottamisen perusteet tiedoksi 
komissiolle, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.

6. Komissio hyväksyy tai hylkää kyseiset kansalliset säännökset tai määräykset kuuden 
kuukauden kuluessa 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista tiedoksi antamisista todettuaan ensin, 
ovatko ne keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen ja muodostavatko ne esteen sisämarkkinoiden toiminnalle.

Jollei komissio tee päätöstä määräajan kuluessa, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja kansallisia 
säännöksiä tai määräyksiä pidetään hyväksyttyinä.

Komissio voi ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle, että tässä kohdassa määrättyä määräaikaa 
voidaan pidentää edelleen kuudella kuukaudella, jos se on perusteltua asian monitahoisuuden 
vuoksi eikä määräajan pidentäminen vaaranna ihmisten terveyttä.

7. Jos jäsenvaltio on 6 kohdan mukaisesti oikeutettu pitämään voimassa tai ottamaan 
käyttöön yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavia kansallisia säännöksiä tai määräyksiä, 
komissio tutkii viipymättä, onko sillä syytä ehdottaa kyseisen toimenpiteen mukauttamista.
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8. Jos jäsenvaltio ottaa esille kansanterveyttä koskevan erityisen ongelman alalla, jolla on 
aiemmin toteutettu yhdenmukaistamistoimenpiteitä, se ilmoittaa ongelmasta komissiolle, joka 
tutkii välittömästi, olisiko neuvostolle ehdotettava aiheellisia toimenpiteitä.

9. Poiketen 226 ja 227 artiklassa määrätystä menettelystä komissio tai jäsenvaltio voi 
saattaa asian suoraan yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos se katsoo, että jokin 
jäsenvaltio käyttää väärin tämän artiklan mukaisia valtuuksiaan.

10. Edellä tarkoitettuihin yhdenmukaistamistoimenpiteisiin sisällytetään aiheellisissa 
tapauksissa suojalauseke, jonka nojalla jäsenvaltiot saavat, yhteisön valvontamenettelyn 
alaisina, toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä yhdestä tai useammasta 30 artiklassa mainitusta, 
muusta kuin taloudellisesta syystä.

37 artikla

1. Yhteisen maatalouspolitiikan suuntaviivojen laatimista varten komissio kutsuu heti 
tämän sopimuksen tultua voimaan koolle jäsenvaltioiden konferenssin, jonka tehtävänä on 
jäsenvaltioiden maatalouspolitiikan vertaileminen erityisesti laatimalla selvitys 
jäsenvaltioiden tuotantomahdollisuuksista ja tarpeista.

2. Ottaen huomioon 1 kohdassa tarkoitetun konferenssin työn tulokset komissio tekee 
kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta ja talous- ja sosiaalikomiteaa 
kuultuaan ehdotuksia yhteisen maatalouspolitiikan suunnittelemisesta, sen toteuttamisesta ja 
kansallisten järjestelyjen korvaamisesta jollakin 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla 
järjestelmällä sekä tässä osastossa erityisesti mainittujen toimenpiteiden toteuttamisesta.

Näissä ehdotuksissa on otettava huomioon tässä osastossa mainittujen maatalousasioiden 
keskinäinen riippuvuus.

Neuvosto antaa määräenemmistöllä, komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan asetuksia ja direktiivejä sekä tekee päätöksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
suositusten antamista.

3. Neuvosto voi määräenemmistöllä edellistä kohtaa noudattaen korvata kansalliset 
markkinajärjestelyt 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla yhteisellä järjestelyllä, jos:

a) yhteinen järjestely antaa niille korvaamista vastustaville jäsenvaltioille, joilla on 
kansallinen järjestely kyseistä tuotantoa varten, yhtäläiset takeet niiden tuottajien 
työllisyydestä ja elintasosta, joita asia koskee; tällöin otetaan huomioon mahdollisen 
mukauttamisen ja tarpeellisen erikoistumisen aikataulu; ja

b) tämä järjestely takaa kaupankäynnille yhteisössä vastaavat edellytykset kuin 
kansallisilla markkinoilla.

4. Jos joitakin raaka-aineita varten muodostetaan yhteinen järjestely ennen kuin on 
olemassa yhteinen järjestely vastaavia jalostettuja tuotteita varten, näitä raaka-aineita voidaan 
tuoda yhteisön ulkopuolelta, jos niitä käytetään jalostettuihin tuotteisiin, jotka on tarkoitettu 
vietäviksi kolmansiin maihin.
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Asetusehdotuksen sisältö

Komissio hyväksyi edellä mainitun ehdotuksen päivittääkseen yhteisön alkoholilainsäädäntöä.
Ehdotetun asetuksen tavoitteena on erityisesti:

• nykyiseen tislattuja (väkeviä) alkoholijuomia koskevaan lainsäädäntöön perustuvan 
asetuksen sovellettavuuden, luettavuuden ja selkeyden parantaminen

• kahden tislattuja (väkeviä) alkoholijuomia koskevan asetuksen yhdistäminen yhdeksi 
asetukseksi

• väkevien alkoholijuomien täsmällisesti määritellyn politiikan käyttöönottaminen 
tuotteiden nykymääritelmiin perustuvien kolmen tuoteluokan pohjalta

• joustavuuden lisääminen muuttamalla liitteiden muuttamismenettelyä siten, että 
komissio voi muuttaa liitteitä väkeviä alkoholijuomia käsittelevää hallintokomiteaa 
kuultuaan (nykyisellään liitteitä voidaan muuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
yhteispäätösmenettelyllä)

• asetusten mukauttaminen uusia teknisiä vaatimuksia vastaaviksi
• asetusten mukauttaminen WTO-vaatimuksia (myös TRIPS-sopimusta) vastaaviksi
• uusien maantieteellisten merkintöjen hyväksymisperusteiden määrittely.

Väkeviä alkoholijuomia koskeva asetusluonnos koostuu neljästä luvusta ja kolmesta 
liitteestä.

I luvussa "Väkevien alkoholijuomien määritelmä ja luokittelu" vahvistetaan väkevien 
alkoholijuomien määritelmä ja luokittelu.

Käyttöön otetaan kolme väkevien alkoholijuomien luokkaa:
– ’tislatut väkevät alkoholijuomat': Tähän valioluokkaan kuuluvat tislatut väkevät 

alkoholijuomat, jotka ovat tislattujen alkoholijuomien puhtaimmassa muodossa 
eivätkä sisällä maatalousperäistä etyylialkoholia ja joissa sallitaan ainoastaan 
luontaiset aromiaineet. Tällaisia juomia ovat muun muassa rommi, viski ja brandy;

– ’väkevät erityisalkoholijuomat’: Tähän erillisluokkaan kuuluvat väkevät 
alkoholijuomat, jotka voivat sisältää maatalousperäistä etyylialkoholia ja 
luontaisenkaltaisia aromiaineita, joskin tarkasti määritellyssä ja rajoitetussa muodossa. 
Tällaisia juomia ovat muun muassa gini, votka ja likööri;

– ’muut väkevät alkoholijuomat’: Tähän avoimeen luokkaan kuuluvat tuotteet, jotka 
voivat sisältää maatalousperäistä etyylialkoholia sekä aromiaineita, makeutusaineita ja 
muita aineita.

II luvussa käsitellään väkevien alkoholijuomien kuvaamista, esittelyä ja merkintöjä.
Ehdotetulla asetuksella luodaan johdonmukainen järjestelmä, joka perustuu perinteisiin 
tapoihin ja vakiintuneisiin luokkiin. Pyrkimyksenä on, että kuluttaja saa selkeää tietoa 
tuotteen laadusta, sillä tuottajan on annettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta kuluttajaa ei 
johdettaisi harhaan.
III luvussa vahvistetaan maantieteellisiä merkintöjä koskevat säännöt, jotka perustuvat 
Euroopan yhteisön kansainvälisiin sitoumuksiin.
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Asetuksen (ETY) N:o 1576/89 liitteessä II luetellut maantieteelliset merkinnät 
sisällytetään tähän asetusluonnokseen, kuten myös kyseisen asetuksen säädösosassa 
mainitut maantieteelliset merkinnät (Grappa, Korn, Pacharan, Ouzo jne.). EY:n 
tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön huomioon ottamiseksi 
asetusluonnoksessa säädetään kuitenkin, että kyseisiä maantieteellisiä merkintöjä 
koskevat tuote-eritelmät on julkaistava seitsemän vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.
Uudessa asetuksessa otetaan huomioon TRIPS-sopimuksessa esitetyt kriteerit, jotka 
luovat perusteen uusien maatieteellisten merkintöjen sisällyttämiselle asetuksen 
liitteeseen III.

III luvussa viitataan myös liitteeseen III, jossa hyväksytyt maantieteelliset merkinnät 
luetellaan.

IV luku sisältää yleiset ja siirtymäkauden säännökset sekä loppusäännökset.
Liitteessä I esitetään väkevien alkoholijuomien tuotantoa koskevat tekniset määritelmät.

Liitteessä II luetellaan väkevät alkoholijuomat, jotka voidaan sisällyttää asetuksessa 
vahvistettuihin luokkiin. Siinä esitetään tuotteiden ominaisuudet järjestelmällisesti ja 
johdonmukaisesti.
Liitteessä III luetellaan edellä kuvatut maantieteelliset merkinnät.

Ongelma

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtajan kirjeessä kerrotaan, että 
valiokunta hyväksyi tarkistuksen oikeusperustan muuttamisesta niin, että siihen kuuluu myös 
EY:n perustamissopimuksen 37 artikla. Tämä ilmentää alkoholijuomien merkitystä 
maataloustuotteena sekä sitä, että samasta asiasta annettu aiempi asetus perustui Euroopan 
talousyhteisön perustamissopimuksen 43 ja 100 artiklaan.

Arviointi

Yhteisöjen tuomioistuin on toistuvasti todennut, että yhteisön toimivaltajärjestelmässä toimen 
oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla 
tuomioistuinvalvonnan kohteena. Tällaisiin seikkoihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja 
sisältö1.

Asetusehdotuksesta käy ilmi, että se koskee pääasiassa väkevien alkoholijuomien 
määritelmiä, kuvausta, esittelyä ja merkintöjä koskevien sääntöjen selkeyttämistä nykyisen 
lainsäädännön sovellettavuuden, luettavuuden ja selkeyden parantamiseksi sekä väkevien 
alkoholijuomien täsmällisesti määritellyn politiikan käyttöönottamiseksi.

On kuitenkin selvää, että tällainen lainsäädäntö koskee myös maataloutta, koska ehdotetussa 
asetuksessa säädetään, että väkevien alkoholijuomien tuotannossa käytettävän etyylialkoholin 
on oltava maatalousperäistä.

  
1 Asia C155/91, komissio v. neuvosto, Kok. 1993, s. I-939, 7 kohta.
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Siksi on ratkaistava, voidaanko EY:n perustamissopimuksen 37 artikla lisätä oikeusperustaksi.
Erityisesti on tarkasteltava, liittyykö ehdotettu toimi pääasiassa johonkin tiettyyn toiminnan 
alaan siten, että sillä on vain satunnaisia vaikutuksia muihin toimintalinjoihin, vai ovatko 
toimen kaikki näkökohdat yhtä olennaisia. Ensiksi mainitussa tapauksessa olisi käytettävä 
vain yhtä oikeusperustaa, kun taas toisessa tapauksessa toimielimen olisi annettava säädös 
niiden säännösten mukaisesti, joihin sen toimivalta perustuu. Jos säännöksistä johtuvat 
menettelyt eivät ole keskenään yhteensopivia, kaksinkertainen oikeusperusta on mahdoton, 
jolloin on valittava toinen kahdesta oikeusperustasta1.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa EY:n perustamissopimuksen 37 ja 95 artiklasta johtuvat 
menettelyt säädöksen antamiseksi eivät ole keskenään yhteensopimattomia siinä mielessä, että 
niiden mukaan neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä. Mutta 37 artiklaan sisältyy 
kuulemismenettely ja 95 artiklaan yhteispäätösmenettely. Se, että myös alan aiempi 
lainsäädäntö perustui perussopimuksen artiklojen yhdistelmään, ei muodosta sitovaa 
ennakkotapausta varsinkaan siitä syystä, että ei ole olemassa yhteisöjen tuomioistuimen 
tuomiota kyseisestä kaksoisperustasta.

EY:n perustamissopimuksen 37 artiklaa ei kuitenkaan voi seuraavista syistä käyttää 
käsiteltävänä olevan säädösehdotuksen oikeusperustana. 

Ensinnäkin 37 artiklan määräykset liittyvät yksinomaan tuotteisiin, jotka on lueteltu EY:n 
perustamissopimuksen liitteessä I, jolla suljetaan pois brandyt, liköörit ja muut 
alkoholijuomat, jotka sisältyvät käsiteltävänä olevaan ehdotukseen.

Toiseksi on todettava, että vaikka asetusluonnokseen sisältyvät toimet vaikuttavat 
todennäköisesti myönteisesti etyylialkoholin tuotantoon ja markkinointiin, vaikutus näyttäisi 
olevan toissijainen ja satunnainen verrattuna päätarkoitukseen eli nykyisen 
alkoholilainsäädännön parantamiseen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi. 

Kolmanneksi sillä tosiasialla, että asetus (ETY) N:o 1576/89 perustuu EY:n 
perustamissopimuksen 95 ja 37 artiklaan, ei ole vaikutusta käsiteltävänä olevan 
asetusehdotuksen oikeusperustan valintaan. Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaan säädöksen oikeusperusta on valittava toimen sisällön ja tarkoituksen 
perusteella eikä samasta asiasta annetuilla aiemmilla säädöksillä saavutettujen tavoitteiden 
perusteella2.

Päätelmät

Päätelmänä on todettava, että ehdotetun asetuksen olisi perustuttava EY:n 
perustamissopimuksen 95 artiklaan, koska ehdot saman sopimuksen 37 artiklan lisäämiseksi 
toiseksi oikeusperustaksi eivät täyty.

Näin ollen oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 11. joulukuuta 2006 pitämässään 

  
1 Yhdistetyt asiat C-164/97 ja C-165/97, Euroopan parlamentti v. neuvosto, Kok. 1999, s. I-1139, 14 kohta.
2 Asia C-187/93, parlamentti v. neuvosto, Kok. 1994, s. I-2857, 28 kohta.
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kokouksessa yksimielisesti1 suosittaa, että edellä mainitun asetusehdotuksen ainoaksi 
oikeusperustaksi olisi hyväksyttävä EY:n perustamissopimuksen 95 artikla.

Kunnioittavasti

Giuseppe Gargani

  
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä: Giuseppe Gargani (puheenjohtaja), Rainer Wieland 
(varapuheenjohtaja), Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz 
White, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner and Jaroslav Zvěřina.


