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ėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo etiketėmis (COM(2005)0125 –
C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))1 teisinio pagrindo

Gerb. Pirmininke,

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas 2006. m. spalio 4 d. laišku kreipėsi į Teisės 
reikalų komitetą, prašydamas apsvarstyti minėto Komisijos pasiūlymo teisinio pagrindo pagr
įstumą ir tinkamumą. Jis pabrėžė, kad jo komitetas priėmė pakeitimą, kuriuo keičiamas teisinis 
reglamento projekto pagrindas siekiant jį pridėti prie EB sutarties 95 straipsnio ir 37 galiojan
čio teisinio pagrindo. 

Komitetas 2006 m. gruodžio 11 d. posėdyje pagal Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnio 3 dalį
apsvarstė minėtąjį klausimą.

EB sutarties atitinkamos nuostatos.

95 straipsnis
1. Nukrypstant nuo 94 straipsnio ir išskyrus tuos atvejus, kai šioje Sutartyje nustatyta kitaip, 14 
straipsnyje iškeltiems tikslams pasiekti taikomos toliau dėstomos nuostatos. Taryba 251 
straipsnyje nurodyta tvarka, pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, 
nustato priemones valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, skirtoms vidaus 
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rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti.

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma fiskalinėms nuostatoms ir nuostatoms, susijusioms su laisvu 
asmenų judėjimu bei pagal sutartį dirbančių asmenų teisėmis ir interesais.

3. Komisija savo pasiūlymuose, numatytuose 1 dalyje, dėl sveikatos, saugos, aplinkos apsaugos 
ir vartotojų apsaugos dėmesį kreipia į aukšto lygio apsaugą ir ypač atsižvelgia į visas mokslo 
faktais pagrįstas naujoves. Pagal atitinkamą kompetenciją šio tikslo taip pat siekia Europos 
Parlamentas ir Taryba.

4. Jei Tarybai arba Komisijai nustačius kurią nors suderinimo priemonę valstybė narė mano, 
kad 30 straipsnyje nurodytais arba su aplinkos ar darbo aplinkos apsauga susijusiais svarbiais 
sumetimais reikia išlaikyti nacionalines nuostatas, apie tas nuostatas ir jų išlaikymo motyvus ji 
praneša Komisijai.

5. Be to, nepažeidžiant 4 dalies, jei Tarybai arba Komisijai nustačius kurią nors suderinimo 
priemonę valstybė narė mano, kad dėl jos iškyla jai būdingų problemų ir todėl jai reikia priimti 
naujais moksliniais įrodymais pagrįstas nacionalines nuostatas, reglamentuojančias aplinkos ar 
darbo aplinkos apsaugą, apie numatytas nuostatas ir jų priėmimo motyvus ji praneša Komisijai.

6. Komisija per šešis mėnesius nuo 4 ir 5 dalyse nurodytų pranešimų patvirtina arba atmeta 
aptartąsias nacionalines nuostatas, patikrinusi, ar jos nėra savavališkos diskriminacijos priemon
ė arba užslėptas valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimas ir ar jos netrukdo veikti vidaus 
rinkai.

Komisijai per šį terminą nepriėmus sprendimo, 4 ir 5 dalyse nurodytos nacionalinės nuostatos
laikomos patvirtintomis.

Kai klausimas sudėtingas ir nėra pavojaus žmonių sveikatai, Komisija gali atitinkamai valstybei 
narei pranešti, kad šioje dalyje nurodytas terminas gali būti pratęstas dar vienam iki šešių m
ėnesių trunkančiam laikotarpiui.

7. Jei pagal 6 dalį valstybei narei leidžiama išlaikyti arba priimti nuostatas, neatitinkančias 
suderinimo priemonės nuostatų, Komisija nedelsdama nagrinėja, ar siūlyti pakeisti tą priemonę.

8. Jei valstybė narė iškelia konkrečią visuomenės sveikatos problemą tokioje srityje, kuriai 
buvo skirtos ankstesnės derinimo priemonės, ji atkreipia į ją Komisijos dėmesį, o ši nedelsdama 
nagrinėja, ar siūlyti Tarybai atitinkamas priemones.

9. Nukrypdama nuo 226 ir 227 straipsniuose nustatytos tvarkos, Komisija ir kiekviena valstybė
narė gali tiesiogiai kreiptis į Teisingumo Teismą, jei mano, kad kita valstybė narė piktnaud
žiauja šiame straipsnyje numatytomis galiomis.

10. Pirmiau paminėtos suderinimo priemonės atitinkamais atvejais apima ir apsaugos sąlygą, 
leidžiančią valstybėms narės dėl vienos ar kelių 30 straipsnyje nurodytų neekonominių priežasči
ų imtis laikinų priemonių kartu joms taikant Bendrijos kontrolės tvarką.
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37 straipsnis
1. Siekdama nustatyti bendros žemės ūkio politikos gaires, Komisija šiai Sutarčiai įsigaliojus i
škart sušaukia valstybių narių konferenciją, kad galėtų palyginti jų žemės ūkio politiką, o 
svarbiausia, parengti jų išteklių ir poreikių apyskaitą.

2. Per dvejus metus po šios Sutarties įsigaliojimo Komisija, pasikonsultavusi su Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetu ir deramai atsižvelgusi į šio straipsnio 1 dalyje numatytos 
konferencijos darbo rezultatus, pateikia pasiūlymus dėl bendros žemės ūkio politikos kūrimo ir 
įgyvendinimo, įskaitant nacionalinių rinkų organizavimo būdų pakeitimą viena iš 34 straipsnio 1 
dalyje numatytų bendrų organizavimo formų ir šioje Sutarties antraštinėje dalyje minimų
priemonių įgyvendinimą.
Šiuose pasiūlymuose turi būti deramai atsižvelgta į šioje Sutarties antraštinėje dalyje keliamų
žemės ūkio klausimų tarpusavio priklausomybę.

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, 
kvalifikuota balsų dauguma priima reglamentus, leidžia direktyvas arba priima sprendimus, i
šlaikydama teisę taip pat teikti bet kokias rekomendacijas.
3. Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma, gali šio straipsnio 2 dalyje nustatytomis s
ąlygomis nacionalines rinkos organizavimo formas pakeisti bendra organizavimo forma, 
numatyta 34 straipsnio 1 dalyje, jeigu:
a) bendra organizavimo forma valstybėms narėms, kurios nepritaria šiai priemonei ir kurios 
atitinkamai produkcijai turi savą organizavimo formą, suteikia lygiavertes atitinkamų gamintojų
užimtumo ir gyvenimo lygio garantijas atsižvelgiant į galimus pertvarkymus ir į specializaciją, 
kurios ilgainiui prireiks;

b) tokia organizavimo forma garantuoja Bendrijoje prekybos sąlygas, panašias į esamas
nacionalinėje rinkoje.
4. Jei bendra tam tikrų žaliavų organizavimo forma yra nustatoma anksčiau negu bendra 
atitinkamų perdirbtų produktų organizavimo forma, žaliavos, naudojamos perdirbtiems 
produktams, kurie yra skirti eksportui į trečiąsias šalis, gali būti importuojamos į Bendriją iš
kitur.

Reglamento projekto turinys

Komisija priėmė šį pasiūlymą siekdama atnaujinti bendrijos teisės aktus dėl spiritinių gėrimų. Si
ūlomu reglamentu ypač siekiama:

reglamentą, grindžiamą galiojančiais spiritiniams reglamentuoti gėrimams skirtais teisės •
aktais, padaryti lengviau taikomą, suprantamesnį ir aiškesnį;
sujungti du spiritiniams gėrimams skirtus reglamentus į vieną reglamentą;•
nustatyti tikslią spiritinių gėrimų politiką, grindžiamą trimis pagrindinėmis produktų•
kategorijomis, sudarytomis pagal galiojančius apibrėžimus;
gavus Spiritinių gėrimų vadybos komiteto paramą, esamą Europos Parlamento ir •
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Tarybos kompetenciją (iš dalies keisti priedus bendro sprendimo procedūra) suteikti 
Komisijai;
pritaikyti reglamentus prie naujų techninių reikalavimų;•
pritaikyti reglamentus prie PPO reikalavimų, įskaitant TRIPS;•
apibrėžti naujų geografinių nuorodų pripažinimo kriterijus.•

Siūlomą reglamentą sudaro keturi skyriai ir trys priedai:

Pirmajame skyriuje „Spiritinių gėrimų apibrėžimas“ nustatyti spiritinių gėrimų apibrėžimo ir 
klasifikacijos principai.

Nustatytos trys spiritinių gėrimų kategorijos:
– „spiritiniai gėrimai“ – išskirtinė spiritinių gėrimų grupė, kuriai priskiriami tik paties gryniausio 
pavidalo produktai, į kurių sudėtį neįeina žemės ūkio kilmės etilo alkoholis ir turintys natūralių
kvapiųjų medžiagų, pvz.: romo, viskio, brendžio, t. t.
– „ypatingieji spiritiniai gėrimai“– grupė spiritinių gėrimų, kuriuose gali būti žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholio ir skonio medžiagų, tapačių natūralioms, bet tik tam tikro pavidalo ir ribotas 
kiekis, pvz.: džinas, degtinė, likeris, t. t.
– „kiti spiritiniai gėrimai“– produktų grupė, kuriai gali būti priskiriami žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio, skonio medžiagų, saldiklių ir kitų priedų turintys produktai.

II skyriuje aptariami spiritinių gėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo etiketėmis ypatumai.

Reglamente nustatoma tradiciniais būdais ir nustatytomis kategorijomis grindžiama darni 
sistema. Pagal ją siekiama vartotojui suteikti aiškią informaciją apie produkto kilmę, o kad 
vartotojas nebūtų klaidinamas – įpareigoti gamintojus pateikti visą būtiną informaciją.

III skyriuje nustatomos tarptautiniais Europos bendrijos įsipareigojimais pagrįstos geografinių
nuorodų pateikimo taisyklės.

Galiojančiame Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 II priede išvardytos geografinės nuorodos yra 
perkeltos į šį reglamentą, įskaitant tas geografines nuorodas, kurioms taikomos pagrindinės 
Reglamento (EEB) dalies nuostatos, pvz., Grappa, Korn, Pacharan, Ouzo ir t. t. Kad būtų atsi
žvelgta į Teisingumo Teismo precedentų teisę, reglamente numatyta, jog šių nuorodų techninės 
bylos skelbiamos ne ilgiau kaip septynerius metus nuo reglamento įsigaliojimo.

Naujajame reglamente panaudoti TRIPS susitarime nustatyti kriterijai bus naudingi kaip 
pagrindas įtraukiant naujas geografines nuorodas į šio reglamento III priedą.

III skyriuje daroma nuoroda į III priedą, kuriame pripažintos atskirai išvardytos geografinės 
nuorodos.

Paskutiniame, t. y., IV skyriuje pateikiamos bendrosios, pereinamojo laikotarpio ir galutinės 
priemonės.
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I priede pateikiami spiritinių gėrimų gamybos technologijų apibrėžimai.

II priede nurodyti atskiri spiritiniai gėrimai, suklasifikuoti pagal šiame reglamentu nustatytas 
kategorijas. Pateikiamas sisteminis ir nuoseklus produktų savybių sąrašas.

III priede pateikiamas jau minėtas geografinių nuorodų sąrašas.

Problema 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininko laiške nurodoma, kad komitetas priėmė
pakeitimą, kuriuo keičiamas teisinis pagrindas įtraukiant EB sutarties 37 straipsnį. Tai atspindi 
spiritinių gėrimų kaip žemės ūkio produkto svarbą ir tai, kad ankstesnis reglamentas tuo pačiu 
klausimu buvo grindžiamas EEB sutarties 43 ir 100 straipsniais. 

Vertinimas

Teisingumo teismas nuolatos buvo tos nuomonės, kad, kai kalbama apie Bendrijos galių
paskirstymą, teisės akto teisinis pagrindas turi būti pasirinktas atsižvelgiant į objektyvius 
veiksnius, kurie gali būti nagrinėjami teisiškai. Šie veiksniai taip pat apima teisės akto tikslą ir 
turinį.

Iš reglamento pasiūlymo nuostatų matyti, kad jame daugiausia aiškinamos spiritinių gėrimų
apibrėžimo, aprašymo, pateikimo ir ženklinimo taisyklės siekiant padaryti galiojančius teisės 
aktus lengviau taikomus ir suprantamesnius bei parengti gerai pagrįstą spiritinių gėrimų politik
ą.

Vis dėl to akivaizdu, kad šie teisės aktai taip pat paveiks žemės ūkį, kadangi siūlomame 
reglamente nustatyta, jog spiritiniams gėrimams gaminti turi būti išskirtinai naudojamas tik žem
ės ūkio kilmės etilo alkoholis.

Taigi reikia nuspręsti, ar EB sutarties 37 straipsnis gali būti įtrauktas kaip papildomas  teisinis 
pagrindas. Ypač svarbu nuspręsti, ar siūloma priemonė iš esmės susijusi su viena veiklos sritimi 
ir tik atsitiktinai veiks kitas politikos sritis, ar visi priemonės aspektai yra vienodai svarbūs. 
Pirmuoju atveju turi būti taikomas tik vienas teisinis pagrindas, antruoju – institucija turėtų
priimti teisės aktą vadovaudamasi jos kompetenciją apibrėžiančiomis nuostatomis. Visais 
atvejais, kai pagal atitinkamas nuostatas parengtos procedūros nedera tarp savęs, negalima 
taikyti dviejų teisinių pagrindų, taigi reika pasirinkti vieną iš jų.  

Šiuo atveju teisės aktui priimti skirtos procedūros pagal EB sutarties 37 ir 95 straipsnius yra 
suderinamos, kadangi šiuose straipsniuose numatyta, jog Taryba sprendžia kvalifikuota balsų
dauguma.  Tačiau 37 straipsnyje numatyta konsultavimosi procedūra, o 95 straipsnyje – bendro 
sprendimo procedūra. Tai, kad pirmesni šios srities teisės aktai buvo grindžiami panašiais 
Sutarties straipsniais, dar nereiškia precedento, ypač kol Teisingumo Teismas nepriėmė
sprendimo dėl šio jungtinio teisinio pagrindo.
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2 Per galutinį balsavimą dalyvavo: pirmininkas Giuseppe Gargani, Rainer Wieland (pirmininko pavaduotoja),
Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Aloyzas 
Sakalas, Gabriele Stauner ir Jaroslav Zvěřina.

Tačiau šiuo atveju EB sutarties 37 straipsnis negali būti siūlomo teisės akto teisiniu pagrindu d
ėl toliau nurodomų priežasčių. 

Visų pirma, 37 straipsnio nuostatos yra išskirtinai susijusios su EB sutarties I priede nustatytais 
produktais, o tarp jų nenurodyta brendžio, likerio ir kitų spiritinių gėrimų, apie kuriuos 
kalbama šiame pasiūlyme.

Antra, net jei reglamento projekte numatytos priemonės ir turės teigiamą poveikį spiritinių g
ėrimų gamybai ir rinkodarai, atrodo, kad šis poveikis bus tik šalutinis ir atsitiktinis, palyginti su 
pagrindiniu siekiu tobulinti spiritiniams gėrimams taikomus galiojančius teisės aktus siekiant u
žtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą. 

Be to, tai, kad EEB Reglamentas Nr. 1576/89 grindžiamas EB sutarties 95 ir 37 straipsniais, 
neturėtų lemti šio pasiūlymo dėl reglamento tinkamo teisinio pagrindo pasirinkimo. Pagal 
nustatytą Teisingumo Teismo precedentų teisę tinkamas teisės akto teisinis pagrindas 
nustatomas atsižvelgiant į svarstomo akto turinį ir tikslą, o ne į tam pačiam dalykui taikyto teis
ės akto pagrindu pasiektus tikslus.

Išvados

Galima daryti išvadą, kad siūlomas reglamentas turi būti grindžiamas EB sutarties 95 
straipsniu, kadangi sąlygos, kuriomis būtų galima pateisinti įtrauktą EB sutarties 37 straipsnį
kaip papildomą teisinį pagrindą, neįvykdytos.

Teisės reikalų komitetas 2006 m. gruodžio 11 d. posėdyje vienbalsiai nusprendė 2 jums 
rekomenduoti, kad pasiūlymas dėl reglamento būtų grindžiamas tik EB sutarties 95 straipsniu.

Pagarbiai,

(parašas) Giuseppe Gargani
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