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Betreft: Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een Verordening van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie en de etikettering van gedistilleerde dranken (COM(2005)0125 –
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Geachte heer Florenz,

Bij schrijven van 4 oktober 2006 heeft de voorzitter van de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling de Commissie juridische zaken verzocht de geldigheid en juistheid van 
de rechtsgrondslag van bovengenoemd Commissievoorstel na te gaan. Hij verklaarde dat zijn 
commissie een amendement had aangenomen tot wijziging van de rechtsgrondslag van het 
voorstel voor een verordening, namelijk de toevoeging van artikel 37 van het EG-verdrag aan 
de voorgestelde rechtsgrondslag van artikel 95.

De commissie behandelde dit punt overeenkomstig artikel 35, lid 3 van het Reglement op haar 
vergadering van 11 december 2006.

Betreffende bepalingen van het EG-verdrag

Artikel 95
1.  In afwijking van artikel 94 en tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, zijn de volgende 
bepalingen van toepassing voor de verwezenlijking van de doeleinden van artikel 14. De Raad 
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stelt volgens de procedure van artikel 251 en na raadpleging van het Economisch en Sociaal 
Comité de maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne 
markt betreffen.

2. Lid 1 is niet van toepassing op de fiscale bepalingen, op de bepalingen inzake het vrije 
verkeer van personen en op de bepalingen inzake de rechten en belangen van werknemers.

3. De Commissie zal bij haar in lid 1 bedoelde voorstellen op het gebied van de 
volksgezondheid, de veiligheid, de milieubescherming en de consumentenbescherming uitgaan 
van een hoog beschermingsniveau, daarbij in het bijzonder rekening houdend met alle nieuwe 
ontwikkelingen die op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. Ook het Europees 
Parlement en de Raad zullen binnen hun respectieve bevoegdheden deze doelstelling trachten 
te verwezenlijken.

4. Wanneer een lidstaat het, nadat de Raad of de Commissie een harmonisatiemaatregel heeft 
genomen, noodzakelijk acht nationale bepalingen te handhaven die hun rechtvaardiging vinden 
in gewichtige eisen als bedoeld in artikel 30 of verband houdend met de bescherming van het 
milieu of het arbeidsmilieu, geeft hij zowel van die bepalingen als van de redenen voor het 
handhaven ervan, kennis aan de Commissie.

5. Wanneer een lidstaat het na het nemen van een harmonisatiemaatregel door de Raad of de 
Commissie noodzakelijk acht, nationale bepalingen te treffen die gebaseerd zijn op nieuwe 
wetenschappelijke gegevens die verband houden met de bescherming van het milieu of het 
arbeidsmilieu vanwege een specifiek probleem dat zich in die lidstaat heeft aangediend nadat de 
harmonisatiemaatregel is genomen, stelt hij de Commissie voorts, onverminderd lid 4, in kennis 
van de voorgenomen bepalingen en de redenen voor het vaststellen ervan.

6. Binnen zes maanden na de in de leden 4 en 5 bedoelde kennisgevingen keurt de Commissie 
de betrokken nationale bepalingen goed of wijst die af, nadat zij heeft nagegaan of zij al dan 
niet een middel tot willekeurige discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de 
lidstaten, of een hinderpaal voor de werking van de interne markt vormen.

Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit neemt, worden de in lid 4 en lid 5 
bedoelde nationale bepalingen geacht te zijn goedgekeurd.

Indien het complexe karakter van de aangelegenheid zulks rechtvaardigt en er geen gevaar 
bestaat voor de gezondheid van de mens, kan de Commissie de betrokken lidstaat ervan in 
kennis stellen dat de in dit lid bedoelde termijn met ten hoogste zes maanden kan worden 
verlengd.

7. Indien een lidstaat krachtens lid 6 gemachtigd is om nationale bepalingen te handhaven of 
te treffen die afwijken van een harmonisatiemaatregel, onderzoekt de Commissie onverwijld of 
er een aanpassing van die maatregel moet worden voorgesteld.

8. Indien een lidstaat een specifiek probleem in verband met volksgezondheid aan de orde 
stelt op een gebied waarop eerder harmonisatiemaatregelen zijn genomen, brengt hij dit ter 
kennis van de Commissie die onverwijld onderzoekt of zij passende maatregelen aan de Raad 
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moet voorstellen.

9. In afwijking van de procedure van de artikelen 226 en 227 kan de Commissie of een 
lidstaat zich rechtstreeks tot het Hof van Justitie wenden indien zij/hij meent dat een andere 
lidstaat misbruik maakt van de in dit artikel bedoelde bevoegdheden.

10. Bovenbedoelde harmonisatiemaatregelen omvatten, in passende gevallen, een 
vrijwaringsclausule die de lidstaten machtigt om, op grond van één of meer van de in artikel 30 
bedoelde niet-economische redenen, voorlopige maatregelen te treffen die aan een 
communautaire toetsingsprocedure worden onderworpen

Artikel 37
1. Teneinde de hoofdlijnen van een gemeenschappelijk landbouwbeleid uit te stippelen, roept 
de Commissie, zodra het Verdrag in werking is getreden, een conferentie van de lidstaten 
bijeen, om hun landbouwbeleid onderling te vergelijken met name door een overzicht op te 
stellen van hun middelen en behoeften.

2. Rekening houdend met de werkzaamheden van de in lid 1 bedoelde conferentie, doet de 
Commissie, na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van dit Verdrag voorstellen inzake de totstandbrenging en de uitvoering van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid, daarbij inbegrepen de vervanging van de nationale 
organisaties door een van de in artikel 34, lid 1, genoemde vormen van gemeenschappelijke 
ordening, alsook de uitvoering van de in deze titel speciaal vermelde maatregelen.

Deze voorstellen dienen rekening te houden met de onderlinge samenhang tussen de in deze 
titel genoemde landbouwvraagstukken.

Op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement stelt de Raad, 
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, verordeningen of richtlijnen vast of geeft 
beschikkingen onverminderd de aanbevelingen die hij zou kunnen doen.

3. De in artikel 34, lid 1, genoemde gemeenschappelijke ordening kan overeenkomstig de 
bepalingen van het voorgaande lid door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen in de plaats worden gesteld van de nationale marktorganisaties:

a) indien de gemeenschappelijke ordening aan de lidstaten welke tegen deze maatregelen 
gekant zijn en zelf over een nationale organisatie voor de betrokken productie beschikken, 
gelijkwaardige waarborgen biedt inzake de werkgelegenheid en de levensstand van de 
betrokken producenten, met inachtneming van het ritme van de mogelijke aanpassing en van de 
noodzakelijke specialisatie, en

b) indien deze ordening aan het handelsverkeer binnen de Gemeenschap analoge voorwaarden 
waarborgt als op een nationale markt bestaan.

4. Wanneer voor bepaalde grondstoffen een gemeenschappelijke ordening in het leven wordt 
geroepen, voordat er reeds een gemeenschappelijke ordening voor de overeenkomstige 
verwerkte producten bestaat, mogen de betrokken grondstoffen, gebruikt voor de producten 
die voor uitvoer naar derde landen zijn bestemd, van buiten de Gemeenschap worden 
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ingevoerd.

Inhoud van het voorstel voor een verordening

De Commissie heeft het onderhavige voorstel opgesteld om de communautaire wetgeving over 
gedistilleerde dranken bij te stellen. Met het voorstel worden vooral beoogd:

de bestaande algemene verordening betreffende gedistilleerde dranken beter toepasbaar, •
leesbaarder en duidelijker te maken;
de algemene verordening en de uitvoeringsverordening betreffende gedistilleerde dranken •
te combineren tot één verordening;
een goed doordacht beleid voor gedistilleerde dranken op te zetten op basis van drie •
categorieën die aansluiten bij de bestaande definities van de producten;
de besluitvorming soepeler te laten verlopen door veel meer bepalingen in bijlagen op te •
nemen en de bevoegdheid tot wijziging van die bijlagen over te dragen van het Europees 
Parlement en de Raad (medebeslissingsprocedure) aan de Commissie (procedure van het 
comité van beheer);
de verordeningen aan te passen aan nieuwe technische eisen;•
de verordeningen aan te passen aan de WTO-eisen, waaronder met name de TRIPs-•
overeenkomst;
criteria voor de erkenning van nieuwe geografische aanduidingen vast te stellen.•

De voorgestelde verordening betreffende gedistilleerde dranken omvat vier hoofdstukken en 
drie bijlagen:

In hoofdstuk I wordt het begrip “gedistilleerde dranken” gedefinieerd en wordt aangegeven 
hoe die dranken worden ingedeeld:

Drie categorieën van gedistilleerde dranken worden onderscheiden:

- “spiritualiën”: een exclusieve groep gedistilleerde dranken waartoe alleen de zuiverste 
producten behoren die geen toegevoegde ethylalcohol uit landbouwproducten en alleen 
natuurlijke aroma’s bevatten, bijvoorbeeld rum, whisky, brandy, enz
- “specifieke gedistilleerde dranken”: een beperkte groep gedistilleerde dranken die 
toegevoegde ethylalcohol uit landbouwproducten en natuuridentieke aroma’s mogen bevatten, 
doch slechts onder welomschreven voorwaarden, bijvoorbeeld gin, wodka, likeur, enz.
- “andere gedistilleerde dranken”: een open groep gedistilleerde dranken die toegevoegde 
ethylalcohol uit landbouwproducten en ook aroma’s, zoetstoffen en andere producten mogen 
bevatten. 

Hoofdstuk II bevat nadere bepalingen inzake de aanduiding, de presentatie en de etikettering 
van gedistilleerde dranken.

Het betreft een coherente regeling die rekening houdt met de traditionele gewoonten en met de 
nieuwe categorieën. Doel is misleiding van de consument te voorkomen door de producent 
ertoe te verplichten hem duidelijk en volledig over de aard van het product te informeren.
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Hoofdstuk III bevat regels over geografische aanduidingen die zijn gebaseerd op de 
internationale verplichtingen van de Europese Gemeenschap.

De in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1576/89 genoemde geografische aanduidingen en de 
in de artikelen van die verordening behandelde geografische aanduidingen zoals Grappa, Korn, 
Pacharán, Ouzo, enz. zijn overgenomen in bijlage III bij de voorgestelde verordening. In 
verband met recente jurisprudentie van het Hof van Justitie is in hoofdstuk III van de 
voorgestelde verordening echter bepaald dat binnen zeven jaar vanaf de inwerkingtreding van 
die verordening technische dossiers over die geografische aanduidingen moeten worden 
bekendgemaakt.

Hoofdstuk III van de voorgestelde verordening bevat tevens een op de criteria van de TRIPs-
overeenkomst gebaseerde regeling voor de opneming van nieuwe geografische aanduidingen in 
bijlage III bij die verordening.

Alle individuele geografische aanduidingen die zijn erkend, zullen dus in bijlage III staan, 
waarnaar hoofdstuk III dan ook verwijst.

Hoofdstuk IV is het laatste hoofdstuk van de voorgestelde verordening en het bevat algemene, 
overgangs- en slotbepalingen

De technische definities betreffende de productie van gedistilleerde dranken zijn opgenomen in 
bijlage I.

Bijlage II geeft een overzicht van de verschillende soorten gedistilleerde dranken die behoren 
tot de onderscheiden kwaliteitscategorieën zoals ingesteld bij de verordening. Daarbij worden 
de kenmerken van die producten op een systematische en consistente wijze beschreven

Zoals gezegd, bevat bijlage III een lijst van de erkende geografische aanduidingen.

Het probleem

In de brief van de voorzitter van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling wordt 
verklaard dat de commissie een amendement heeft goedgekeurd tot wijziging van de 
rechtsgrondslag, door toevoeging van artikel 37 van het EG-Verdrag. Hiermee wordt het 
belang van gedistilleerde dranken als landbouwproduct aangegeven. Een andere reden is dat de 
voorgaande verordening over hetzelfde onderwerp gebaseerd was op artikelen 43 en 100 van 
het EEG-Verdrag.

Beoordeling

Het Hof van Justitie heeft steeds uitgesproken dat in het kader van de organisatie van de 
bevoegdheden van de Gemeenschap de keuze van de rechtsgrondslag moet worden vastgesteld 
aan de hand van objectieve factoren, die juridisch getoetst moeten kunnen worden. Deze 
factoren betreffen met name het doel en de inhoud van de maatregel2. 
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2 Zaak C-155/92, Commissie v Raad [1993] Jurisprudentie I-939, par. 7.
3 Samengevoegde zaken C-164/97 & C-165/97 Europees Parlement v. Raad [1999] Jurisprudentie I-1139, 
par. 14.

Uit de bepalingen van het voorstel voor een verordening blijkt dat de verordening 
hoofdzakelijk beoogt de voorschriften inzake de definitie, de aanduiding, de presentatie en de 
etikettering van gedistilleerde dranken te verhelderen om de bestaande wetgeving beter 
toepasbaar, leesbaarder en duidelijker te maken en een gedegen beleid inzake gedistilleerde 
dranken in te voeren.

Het is duidelijk dat dergelijke wetgeving ook verband houdt met de landbouw aangezien het 
voorstel voor een verordening vaststelt dat de ethylalcohol die gebruik wordt voor de 
productie van gedistilleerde dranken uitsluitend van agrarische herkomst mag zijn.

Daarom moet worden nagegaan of artikel 37 van het EG-Verdrag als aanvullende 
rechtsgrondslag kan worden toegevoegd. Met name moet worden overwogen of de 
voorgestelde maatregel voornamelijk verband houdt met één beleidsterrein, en slechts 
incidenteel effect heeft op andere beleidsterreinen of dat alle aspecten van de maatregelen even 
zwaar wegen. In het eerste geval moet men zich beperken tot één rechtsgrondslag, in het 
andere geval moet de instelling het besluit goedkeuren in overeenstemming met de bepalingen 
waarop haar bevoegdheid is gebaseerd. In elk geval is een tweevoudige rechtsgrondslag 
onmogelijk als de procedures op basis van de desbetreffende bepalingen onverenigbaar zijn. 
Dan moet er een keuze worden gemaakt.3

In het onderhavige geval zijn de procedures voor de goedkeuring van een besluit op grond van 
artikelen 37 en 95 van het EG-Verdrag niet onverenigbaar voor zover zij bepalen dat de Raad 
besluit met gekwalificeerde meerderheid. Artikel 37 voorziet echter in de 
raadplegingsprocedure, en artikel 95 in de medebeslissingsprocedure. Het feit dat voorgaande 
wetgeving op dit gebied gebaseerd was op een gelijksoortige combinatie van Verdragsartikelen 
vormt geen bindende precedent, in het bijzonder daar het Hof van Justitie zich nooit heeft 
uitgesproken over die gecombineerde rechtsgrondslag.

Toch kan artikel 37 van het EG-Verdrag niet gebruikt worden als rechtsgrondslag voor het 
voorgestelde besluit, en wel om de volgende redenen:

Inde eerste plaats zijn de bepalingen van artikel 37 uitsluitend van toepassing op de producten 
van Bijlage I van het EG-Verdrag, waarvan "gedestilleerde dranken, likeuren en andere 
alcoholhoudende dranken", het onderwerp van het onderhavige voorstel, uitgezonderd zijn.

Ten tweede zullen de maatregelen van het voorstel weliswaar een positief effect hebben op de 
productie en de afzet van ethylalcohol, maar dit effect lijkt van secundair belang en incidenteel 
in verhouding tot het voornaamste doel, namelijk de verbetering van de bestaande wetgeving
over gedestilleerde dranken met het oog op de waarborging van het goede functioneren van de 
interne markt.

Tot slot heeft het feit dat de Verordening (EEG) nr. 1576/89 gebaseerd is op artikelen 95 en 
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4 Zaak C-187/93 Parlement v. Raad  Jurisprudentie I-2857, par. 28
5 Bij de eindstemming waren aanwezig: Giuseppe Gargani (voorzitter), Rainer Wieland (ondervoorzitter), 
Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Aloyzas 
Sakalas, Gabriele Stauner en Jaroslav Zvěřina,.

37 van het EG-Verdrag geen consequenties voor de keuze van de juiste rechtsgrondslag voor 
het onderhavige voorstel voor een verordening. Volgens de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie moet de rechtsgrondslag gekozen worden op grond van de inhoud en het doel van de 
betreffende maatregel en niet op basis van de doelstellingen die zijn bereikt met voorgaande 
besluiten over hetzelfde onderwerp4.

Conclusies

Geconcludeerd moet worden dat de voorgestelde verordening moet worden gebaseerd op 
artikel 95 van het EG-Verdrag, aangezien de criteria ter motivering van toevoeging van artikel 
37 van het EG-Verdrag niet vervuld zijn.

Op haar vergadering van 11 december 2006 besloot de Commissie juridische zaken derhalve 
met algemene stemmen5 u aan te bevelen dat het voorstel voor een verordening uitsluitend 
gebaseerd wordt op artikel 95 van het EG-Verdrag..

Hoogachtend,

Giuseppe Gargani
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