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Par atzinumu attiecībā uz juridisko pamatu Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 
priekšlikumam par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, nosaukumu, noform
ējumu un etiķetēšanu (COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))1

Godātais priekšsēdētāj!

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas priekšsēdētājs savā 2006. gada 4. oktobra v
ēstulē lūdza Juridiskajai komitejai apsvērt, vai iepriekš minētā Komisijas priekšlikuma 
juridiskais pamats ir spēkā esošs un atbilstošs. Viņš norādīja, ka viņa komiteja ir pieņēmusi 
grozījumu, ar ko maina regulas projekta juridisko pamatu, EK līguma 95. pantam, kas ir pa
šreizējais juridiskais pamats, pievienojot arī šā Līguma 37. pantu.

Komiteja 2006. gada 11. decembra sanāksmē izskatīja iepriekš minētos jautājumus saskaņā ar 
35. panta 3. punktu.

Atbilstošie EK līguma noteikumi.

95. pants
1. Atkāpjoties no 94. panta un ja vien šis Līgums neparedz ko citu, turpmāk norādītos 
noteikumus piemēro, lai sasniegtu 14. pantā izvirzītos mērķus. Padome saskaņā ar 251. pantā
minēto procedūru, apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, paredz pasākumus, 
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lai tuvinātu dalībvalstu normatīvos vai administratīvos aktus, kuri attiecas uz iekšējā tirgus 
izveidi un darbību.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro fiskāliem noteikumiem un noteikumiem, kas attiecas uz 
personu brīvu pārvietošanos, kā arī noteikumiem, kas saistīti ar nodarbinātu personu tiesībām 
un interesēm.

3. Šā panta 1. punktā paredzētajos priekšlikumos, kas attiecas uz veselības aizsardzību, droš
ību, vides aizsardzību un patērētāju tiesību aizsardzību, Komisija par galveno uzskata augstu 
aizsardzības līmeni, īpašu uzmanību pievēršot visiem atklājumiem, kas pamatojas uz zinātnes 
faktiem. Saskaņā ar attiecīgām pilnvarām arī Eiropas Parlaments un Padome tiecas sasniegt šo 
mērķi.

4. Ja pēc tam, kad Padome vai Komisija ir noteikusi saskaņošanas pasākumu, kāda dalībvalsts 
uzskata par vajadzīgu atstāt spēkā savus noteikumus 30. pantā minēto būtisko iemeslu dēļ vai 
nolūkā aizsargāt vidi vai darba vidi, tā dara Komisijai zināmus šos noteikumus, kā arī
pamatojumu to atstāšanai spēkā.

5. Turklāt, neskarot 4. punktu, ja pēc tam, kad Padome vai Komisija paredzējusi saskaņošanas 
pasākumu, kāda dalībvalsts uzskata, ka tai jāievieš savi noteikumi, kas pamatojas uz jauniem 
zinātnes datiem vides vai darba vides aizsardzības jomā un ir saistīti ar īpašu problēmu, kas šai 
dalībvalstij radusies pēc saskaņošanas pasākuma paredzēšanas, tā dara Komisijai zināmus pl
ānotos noteikumus, kā arī pamatojumu to ieviešanai.

6. Komisija sešos mēnešos pēc 4. un 5. punktā minētās paziņošanas apstiprina vai noraida 
attiecīgos valsts noteikumus, iepriekš pārbaudot, vai tie nav patvaļīgas diskriminācijas līdzeklis 
vai slēpts ierobežojums tirdzniecībā starp dalībvalstīm un nerada šķēršļus iekšējā tirgus darb
ībai.

Ja šajā laikā Komisija lēmumu nav pieņēmusi, 4. un 5. punktā minētos noteikumus uzskata par 
apstiprinātiem.

Komisija var informēt attiecīgo dalībvalsti, ka šajā punktā minēto laiku var vēl pagarināt līdz se
šiem mēnešiem, ja to attaisno jautājuma sarežģītība un cilvēku veselība netiek apdraudēta.

7. Ja saskaņā ar 6. punktu dalībvalstij ļauj atstāt spēkā vai ieviest savus noteikumus, atkāpjoties 
no saskaņošanas pasākuma, Komisija tūlīt pārliecinās, vai ir jāiesaka pielāgošanās šim pas
ākumam.

8. Ja kāda dalībvalsts norāda uz kādu īpašu veselības aizsardzības problēmu jomā, kur iepriekš
noteikti saskaņošanas pasākumi, tā vērš uz to Komisijas uzmanību, un Komisija tūlīt pārliecin
ās, vai ir jāierosina Padomei attiecīgi pasākumi.

9. Atkāpjoties no 226. un 227. pantā minētās procedūras, Komisija un jebkura dalībvalsts var 
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tieši griezties Tiesā, ja uzskata, ka cita dalībvalsts nepareizi īsteno šā panta piešķirtās pilnvaras.

10. Iepriekš minētajos saskaņošanas pasākumos vajadzības gadījumā paredz drošības klauzulu, 
kas ļauj dalībvalstīm viena vai vairāku 30. pantā minētu un ar ekonomiku nesaistītu iemeslu dēļ
veikt provizoriskus pasākumus, attiecībā uz kuriem kontroli īsteno Kopiena.

37. pants
1. Lai izstrādātu vispārēju kopējas lauksaimniecības politikas plānu, tūlīt pēc tam, kad šis L
īgums stājies spēkā, Komisija sasauc dalībvalstu konferenci nolūkā salīdzināt valstu 
lauksaimniecības politiku, īpaši sagatavojot pārskatu par to resursiem un vajadzībām.

2. Komisija, ņēmusi vērā 1. punktā paredzētās konferences darbu un apspriedusies ar 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, divos gados pēc tam, kad šis Līgums stājies spēkā, 
iesniedz priekšlikumus par kopējas lauksaimniecības politikas izstrādi un ieviešanu, tostarp 
paredzot aizstāt valstu lauksaimniecības tirgu organizācijas sistēmas ar vienu no 34. panta 
1. punktā paredzētajām kopīgas organizācijas formām, kā arī priekšlikumus par to, kā īstenot 
šajā sadaļā izklāstītos pasākumus.

Izstrādājot šos priekšlikumus, ņem vērā šajā sadaļā iztirzāto lauksaimniecības jautājumu 
savstarpējo atkarību.

Padome pēc Komisijas priekšlikuma, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, ar kvalificētu balsu 
vairākumu pieņem regulas, direktīvas vai lēmumus; tas neliedz izdot arī ieteikumus.

3. Padome saskaņā ar 2. punktu, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, var aizstāt 
valstu tirgus organizācijas sistēmas ar kopīgo tirgus organizācijas sistēmu, kas paredzēta 34. 
panta 1. punktā, ja

a) tām dalībvalstīm, kas neatbalsta šo pasākumu un kurām ir pašām savas organizācijas sist
ēmas konkrētām ražošanas nozarēm, kopīgā lauksaimniecības tirgu organizācijas sistēma pied
āvā līdzvērtīgus attiecīgo ražotāju nodarbinātības un dzīves līmeņa aizsargpasākumus, ņemot v
ērā iespējamus pielāgojumus un specializāciju, kas būs vajadzīga laika gaitā;

b) šāda organizācija tirdzniecībai Kopienā nodrošina līdzīgus nosacījumus tiem, kas pastāv 
attiecīgās valsts tirgū.

4. Ja kādām izejvielām ievieš kopīgu lauksaimniecības tirgu organizācijas sistēmu, pirms tā
ieviesta attiecīgajiem pārstrādes produktiem, tad no trešām valstīm var importēt Kopienā tās 
izejvielas, ko izmanto apstrādes produktiem, kurus paredz eksportēt uz trešām valstīm.

Regulas projekta saturs

Komisija pieņēma šo priekšlikumu, lai aktualizētu Kopienas tiesību aktus par stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem. Piedāvātajā regulā uzsvērti īpaši šādi mērķi:
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palielināt regulas piemērojamību, saprotamību un skaidrību, pamatojoties uz pašreiz•
ējiem tiesību aktiem par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem;
apvienot divas regulas par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem vienā regulā;•
ieviest skaidri noteiktu politiku attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, •
pamatojoties uz trijām produktu kategorijām, kas sakņojas pašreizējās produktu defin
īcijās;
ieviest elastīgumu, ar pielikumu grozījumiem saistīto kompetenci pārnesot no pašreizēj•
ās Eiropas Parlamenta un Padomes koplēmuma procedūras Komisijai, ko atbalsta 
Stipro alkoholisko dzērienu pārvaldības komiteja;
noteikumu pielāgošana jaunām tehniskajām prasībām;•
noteikumu pielāgošana Pasaules tirdzniecības organizācijas prasībām, tostarp TRIPS;•
kritēriju definēšana, nosakot jaunas ģeogrāfiskās norādes.•

Regulas priekšlikums sastāv no četrām nodaļām un trīs pielikumiem:

Regulas I nodaļā – Stipro alkoholisko dzērienu definīcija – noteiktas stipro alkoholisko dz
ērienu galvenās definīcijas un klasifikācija.

Ir izveidotas stipro alkoholisko dzērienu trīs kategorijas:
– „spirti”– ekskluzīva stipro alkoholisko dzērienu grupa, kas ietver tikai vistīrāko produkta 
veidu, kas nesatur lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu un kam pievienoti tikai dabīgie 
aromatizētāji, piemēram, rums, viskijs, brendijs utt.
– „specifiskie stiprie alkoholiskie dzērieni” – atšķirīga stipro alkoholisko dzērienu grupa, kuru 
sastāvā var būt lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts un dabīgajiem identiski aromatizētāji, bet 
tikai skaidri noteiktā un ierobežotā veidā, piemēram, džins, degvīns, liķieris utt.
– „citi stiprie alkoholiskie dzērieni” – atvērta produktu grupa, kuru sastāvā var būt 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts, kā arī aromatizētāji, saldinātāji un citas vielas.

Regulas II nodaļā apskatītas stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu, noformējuma un etiķetē
šanas īpatnības.

Ar regulu ievieš saskaņotu sistēmu, kura pamatojas uz praksi un kategorijām, kas izveidojušās 
tradicionāli. Tās mērķis ir sniegt patērētājam skaidru informāciju par produkta raksturu, un ra
žotājam tā uzliek pienākumu sniegt visu nepieciešamo informāciju, lai izvairītos no patērētāja 
maldināšanas.

Regulas III nodaļā izklāstīti noteikumi par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas pamatojas uz 
Eiropas Kopienas starptautiskajām saistībām.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas pašlaik uzskaitītas Regulas (EEK) Nr. 1576/89 II 
pielikumā, ir pārņemtas šajā regulā, ieskaitot ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas pašlaik 
noteiktas Regulas (EEK) Nr. 1576/89 tekstā, tādas kā Grappa, Korn, Pacharan, Ouzo, …
Tomēr lai ņemtu vērā jaunāko Tiesas praksi, regula paredz, ka šo norāžu tehniskie faili jāpublic
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2 Lieta C-155/91, Komisija pret Padomi, [1993], ECR , I-939. lpp., 7. punkts.

ē septiņu gadu laikā no regulas stāšanās spēkā.

TRIPS līgumā noteiktie kritēriji ir atspoguļoti jaunajā regulā un būs jauno ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu pamats regulas III pielikumā.

Regulas III nodaļā ir arī atsauce uz III pielikumu, kur ir atsevišķi uzskaitītas atzītās ģeogrāfisk
ās izcelsmes norādes.

Regulas IV nodaļa noslēdzas ar vispārīgiem, pārejas un galīgajiem pasākumiem.

Regulas I pielikumā ietvertas tehniskās definīcijas stipro alkoholisko dzērienu ražošanai.

Regulas II pielikumā ietverti atsevišķi stiprie alkoholiskie dzērieni, kas ir klasificēti šajā regulā
noteiktajās kategorijās. Tajā sistemātiskā un konsekventā veidā uzskaitītas produkta īpašības.

Regulas III pielikumā uzskaitītas augstāk minētās ģeogrāfiskās norādes.

Problēma

Saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas priekšsēdētāja ziņojumu komitejā ir 
pieņemti grozījumi, ar ko maina tiesisko pamatojumu, tajā iekļaujot Līguma 37. pantu.  Tas par
āda stipro alkoholisko dzērienu kā lauksaimniecības produkta nozīmi, kā arī to, ka iepriekšējā
regula šajā pašā jomā tiek pamatota ar EEK līguma 43. un 100. pantu.

Izvērtēšana

Eiropas Kopienu Tiesa uzskata, ka „ņemot vērā pilnvaru sadalījumu Kopienās, tiesiskā
pamatojuma izvēlei attiecīgajam pasākumam jābūt atkarīgai no objektīviem faktoriem, kas ir 
pakļauti juridiskai pārskatīšanai. Šie faktori ietver galvenokārt pasākuma mērķi uz saturu2.

Regulas priekšlikuma noteikumi liecina, ka to galvenais uzdevums ir skaidrot noteikumus par 
stipro alkoholisko dzērienu definīciju, nosaukumu, noformējumu un etiķetēšanu, lai uzlabotu sp
ēkā esošo tiesību aktu piemērojamību un skaidrību, kā arī ieviestu labi pamatotu politiku stipro 
alkoholisko dzērienu jomā.

Taču ir skaidrs, ka šādi tiesību akti atstāj ietekmi arī uz lauksaimniecību, jo regulas priek
šlikums paredz, ka stipro alkoholisko dzērienu ražošanā izmantotajam etilspirtam ir jābūt tikai 
lauksaimnieciskas izcelsmes.

Tādēļ ir jānosaka, vai EK līguma 37. pantu var ieviest kā papildu juridisko pamatu. Īpaši j
ānosaka, vai piedāvātie pasākumi galvenokārt attiecas uz vienu konkrētu jomu un tiem ir tikai 
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3 Apvienotās lietas C-164/97 & C-165/97 Eiropas Parlaments pret Padomi [1999], ECR, I-1139. lpp., 
14. punkts
4 Lieta C-187/93 Parlaments pret Padomi ECR, I-2857. lpp., 28. punkts
5 Galīgajā balsojumā bija klāt: Giuseppe Gargani (priekšsēdētājs), Rainer Wieland (priekšsēdētāja vietnieks), 
Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Aloyzas Sakalas, 
Gabriele Stauner un Jaroslav Zvěřina

blakusietekme uz citām politikām vai arī abi aspekti ir vienlīdz svarīgi. Pirmajā gadījumā būtu j
āizmanto tikai viens juridiskais pamats, citā gadījumā iestādei ir jāpieņem tiesību akts saskaņā
ar noteikumiem, kuri ir pamatā tās kompetencei. Jebkurā gadījumā, kurā no attiecīgajiem 
noteikumiem izrietošās procedūras ir nesavienojamas, nav iespējams dubultais tiesiskais pamats 
un ir jāizvēlas viens no tiem3.  

Šajā gadījumā procedūras tiesību akta pieņemšanai saskaņā ar EK līguma 37. un 95.pantu nav 
savienojamas, ciktāl tās paredz, ka Padomei ir jārīkojas ar kvalificētu balsu vairākumu. Taču 
37. pants paredz apspriešanās procedūru, bet 95. pants koplēmuma procedūru. Iepriekšējie ties
ību akti šajā jomā bija pamatoti ar līdzīgu Līguma pantu kombināciju, tomēr tas nerada saistošu 
precedentu, īpaši tādēļ, ka nav Kopienu Tiesas lēmuma par apvienotu juridisko pamatu.

Tomēr EK līguma 37. pants šajā sakarā nevar būt juridiskais pamats attiecīgajam tiesību akta 
priekšlikumam turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Pirmkārt, 37. panta noteikumi attiecas tikai uz produktiem, kas uzskaitīti EK līguma I pielikum
ā, neiekļaujot „brendijus, liķierus un citus alkoholiskos dzērienus", kas ir šī priekšlikuma 
objekts.

Otrkārt, lai arī regulas priekšlikumā iekļautajiem pasākumiem ir pozitīvi jāietekmē etilspirta ra
žošana un tirdzniecība, tiem varētu būt sekundāra un gadījuma rakstura ietekme attiecībā uz tā
galveno mērķi, kas ir pašreizējo tiesību aktu par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem uzlabo
šana, lai nodrošinātu iekšējā tirgus atbilstošu darbību.

Visbeidzot, tas, ka EEK Regula Nr. 1576/89 pamatota ar EK līguma 95. un 37. pantu, 
neietekmē atbilstoša juridiskā pamata izvēli šīs regulas priekšlikumam. Saskaņā ar Kopienu 
Tiesas praksi tiesību akta pareizs juridiskais pamats ir jāizvēlas, pamatojoties uz attiecīgo pas
ākumu saturu un mērķi, bet ne uz mērķiem, kas sasniegti ar iepriekšējo tiesību aktu palīdzību 
tajā pašā jomā4.

Secinājumi

Jāsecina, ka šīs regulas priekšlikums jāpamato ar EK līguma 95. pantu, jo nosacījumi, kas 
pamato EK līguma 37. panta kā papildu juridiskā pamata iekļaušanu, nav pamatoti.

Juridiskā komiteja 2006. gada 11. decembra sanāksmē atbilstoši vienbalsīgi5 nolēma ieteikt kā
piedāvātās regulas vienīgo pamatojumu piemērot EK līguma 95. pantu.
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Patiesā cieņā,

Giuseppe Gargani
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