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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač
(KOM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))1

Spoštovani gospod predsednik,

v pismu z dne 4. oktobra 2006 je predsednik Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja Odbor 
za pravne zadeve zaprosil za mnenje o točnosti in primernosti pravne podlage zgoraj 
omenjenega predloga Komisije. Poudaril je, da je njegov odbor sprejel predlog spremembe, ki 
spreminja pravno podlago za osnutek uredbe, s čimer bi sedanji pravni podlagi – členu 95 
dodali tudi člen 37 Pogodbe o ES.

Zgoraj omenjeno vprašanje je odbor v skladu s členom 35(3) Poslovnika obravnaval na seji z 
dne 11. decembra 2006.

Ustrezne določbe Pogodbe o ES

Člen 95
1.   Z odstopanjem od določb člena 94 in kadar ta pogodba ne določa drugače, se za doseganje 
ciljev iz člena 14 uporabljajo v nadaljevanju navedene določbe. Svet v skladu s postopkom iz 
člena 251 in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom sprejme ukrepe za pribli
ževanje določb zakonov in drugih predpisov v državah članicah, katerih predmet je 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za davčne določbe, določbe o prostem gibanju oseb niti za 
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tiste, ki se nanašajo na pravice in interese zaposlenih.

3.   Komisija ima v svojih predlogih iz odstavka 1, ki zadevajo zdravje, varnost, varstvo okolja 
in varstvo potrošnikov, za izhodišče visoko raven varstva, pri čemer zlasti upošteva nova 
dognanja na podlagi znanstvenih dejstev. V okviru svojih pristojnosti si tudi Evropski 
parlament in Svet prizadevata za doseganje tega cilja.

4.   Če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep, država članica meni, da mora 
ohraniti nacionalne določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 30 ali določbe, ki zadevajo 
varstvo okolja ali delovnega okolja, o teh določbah pa tudi o razlogih za njihovo ohranitev 
uradno obvesti Komisijo.

5.   Brez poseganja v odstavek 4 pa država članica, če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme 
usklajevalni ukrep, meni, da mora na podlagi novih znanstvenih spoznanj o varstvu okolja ali 
delovnega okolja uvesti nacionalne določbe zaradi problema, ki je specifičen zanjo in je 
posledica sprejetja usklajevalnega ukrepa, o načrtovanih določbah pa tudi o razlogih za njihovo 
uvedbo uradno obvesti Komisijo.

6.   Komisija v šestih mesecih po uradnih obvestilih iz odstavkov 4 in 5 odobri ali zavrne 
nacionalne določbe, potem ko preveri, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije ali 
prikrita omejitev trgovine med državami članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga.

Če Komisija v tem roku ne sprejme nobene odločitve, se šteje, da so nacionalne določbe iz 
odstavkov 4 in 5 odobrene.

Če to upravičuje zahtevnost zadeve in če ni nevarnosti za zdravje ljudi, lahko Komisija 
zadevno državo članico uradno obvesti, da se rok iz tega odstavka lahko podaljša za nadaljnje 
obdobje največ šestih mesecev.

7.   Če se v skladu z odstavkom 6 državi članici dovoli ohranitev ali uvedba nacionalnih dolo
čb, ki odstopajo od usklajevalnega ukrepa, Komisija nemudoma preveri, ali naj predlaga 
prilagoditev temu ukrepu.

8.   Če država članica izpostavi specifičen problem glede javnega zdravja na področju, ki so ga 
urejali prejšnji usklajevalni ukrepi, na to opozori Komisijo, ki nemudoma preveri, ali naj Svetu 
predlaga ustrezne ukrepe.

9.   Z odstopanjem od postopka, določenega v členih 226 in 227, lahko Komisija ali katera koli 
država članica predloži zadevo neposredno Sodišču, če meni, da druga država članica zlorablja 
pooblastila iz tega člena.

10.   Zgornji usklajevalni ukrepi v ustreznih primerih vključujejo zaščitno klavzulo, ki dovoljuje 
državam članicam, da zaradi enega ali več neekonomskih razlogov iz člena 30 sprejmejo za
časne ukrepe, ki so predmet nadzornega postopka Skupnosti.

Člen 37
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1.   Za oblikovanje širših smernic skupne kmetijske politike Komisija takoj ko ta pogodba za
čne veljati skliče konferenco držav članic, da bi opravile primerjavo svojih kmetijskih politik, 
zlasti s pregledom svojih virov in potreb.

2. Komisija ob upoštevanju dela konference iz odstavka 1 in po posvetovanju z Ekonomsko-
socialnim odborom v dveh letih po začetku veljavnosti te pogodbe da predloge za oblikovanje 
in uresničevanje skupne kmetijske politike, vključno z nadomestitvijo nacionalnih ureditev z 
eno od oblik skupne ureditve, predvidene v členu 34(1), ter za izvajanje ukrepov, podrobno 
opredeljenih v tem naslovu.

Ti predlogi upoštevajo soodvisnost kmetijskih vprašanj, obravnavanih v tem naslovu.

Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom s kvalificirano večino 
pripravlja uredbe, izdaja direktive ali sprejema odločbe, ne da bi to posegalo v njegova 
morebitna priporočila.

3.   Svet lahko s kvalificirano večino in v skladu z odstavkom 2 nadomesti nacionalne tržne 
ureditve s skupno ureditvijo iz člena 34(1), če:

(a) skupna ureditev državam članicam, ki nasprotujejo temu ukrepu in imajo lastno ureditev za 
neko proizvodnjo, ponuja enakovredne zaščitne ukrepe glede zaposlovanja in življenjske ravni 
zadevnih proizvajalcev, ob upoštevanju sčasoma možnih prilagoditev in potrebne specializacije;

(b) taka ureditev v Skupnosti zagotavlja tržne pogoje, ki so podobni tistim na nacionalnem 
trgu.

4.   Če se skupna ureditev za nekatere surovine vzpostavi pred obstojem skupne ureditve za 
ustrezne predelane proizvode, se lahko surovine, ki se uporabljajo za predelane proizvode, 
namenjene izvozu v tretje države, uvozijo iz držav zunaj Skupnosti.

Vsebina osnutka uredbe

Komisija je sprejela pričujoči predlog z namenom posodobitve zakonodaje Skupnosti o žganih 
pijačah. Predlagana uredba si prizadeva zlasti za:

povečanje uporabnosti, berljivosti in jasnosti uredbe na podlagi sedanje zakonodaje o •
žganih pijačah;
združitev dveh uredb o žganih pijačah v eno uredbo;•
uvedbo dobro opredeljene politike za žgane pijače na podlagi treh kategorij •
proizvodov, ki izhajajo iz sedanjih opredelitev proizvodov;
uvedbo prožnosti s prenosom pristojnosti za spremembo prilog Evropskega •
parlamenta in Sveta po postopku soodločanja na Komisijo, ki jo podpira upravljalni 
odbor za žgane pijače;
prilagoditev uredb novim tehničnim zahtevam;•
prilagoditev uredb zahtevam STO, vključno s sporazumom TRIP;•
opredelitev meril za prepoznavanje novih geografskih kazalcev.•

Predlagana uredba vsebuje štiri poglavja in tri priloge:
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Poglavje I z naslovom "Opredelitev žganih pijač" določa načelno opredelitev in razvrstitev 
žganih pijač.

Določeni so trije razredi žganih pijač:
- "žganja": posebna skupina žganih pijač, ki vključuje samo najčistejšo obliko proizvodov, ki ne 
vsebujejo etanola kmetijskega porekla in dopušča samo naravne arome, npr. rum, viski, brandy 
itd.
- "posebne žgane pijače": ločena skupina žganih pijač, ki lahko vsebuje etanol kmetijskega 
porekla in naravnim enake arome, čeprav samo v dobro opredeljeni in omejeni obliki, npr. gin, 
vodka, liker itd.
- "druge žgane pijače": odprta skupina proizvodov, ki lahko vsebujejo etanol kmetijskega 
porekla ter arome, sladila in drugo.

Poglavje II obravnava opis, predstavitev in označevanje žganih pijač.

Predlagana uredba bi vzpostavila usklajen sistem na podlagi tradicionalnih navad in določenih 
razredov. Njen cilj je potrošnikom zagotoviti jasne podatke o naravi proizvoda, proizvajalce pa 
zavezuje k zagotavljanju vseh potrebnih podatkov za preprečitev zavajanja potrošnikov.

Poglavje III določa pravila o geografskih označbah na podlagi mednarodnih obveznosti 
Evropske skupnosti.

Geografske označbe, ki so trenutno naštete v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 1576/89, so 
prenesene v sedanjo uredbo, vključno z geografskimi označbami, ki jih trenutno ureja besedilo 
Uredbe (EGS) št. 1576/89, kot so grappa, Korn, Pacharan, ouzo itd. Vendar pa uredba, da bi 
se upoštevala najnovejša sodna praksa Sodišča, predvideva, da so tehnične mape za te označbe 
objavljene v sedmih dneh od začetka veljavnosti te uredbe.

Merila, določena v sporazumu TRIP, se odražajo v novi uredbi in se bodo uporabila kot 
podlaga za uvedbo novih geografskih označb v Prilogo III uredbe.

Poglavje III se nanaša tudi na Prilogo III, kjer so priznane geografske označbe naštete posami
čno.

Poglavje IV se zaključi s splošnimi, prehodnimi in končnimi ukrepi.

Priloga I določa tehnične opredelitve za proizvodnjo žganih pijač.

Priloga II določa posamezne žgane pijače, ki so razvrščene v kategorije, določene v uredbi. Na
števa značilnosti proizvodov v sistematični in skladni obliki.

Priloga III našteva geografske označbe, kot je opisano zgoraj.

Problem

Predsednik Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja v svojem pismu navaja, da je odbor 
sprejel predlog spremembe, ki spreminja pravno podlago, da bi bila s tem omogočena vklju
čitev člena 37 Pogodbe o ES.  To odraža pomen, ki ga imajo žgane pijače kot kmetijski 
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proizvod, in dejstvo, da je prejšnja uredba o isti zadevi temeljila na členih 43 in 100 Pogodbe o 
EGS.

Presoja

Sodišče Evropskih skupnosti dosledno zagovarja stališče, da mora v okviru organizacije 
pristojnosti Skupnosti izbira pravne podlage za nek ukrep temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki 
jih je mogoče sodno preskusiti. Med temi dejavniki sta zlasti cilj in vsebina ukrepa2.

Iz določb predloga uredbe je razvidno, da v glavnem zadeva pojasnjevanje pravil o opredelitvi, 
opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač z namenom izboljšanja uporabnosti in berljivosti 
obstoječe zakonodaje in uvedbe dobro utemeljene politike žganih pijač.

Vendar je jasno, da takšna zakonodaja vpliva tudi na kmetijstvo, saj predlagana uredba določa, 
da mora biti etanol, ki se uporablja za proizvodnjo žganih pijač, izključno kmetijskega porekla.

Zaradi tega je torej treba ugotoviti, ali je člen 37 Pogodbe o ES mogoče vključiti kot dodatno 
pravno podlago. Zlasti je treba preučiti, ali se predlagani ukrep nanaša predvsem na eno podro
čje ukrepov in pri tem zgolj slučajno vpliva na druge politike, ali pa so enako pomembni vsi 
vidiki ukrepa. V prvem primeru je treba uporabiti le eno pravno podlago, v drugem pa mora 
institucija akt sprejeti v skladu z določbami, na katerih temelji njegova pristojnost. Če 
postopki, ki izhajajo iz zadevnih določb, niso združljivi, dvojna pravna podlaga v nobenem 
primeru ni mogoča in se je zato treba odločiti za eno izmed njiju3.  

V danem primeru sta postopka za sprejetje akta iz členov 37 in 95 Pogodbe o ES združljiva, 
kolikor predvidevata, da mora Svet odločati s kvalificirano večino. Vendar je v členu 37 
predviden postopek posvetovanja, v členu 95 pa postopek soodločanja. Dejstvo, da je 
predhodna zakonodaja s tega področja temeljila na podobni kombinaciji členov Pogodbe, še ne 
pomeni, da gre za zavezujoči precedens, zlasti ker ni na voljo nobene odločbe Sodišča 
Evropskih skupnosti o takšni kombinirani pravni podlagi.

Vendar člen 37 Pogodbe o ES v tem okviru ne more služiti kot pravna podlaga zadevnemu 
predlaganemu aktu. Razlogov za to je več. 

Prvič, določbe člena 37 se nanašajo izključno na proizvode, naštete v Prilogi I k Pogodbi o ES, 
ki ne vključuje "brandyjev, likerjev in drugih žganih pijač", ki so predmet tega predloga.

Drugič, čeprav so ukrepi iz osnutka uredbe zavezani k pozitivnemu učinku na proizvodnjo in tr
ženje etanola, se zdi, da je ta učinek drugotnega in postranskega pomena glede na glavni cilj, ki 
je v izboljšanju obstoječe zakonodaje o žganih pijačah, z namenom da se zagotovi pravilno 
delovanje notranjega trga. 

Slednjič, dejstvo, da Uredba (EGS) št. 1576/89 temelji na členih 95 in 37 Pogodbe o ES, ne 
vpliva na izbiro ustrezne pravne podlage za obstoječi predlog uredbe. V skladu z ustaljeno 
sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti se pravilna podlaga izbere na osnovi vsebine in cilja 
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zadevnega ukrepa in ne na podlagi ciljev, doseženih s prejšnjimi akti z istim predmetom 
obravnave4.

Sklepi

Predlagana uredba bi torej morala temeljiti na členu 95 Pogodbe o ES, saj niso izpolnjeni 
pogoji, ki bi opravičili vključitev člena 37 Pogodbe o ES kot dodatne pravne podlage.

Na seji dne 11. decembra 2006 se je Odbor za pravne zadeve soglasno5 odločil, da vam priporo
či, da mora predlog uredbe temeljiti izključno na členu 95 Pogodbe o ES.

S spoštovanjem,

Giuseppe Gargani
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