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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín (KOM(2005)0125 
– C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))1

Vážený pán predseda,

predseda Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka požiadal listom zo 4. októbra Výbor 
pre právne veci, aby posúdil platnosť a správnosť určenia právneho základu uvedeného návrhu 
Komisie. Zdôraznil, že tento výbor prijal pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa mení
právny základ návrhu nariadenia tak, že sa k danému právnemu základu článku 95 pridáva aj 
článok 37 Zmluvy o ES.

Výbor prerokoval uvedenú otázku v súlade s článkom 35 ods. 3 na schôdzi, ktorá sa konala 
11. decembra 2006.

Príslušné ustanovenia Zmluvy o ES

Článok 95
1. Odlišne od článku 94 sa nasledujúce ustanovenia použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v 
článku 14, pokiaľ táto zmluva neustanoví inak. Rada v súlade s postupom podľa článku 251 a 
po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijíma opatrenia na aproximáciu ustanovení
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zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré smerujú k 
vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na fiškálne ustanovenia, na ustanovenia, ktoré sa týkajú voľného 
pohybu osôb, ani na tie, ktoré sa týkajú práv a záujmov zamestnancov.

3. Komisia vo svojich návrhoch podľa odseku 1, ktoré sa týkajú zdravia, bezpečnosti, ochrany 
životného prostredia a ochrany spotrebiteľa, berie za základ vysokú úroveň takejto ochrany, 
prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov. V rámci svojich 
príslušných právomocí sa tento cieľ usiluje dosiahnuť aj Európsky parlament a Rada.

4. Ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení Radou alebo Komisiou členský štát, z dôležitých 
dôvodov uvedených v článku 30 alebo týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného 
prostredia, považuje za nevyhnutné zachovať vnútroštátne ustanovenia, upovedomí o nich 
Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania.

5. Okrem toho, bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení
Radou alebo Komisiou považuje členský štát za nevyhnutné zaviesť na základe svojich 
špecifických problémov nové vnútroštátne ustanovenia vychádzajúce z nových vedeckých 
poznatkov na ochranu životného alebo pracovného prostredia, upovedomí o týchto 
ustanoveniach Komisiu a uvedie dôvody ich zavedenia.

6. Komisia do šiestich mesiacov po oznámení uvedenom v odsekoch 4 a 5 dané vnútroštátne 
ustanovenia schváli alebo zamietne na základe overenia, že neslúžia svojvoľnej diskriminácii 
alebo skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi, a nebránia fungovaniu 
vnútorného trhu.

Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenia uvedené v odsekoch 4 a 5 sa 
považujú za schválené.

V prípadoch opodstatnených komplexnosťou veci a za predpokladu, že sa tým neohrozí
ľudské zdravie, môže Komisia upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení uvedenej 
lehoty najviac o ďalších šesť mesiacov.

7. Ak je podľa odseku 6 členský štát oprávnený zachovať alebo zaviesť vnútroštátne 
ustanovenia odlišné od zosúlaďovacieho opatrenia, Komisia okamžite preskúma, či treba 
navrhnúť prispôsobenie tohto opatrenia.

8. Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích 
opatrení, špecifický problém verejného zdravia, dá tento do pozornosti Komisie, ktorá okam
žite preskúma, či treba Rade navrhnúť príslušné opatrenia.

9. Odchylne od postupov stanovených v článkoch 226 a 227 môže Komisia alebo ktorýkoľvek 
členský štát podať vec priamo Súdnemu dvoru, ak sa domnieva, že iný členský štát 
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neprimerane využíva právomoci stanovené v tomto článku.

10. Zosúlaďovacie opatrenia uvedené vyššie obsahujú v odôvodnených prípadoch aj ochrannú
doložku oprávňujúcu členské štáty, aby z jedného alebo viacerých dôvodov nehospodárskej 
povahy uvedených v článku 30 prijali dočasné opatrenia podliehajúce kontrolnému postupu 
spoločenstva.

Článok 37
1. Na stanovenie všeobecných smerov spoločnej poľnohospodárskej politiky zvolá Komisia 
hneď po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy konferenciu členských štátov, na ktorej sa 
porovnajú poľnohospodárske politiky členských štátov najmä tým, že sa zostaví bilancia 
zdrojov a potrieb členských štátov.

2. S prihliadnutím na výsledky konferencie uvedenej v odseku 1 predloží Komisia po porade s 
Hospodárskym a sociálnym výborom do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy 
návrhy na vypracovanie a vykonávanie spoločnej poľnohospodárskej politiky, vrátane 
nahradenia vnútroštátnych organizácií trhu jednou z foriem spoločnej organizácie trhu 
uvedených v článku 34 odsek 1, ako aj na uskutočnenie opatrení presne vymedzených v tejto 
hlave.

Tieto návrhy zohľadnia vzájomnú závislosť poľnohospodárskych otázok uvedených v tejto 
hlave.

Na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom Rada vydá kvalifikovanou väčšinou 
nariadenia, smernice alebo prijme rozhodnutia, pričom sa zachováva oprávnenie Rady dávať
príslušné odporúčania.

3. Kvalifikovanou väčšinou v súlade s odsekom 2 môže Rada nahradiť vnútroštátne trhové
organizácie spoločnou organizáciou stanovenou v článku 34 odseku 1, ak:

a) spoločná organizácia poskytuje členským štátom, ktoré sú proti tomuto opatreniu a ktoré
majú vlastnú organizáciu danej výroby, rovnaké záruky zamestnanosti a životnej úrovne príslu
šných výrobcov, a to s prihliadnutím na možnosti prispôsobenia a potrebné špecializácie,

b) spoločná organizácia trhu zabezpečí obchodu v rámci spoločenstva podmienky podobné
tým, ktoré existujú na vnútroštátnom trhu.

4. Ak vznikne spoločná organizácia určitých surovín pred zavedením spoločnej organizácie 
trhu pre zodpovedajúce spracované výrobky, môžu sa suroviny použité pri spracovaní
výrobkov určených na vývoz do tretích krajín doviezť z krajiny, ktorá nie je členom spolo
čenstva.

Obsah návrhu nariadenia

Komisia prijala predložený návrh, aby aktualizovala právne predpisy Spoločenstva týkajúce 
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sa liehovín. Predložený návrh nariadenia sa snaží hlavne:

zvýšiť uplatniteľnosť, zrozumiteľnosť a prehľadnosť nariadenia založeného •
na platných právnych predpisoch týkajúcich sa liehovín,
zlúčiť dve nariadenia o liehovinách do jedného,•
zaviesť dostatočne definovaný postup v oblasti liehovín založený na troch kategóriách •
produktov zakotvený v uvedených definíciách produktov,
zaviesť pružnosť prenesením právomoci meniť a dopĺňať prílohy zo súčasného •
postupu spolurozhodovania Európskeho parlamentu a Rady na Komisiu s podporou 
Riadiaceho výboru pre liehoviny,
prispôsobiť nariadenia novým technickým požiadavkám,•
prispôsobiť nariadenia požiadavkám Svetovej obchodnej organizácie vrátane Dohody •
o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPs),
definovať kritériá pre rozlišovanie nových zemepisných označení.•

Predložené nariadenie pozostáva zo štyroch kapitol a troch príloh:

Kapitola I: Definícia liehovín stanovuje základnú definíciu a klasifikáciu liehovín.

Sú stanovené tri kategórie liehovín:
- „destiláty“: Výlučná skupina liehovín, ktoré obsahujú iba najčistejšiu formu produktu, 
neobsahujú etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu a pripúšťajú iba použitie prírodných látok 
určených na aromatizáciu, napríklad rum, whisky, brandy, ...
- „špecifické liehoviny“: Samostatná skupina liehovín, ktoré môžu obsahovať etylalkohol po
ľnohospodárskeho pôvodu a prírodné látky určené na aromatizáciu, aj keď len v dostatočne 
definovanej a obmedzenej forme, napríklad gin, vodka, likér, ...
- „iné liehoviny“: Neuzatvorená skupina produktov, ktoré môžu obsahovať etylalkohol po
ľnohospodárskeho pôvodu, ako aj dochucovadlá, sladidlá a iné.

Kapitola II sa zaoberá popisom, prezentáciou a označovaním liehovín.

Predložený návrh nariadenia zakladá koherentný systém založený na tradičných zvykoch a 
stanovených kategóriách. Usiluje sa o poskytovanie jasných informácií spotrebiteľovi o povahe 
produktu a zaväzuje výrobcu, aby poskytol všetky informácie s cieľom vyhnúť sa zavádzaniu 
spotrebiteľa.

Kapitola III ustanovuje pravidlá týkajúce sa zemepisných označení na základe medzinárodných 
záväzkov Európskeho Spoločenstva.

Zemepisné označenia uvedené v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 1576/89 sú prevzaté do tohto 
nariadenia vrátane zemepisných označení, ktoré sú v súčasnosti upravené v znení nariadenia 
(EHS) č. 1576/89, ako sú Grapa, Korn, Pacharan, Ouzo, … Avšak za účelom zohľadniť
najnovšie prípadové právo Súdneho dvora nariadenie ustanovuje, že technické spisy pre tieto 
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2 Prípad C-155/91 Komisia v. Rada [1993] ECR I-939, ods. 7 

označenia sa uverejnia do siedmich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Kritériá stanovené v Dohode o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPs) sa 
odrážajú v novom nariadení a budú slúžiť ako základ pre zavedenie nových zemepisných ozna
čení do prílohy III nariadenia.

Kapitola III tiež odkazuje na prílohu III, kde sú jednotlivo uvedené rozlíšené zemepisné ozna
čenia.

Kapitola IV končí všeobecnými, prechodnými a záverečnými opatreniami.

Príloha I stanovuje technické definície pre výrobu liehovín.

Príloha II obsahuje jednotlivé liehoviny, ktoré sú klasifikované v rámci kategórií stanovených 
nariadením. Uvádza vlastnosti produktov v systematickej a konzistentnej forme.

Príloha III uvádza zemepisné označenia tak, ako sa uvádza vyššie.

Problém

V liste predsedu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa uvádza, že výbor prijal 
jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa mení právny základ tak, že zahŕňa článok 37 
Zmluvy o ES.  Odráža to význam liehovín ako poľnohospodárskych produktov a skutočnosť, 
že predchádzajúce nariadenie týkajúce sa rovnakej veci bolo založené na článkoch 43 a 100 
Zmluvy o EHS.

Zhodnotenie

Súdny dvor neustále zastával  názor, že vzhľadom na organizáciu právomoci Spoločenstva 
musí byť výber právneho základu opatrenia založený na objektívnych faktoroch, ktoré
podliehajú súdnemu prieskumu. Tieto faktory zahŕňajú najmä cieľ a obsah opatrenia2.

Z ustanovení návrhu nariadenia vyplýva, že sa zaoberá hlavne objasnením pravidiel týkajúcich 
sa definovania, popisu, prezentácie a označovania liehovín s cieľom zlepšiť uplatniteľnosť
a zrozumiteľnosť platných právnych predpisov a zaviesť dostatočne definovaný postup 
v oblasti liehovín.

Je však jasné, že takéto právne predpisy majú vplyv aj na poľnohospodárstvo, keďže predlo
žený návrh nariadenia ustanovuje, že etylalkohol, ktorý sa používa na výrobu liehovín, musí by
ť výlučne poľnohospodárskeho pôvodu.
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4 Prípad C-187/93 Parlament v. Rada ECR I-2857, ods. 28 

Preto treba rozhodnúť, či môže byť článok 37 Zmluvy o ES použitý ako dodatočný právny 
základ. Je predovšetkým nevyhnutné zvážiť, či sa navrhnuté opatrenie principiálne vzťahuje na 
jednu oblasť činnosti s len nepodstatným vplyvom na iné politiky alebo či majú všetky aspekty 
opatrenia rovnaký význam. V prvom prípade by sa mal použiť len jeden právny základ 
a v druhom by mala inštitúcia prijať právny predpis v súlade s ustanoveniami, na ktorých je 
založená jeho pôsobnosť. V každom prípade je použitie dvoch právnych základov nemožné, ak 
sú postupy vychádzajúce z príslušných ustanovení nezlučiteľné, a musí sa rozhodnúť, ktorý
z nich bude platiť3.

V našom prípade nie sú postupy prijímania právneho predpisu vyplývajúce z článkov 37 a 95 
Zmluvy o ES nezlučiteľné, pretože ustanovujú, že Rada musí rozhodovať kvalifikovanou väč
šinou. Avšak, článok 37 ustanovuje konzultačný a článok 95 spolurozhodovací postup. Skuto
čnosť, že predchádzajúce právne predpisy v tejto oblasti vychádzali z podobného zlúčenia 
článkov Zmluvy o ES, nepredstavuje záväzný precedens, najmä v prípade, ak nebolo vynesené
rozhodnutie Súdneho dvora vo veci zlúčenia právnych základov.

Článok 37 Zmluvy o ES však v súvislosti s tým nemôže slúžiť ako právny základ navrhnutého 
predmetného právneho predpisu z týchto dôvodov:

Predovšetkým sa ustanovenia článku 37 vzťahujú výlučne na produkty uvedené v prílohe 
I Zmluvy o ES, z ktorej sú vyňaté brandy, likéry a iné liehovinové nápoje tvoriace predmet 
predloženého návrhu.

V druhom rade, hoci by opatrenia uvedené v návrhu nariadenia mohli mať pozitívny účinok na 
výrobu a predaj etylalkoholu, sa zdá, že ide o druhotný účel a nepodstatný vo vzťahu k 
hlavnému cieľu spočívajúcemu v zlepšení platných právnych predpisov týkajúcich sa liehovín  
na zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu.

Nakoniec skutočnosť, že nariadenie EHS č. 1576/89 vychádza z článkov 95 a 37 Zmluvy o ES 
nemá vplyv na voľbu správneho právneho základu predloženého návrhu nariadenia. Podľa zau
žívaného prípadového práva Súdneho dvora sa správny právny základ právneho predpisu volí
na základe obsahu a cieľa predmetného opatrenia, nie na základe cieľov dosiahnutých 
prostredníctvom predchádzajúcich právnych predpisov týkajúcich sa rovnakej veci4.

Záver

Na záver treba povedať, že návrh nariadenia by mal byť založený na článku 95 Zmluvy o ES, 
keďže nie sú splnené podmienky na použitie článku 37 Zmluvy o ES ako dodatočného 
právneho základu.

Výbor pre právne veci rozhodol na svojej schôdzi 11. decembra 2006 v súlade s týmto 
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5 Na záverečnom hlasovaní sa zúčastnili: Giuseppe Gargani (predseda), Rainer Wieland (podpredseda), Maria 
Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Aloyzas Sakalas, 
Gabriele Stauner a Jaroslav Zvěřina.

jednomyseľne5 o tom, že odporúča, aby návrh nariadenia vychádzal len z článku 95 Zmluvy o 
ES.

S pozdravom

Giuseppe Gargani


