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1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Dotyczy: Opinii w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia 
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2005/0028(COD))1

Szanowny Panie Przewodniczący,

Pismem z dnia 4 października 2006 r., przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zwrócił się do Komisji Prawnej o weryfikację ważności oraz adekwatności podstawy prawnej 
powyższego wniosku Komisji. Przewodniczący zaznaczył, że jego komisja przyjęła poprawkę
zmieniającą podstawę prawną projektu rozporządzenia polegającą na dodaniu art. 37 traktatu 
WE do obecnej podstawy prawnej, tj. art. 95 tegoż traktatu.

Komisja rozpatrzyła powyższe pytanie, zgodnie z art. 35 ust. 3 Regulaminu, na posiedzeniu w 
dniu 11 grudnia 2006 r.

Właściwe postanowienia traktatu WE

Artykuł 95
1. Na zasadzie odstępstwa od artykułu 94 i z zastrzeżeniem, że niniejszy Traktat nie stanowi 
inaczej, do urzeczywistnienia celów określonych w artykule 14 stosuje się następujące 
postanowienia. Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 i po konsultacji 
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z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, przyjmuje środki dotyczące zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, które mają na celu 
ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do przepisów podatkowych, przepisów dotyczących 
swobodnego przepływu osób ani odnoszących się do praw i interesów pracowników 
najemnych.

3. Komisja w swoich wnioskach przewidzianych w ustępie 1 w dziedzinie ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego i ochrony konsumentów przyjmie jako 
podstawę wysoki poziom ochrony, uwzględniając w szczególności wszelkie zmiany oparte na 
faktach naukowych. W ramach swoich odpowiednich kompetencji Parlament Europejski i 
Rada starają się również osiągnąć ten cel.

4. Jeśli po przyjęciu przez Radę lub Komisję środka harmonizującego Państwo Cz
łonkowskie uzna za niezbędne utrzymanie przepisów krajowych uzasadnionych ważnymi wzgl
ędami określonymi w artykule 30 lub dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, lub 
środowiska pracy, notyfikuje je Komisji, wskazując powody ich utrzymania.

5. Ponadto, bez uszczerbku dla ustępu 4, jeśli po przyjęciu przez Radę lub Komisję środka 
harmonizującego Państwo Członkowskie uzna za niezbędne wprowadzenie przepisów 
krajowych opartych na nowych dowodach naukowych dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego lub środowiska pracy ze względu na specyficzny problem tego Państwa, który 
pojawił się po przyjęciu środka harmonizującego, notyfikuje ono Komisji projektowane środki 
oraz powody ich wprowadzenia.

6. W terminie 6 miesięcy od notyfikacji określonych w ustępach 4 i 5 Komisja zatwierdza lub 
odrzuca przepisy krajowe, o których mowa, po sprawdzeniu, czy są one środkiem arbitralnej 
dyskryminacji lub ukrytym ograniczeniem w handlu między Państwami Członkowskimi i czy 
stanowią one przeszkodę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

W przypadku braku decyzji Komisji w tym terminie przepisy krajowe określone w ustępach 4 i 
5 są uważane za zatwierdzone. 

W przypadku gdy jest to uzasadnione złożonością sprawy i nie ma niebezpieczeństwa dla 
zdrowia ludzkiego, Komisja może notyfikować danemu Państwu Członkowskiemu, że okres, o 
którym mowa w niniejszym ustępie może być przedłużony na kolejny okres trwający do 6 
miesięcy.

7. W przypadku gdy w zastosowaniu ustępu 6 Państwo Członkowskie zostaje upoważnione 
do utrzymania lub wprowadzenia przepisów krajowych uchylających środek harmonizujący, 
Komisja bada niezwłocznie, czy należy zaproponować dostosowanie tego środka.

8. W przypadku gdy Państwo Członkowskie zgłosi szczególny problem zdrowia publicznego 
w dziedzinie, która uprzednio stała się przedmiotem środka harmonizującego, informuje o tym 
Komisję, która bada niezwłocznie, czy należy zaproponować Radzie właściwe środki.
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9. Na zasadzie odstępstwa od procedury przewidzianej w artykułach 226 i 227 Komisja i ka
żde Państwo Członkowskie mogą wnieść sprawę bezpośrednio do Trybunału Sprawiedliwości, 
jeśli uznają, że inne Państwo Członkowskie nadużywa uprawnień przewidzianych w niniejszym 
artykule.

10. Powyższe środki harmonizujące obejmują, w odpowiednich przypadkach, klauzulę
ochronną upoważniającą Państwa Członkowskie do podjęcia, z jednego lub więcej powodów 
pozagospodarczych, o których mowa w artykule 30, środków tymczasowych poddanych 
wspólnotowej procedurze kontrolnej.

Artykuł 37
1. W celu opracowania ogólnych kierunków wspólnej polityki rolnej Komisja zwołuje, bezpo
średnio po wejściu w życie niniejszego Traktatu, konferencję Państw Członkowskich w celu 
porównania ich polityk rolnych, dokonując zwłaszcza bilansu ich zasobów i potrzeb.

2. Biorąc pod uwagę prace konferencji przewidzianej w ustępie 1, Komisja przedkłada, po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, w ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszego Traktatu propozycje dotyczące wypracowywania i realizowania wspólnej polityki 
rolnej, w tym zastąpienia organizacji krajowych przez jedną z form wspólnej organizacji 
przewidzianą w artykule 34 ustęp 1, jak również wprowadzenia w życie środków 
wyszczególnionych w niniejszym tytule.

Propozycje te uwzględniają współzależność zagadnień rolnych wymienionych w niniejszym 
tytule.

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji i po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim, uchwala rozporządzenia lub dyrektywy oraz podejmuje decyzje, 
bez uszczerbku dla zaleceń, które mogłaby sformułować.

3. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zastąpić krajowe organizacje rynkowe 
wspólną organizacją przewidzianą w artykule 34 ustęp 1, na warunkach określonych w ustępie 
2, jeżeli:

a) wspólna organizacja oferuje Państwom Członkowskim sprzeciwiającym się temu środkowi i 
dysponującym własną organizacją krajową dla określonej produkcji równoważne gwarancje 
zatrudnienia i poziomu życia zainteresowanych producentów, uwzględniając harmonogram mo
żliwych dostosowań i potrzebną specjalizację,

b) organizacja ta zapewnia w handlu wewnątrz Wspólnoty warunki podobne do tych, jakie 
istnieją na rynku krajowym.

4. Jeżeli utworzona jest wspólna organizacja dla niektórych surowców, a nie istnieje jeszcze 
wspólna organizacja dla odpowiednich produktów przetworzonych, surowce te, 
wykorzystywane do produktów przetworzonych przeznaczonych na wywóz do państw 
trzecich, mogą być przywożone spoza Wspólnoty.
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Treść projektu rozporządzenia

Komisja przyjęła omawiany wniosek w celu aktualizacji wspólnotowych przepisów dotycz
ących napojów spirytusowych. Projekt przedmiotowego rozporządzenia ma w szczególności 
na celu:

poprawę stosowalności, czytelności i przejrzystości rozporządzenia opartego •
na obowiązującym prawodawstwie dotyczącym napojów spirytusowych;
opracowanie jednego rozporządzenia łączącego w sobie oba rozporządzenia •
dotyczące napojów spirytusowych;
wprowadzenie wyraźnie określonej polityki w odniesieniu do napojów •
spirytusowych, w oparciu o trzy kategorie wyrobów na podstawie obecnych 
definicji wyrobów;
wprowadzenie elastyczności przez przeniesienie uprawnień w zakresie •
zmiany załączników, z obecnej procedury współdecyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady na Komisję wspomaganą przez Komitet Zarządzający 
ds. Napojów Spirytusowych;
dostosowanie rozporządzeń do nowych wymagań technicznych;•
dostosowanie rozporządzeń do wymogów Światowej Organizacji Handlu •
(WTO), w tym do Porozumienia TRIPs;
określenie kryteriów regulujących kwestię uznawania nowych oznaczeń•
geograficznych.

Zaproponowane rozporządzenie składa się z czterech rozdziałów i trzech załączników:

Rozdział I, „Definicja napojów spirytusowych” ustanawia podstawową definicję i 
klasyfikację napojów spirytusowych.

Ustanawia się trzy kategorie napojów spirytusowych:
- „wódki”: zamknięta grupa napojów spirytusowych obejmująca wyłącznie najczystszą
postać wyrobu, który nie zawiera alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, a do 
jego przyrządzania można używać wyłącznie naturalnych środków aromatyzujących, 
np. rum, whisky, brandy itp.
- „specyficzne napoje spirytusowe”: oddzielna grupa napojów spirytusowych, które 
mogą zawierać alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, a do ich przyrządzania mo
żna używać środków aromatyzujących identycznych z naturalnymi, lecz w sposób 
wyraźnie określony i ograniczony, np. gin, wódka, likier itp.
- „pozostałe napoje spirytusowe”: otwarta grupa wyrobów, które mogą zawierać
alkohol etylowy pochodzenia rolniczego oraz środki aromatyzujące, substancje słodz
ące i inne.

Rozdział II zawiera informacje dotyczące opisu, prezentacji i etykietowania napojów 
spirytusowych.
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Proponowane rozporządzenie ustanawia spójny system w oparciu o tradycyjne 
przyzwyczajenia i przyjęte kategorie. Jego celem jest dostarczenie konsumentowi 
wyraźnych informacji dotyczących charakteru wyrobu, a tym samym zobowiązuje 
producenta do udzielania informacji koniecznych do uniknięcia sytuacji, w której 
konsument mógłby zostać wprowadzony w błąd.

Rozdział III ustanawia przepisy w odniesieniu do oznaczeń geograficznych, na 
podstawie międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty Europejskiej.

Oznaczenia geograficzne wymienione obecnie w załączniku II do rozporządzenia
(EWG) nr 1576/89 zostały przeniesione do przedmiotowego rozporządzenia, w tym 
oznaczenia geograficzne określone obecnie w rozporządzeniu (EWG) nr 1576/89
jako Grappa, Korn, Pacharan, Ouzo itp. Niemniej jednak w celu uwzględnienia 
ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości rozporządzenie stanowi, że 
dokumentacja techniczna w odniesieniu do danych oznaczeń ma zostać
opublikowana w terminie siedmiu lat od jego wejścia w życie.

Nowe rozporządzenie odzwierciedla kryteria ustanowione w Porozumieniu TRIPs, a 
kryteria te będą służyły jako podstawa do wprowadzenia nowych oznaczeń
geograficznych do załącznika III do przedmiotowego rozporządzenia.

Rozdział III nawiązuje również do załącznika III, w którym wymienione są
poszczególne uznane oznaczenia geograficzne.

Rozdział IV ustanawia przepisy ogólne, przejściowe i końcowe.

Załącznik I zawiera definicje techniczne odnoszące się do wytwarzania napojów 
spirytusowych.

Załącznik II zawiera klasyfikację poszczególnych napojów spirytusowych do kategorii 
ustanowionych na mocy przedmiotowego rozporządzenia. Zawiera systematyczny i 
spójny wykaz właściwości poszczególnych wyrobów.

Załącznik III zawiera wykaz oznaczeń geograficznych, o których mowa powyżej.

Istota problemu

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi komisja ta przyjęła poprawkę zmieniającą podstawę prawną poprzez rozszerzenie jej o art. 
37 traktatu. Wynika to ze znaczenia napojów spirytusowych wśród produktów rolnych oraz 
faktu, że podstawą wcześniejszego rozporządzenia w tym samym przedmiocie były art. 43 i 
100 traktatu EWG.

Ocena
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2 Sprawa C-155/91 Komisja przeciwko Radzie [1993] Zb. Orz. str. I-939, pkt 7.
3 Sprawy połączone C-164/97 i C-165/97 Parlament Europejski przeciwko Radzie [1999] Zb. Orz. str. I-1139, 
pkt 14.

Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie przyjmował w swoim orzecznictwie stanowisko, że 
wybór podstawy prawnej aktu w ramach systemu kompetencji Wspólnoty musi opierać się na 
obiektywnych okolicznościach podlegających kontroli sądowej. Do tych okoliczności zaliczają
się w szczególności cel i treść aktu prawnego2.

Przepisy wniosku dotyczącego rozporządzenia wskazują, że służy on przede wszystkim wyja
śnieniu przepisów dotyczących definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów 
spirytusowych w celu poprawy stosowalności i czytelności obowiązujących przepisów oraz 
wprowadzeniu polityki w dziedzinie napojów spirytusowych opartej na racjonalnych 
podstawach.

Jednakże oddziaływanie takich przepisów ma także wyraźny wpływ na dziedzinę rolnictwa, 
ponieważ w proponowanym rozporządzeniu ustanowiono wymóg, zgodnie z którym alkohol 
etylowy wykorzystywany do wytwarzania napojów spirytusowych może być wyłącznie 
rolniczego pochodzenia.

W związku z powyższym należy ustalić, czy możliwe jest włączenie art. 37 traktatu WE jako 
dodatkowej podstawy prawnej. W szczególności niezbędne jest rozpatrzenie, czy 
zaproponowany akt dotyczy przede wszystkim jednej dziedziny działania, wywierając jedynie 
incydentalny wpływ na inne polityki, czy też wszystkie aspekty tego aktu mają równie istotne 
znaczenie. W pierwszym przypadku należy pozostawić jedną podstawę prawną, w drugim 
Parlament powinien przyjąć akt zgodnie z przepisami, na których opierają się jego 
kompetencje. W każdym przypadku, w którym przedmiotowe przepisy powodują konieczność
zastosowania dwóch niezgodnych ze sobą procedur, nie można przyjąć podwójnej podstawy 
prawnej i należy dokonać wyboru jednej z nich 3.

W rozpatrywanym przypadku, procedury przyjęcia aktu wynikające z art. 37 i 95 traktatu WE 
są ze sobą zgodne, w zakresie przewidującym, że Rada stanowić ma większością kwalifikowan
ą. Jednakże art. 37 przewiduje procedurę konsultacji, natomiast art. 95 procedurę wspó
łdecyzji. Fakt, że poprzednie akty w tej dziedzinie opierały się na podobnym połączeniu artyku
łów traktatu nie stanowi wiążącego precedensu, szczególnie że Trybunał Sprawiedliwości nie 
wydał dotychczas żadnego orzeczenia w sprawie takiej podwójnej podstawy prawnej.

Niezależnie od tego, w omawianej sprawie art. 37 traktatu WE nie może zostać wykorzystany 
jako podstawa prawna proponowanego aktu z następujących przyczyn.

Po pierwsze postanowienia art. 37 dotyczą wyłącznie produktów wyszczególnionych w zał
ączniku I do traktatu WE, co wyklucza objęcie jego zakresem „brandy, likierów i innych 
napojów spirytusowych”, stanowiących przedmiot rozpatrywanego wniosku.

Po drugie, chociaż środki przewidziane w projekcie rozporządzenia mają mieć pozytywny wp
ływ na wytwarzanie i obrót alkoholem etylowym, jest to jak się wydaje skutek wtórny i 
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4 Sprawa C-187/93 Parlament przeciwko Radzie Zb. Orz. str. I-3857, pkt 28.
5 W chwili głosowania końcowego obecni byli: Giuseppe Gargani (przewodniczący), Rainer Wieland 
(wiceprzewodniczący), Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz 
White, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner i Jaroslav Zvěřina.

incydentalny w stosunku do podstawowego celu, jakim jest udoskonalenie obowiązujących 
przepisów w sprawie napojów spirytusowych, aby w ten sposób zagwarantować właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Ponadto fakt, że podstawą rozporządzenia EWG nr 1576/89 są art. 95 i 37 traktatu WE, nie 
ma żadnego wpływu na wybór odpowiedniej podstawy prawnej dla rozpatrywanego wniosku 
dotyczącego rozporządzenia. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
wybór prawidłowej podstawy prawnej aktu zależy do jego treści i celu, a nie celów osiągni
ętych dzięki poprzednim aktom dotyczącym tego samego przedmiotu4.

Wnioski

Należy stwierdzić, że zaproponowane rozporządzenie powinno opierać się na art. 95 traktatu 
WE, ponieważ nie są spełnione warunki uzasadniające włączenie art. 37 traktatu WE jako 
dodatkowej podstawy prawnej.

Na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2006 r. Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie5 zalecić, 
aby podstawą dla wniosku dotyczącego rozporządzenia był wyłącznie art. 95 traktatu WE.

Z wyrazami szacunku,

Giuseppe Gargani


