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Ärende: Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och 
Rådets förordning om definitioner, beskrivning, presentation och märkning av 
spritdrycker (KOM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))1

Med en skrivelse av den 4 oktober 2006 begärde ordföranden för utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att utskottet för rättsliga frågor skulle kontrollera giltigheten och 
lämpligheten hos den rättsliga grunden för ovan nämnda kommissionsförslag Han påpekade att 
hans utskott hade antagit ett ändringsförslag i vilket man föreslår att till den rättsliga grunden 
för förslaget till förordning, det vill säga artikel 95 i EG-fördraget, även fogar artikel 37 i 
samma fördrag.

Vid utskottssammanträdet den 11 december 2006 behandlade utskottet detta ärende i enlighet 
med artikel 35.3.

Relevanta bestämmelser i EG-fördraget

Artikel 95

1. Med avvikelse från artikel 94 och om inte annat föreskrivs i detta fördrag skall följande 
bestämmelser tillämpas för att nå de mål som anges i artikel 14. Rådet skall enligt förfarandet i 
artikel 251 och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, besluta om åtgärder för 
tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som 
syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera.
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2. Punkt 1 gäller inte bestämmelser om skatter och avgifter, bestämmelser om fri rörlighet för 
personer eller bestämmelser om anställdas rättigheter och intressen.

3. Kommissionen skall i sina förslag enligt punkt 1 om hälsa, säkerhet samt miljö- och 
konsumentskydd utgå från en hög skyddsnivå och särskilt beakta ny utveckling som grundas på
vetenskapliga fakta. Europaparlamentet och rådet skall också, inom ramen för sina respektive 
befogenheter, sträva efter att nå detta mål.

4. Om en medlemsstat efter det att rådet eller kommissionen har beslutat om en 
harmoniseringsåtgärd anser det nödvändigt att behålla nationella bestämmelser som grundar sig 
på väsentliga behov enligt artikel 30 eller som avser miljö- eller arbetsmiljöskydd, skall den till 
kommissionen anmäla dessa bestämmelser samt skälen för att behålla dem.

5. Dessutom gäller, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4, att om en medlemsstat 
efter det att rådet eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd anser det 
nödvändigt att införa nationella bestämmelser grundade på nya vetenskapliga belägg med 
anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd för att lösa ett problem som är specifikt för 
den medlemsstaten och som har uppkommit efter beslutet om harmoniseringsåtgärden, skall 
medlemsstaten underrätta kommissionen om de planerade bestämmelserna samt om skälen för 
att införa dem.

6. Kommissionen skall inom sex månader efter en sådan anmälan som avses i punkterna 4 och 
5 godkänna eller förkasta de ifrågavarande nationella bestämmelserna sedan den konstaterat 
huruvida dessa utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innebär förtäckta 
handelshinder mellan medlemsstaterna samt huruvida de kommer att utgöra ett hinder för den 
inre marknadens funktion.

Om kommissionen inte fattar beslut inom denna period skall de nationella bestämmelser som 
avses i punkterna 4 och 5 anses godkända.

Om det är berättigat på grund av frågans komplexitet och om det inte finns någon fara för 
människors hälsa, får kommissionen meddela den berörda medlemsstaten att den period som 
avses i denna punkt kan förlängas med ytterligare högst sex månader.

7. Om en medlemsstat i enlighet med punkt 6 bemyndigas att behålla eller införa nationella 
bestämmelser som avviker från en harmoniseringsåtgärd, skall kommissionen omedelbart 
undersöka om den skall föreslå en anpassning av den åtgärden.

8. Om en medlemsstat tar upp ett särskilt problem som rör folkhälsan på ett område som 
tidigare har varit föremål för harmoniseringsåtgärder, skall medlemsstaten göra kommissionen 
uppmärksam på detta och kommissionen skall omedelbart undersöka om den skall föreslå rådet 
lämpliga åtgärder.

9. Med avvikelse från det förfarande som anges i artiklarna 226 och 227 kan kommissionen 
eller någon av medlemsstaterna hänskjuta ärendet direkt till domstolen, om kommissionen eller 
medlemsstaten anser att en annan medlemsstat missbrukar befogenheterna enligt denna artikel.

10. De ovannämnda harmoniseringsåtgärderna skall vid behov omfatta en skyddsklausul som 
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tillåter medlemsstaterna att på en eller flera av de icke-ekonomiska grunder som anges i artikel 
30 vidta provisoriska åtgärder, som skall vara underkastade ett kontrollförfarande från 
gemenskapens sida.

Artikel 37

1. För att utforma huvudlinjerna för en gemensam jordbrukspolitik skall kommissionen när 
detta fördrag träder i kraft sammankalla medlemsstaterna till en konferens för att jämföra deras 
jordbrukspolitik, särskilt genom att göra en sammanställning över deras resurser och behov.

2. Med beaktande av arbetet under den konferens som nämns i punkt 1 och efter att ha hört 
Ekonomiska och sociala kommittén skall kommissionen inom två år efter det att detta fördrag 
har trätt i kraft lägga fram förslag om utformningen och genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, vilka förslag även skall innefatta att de nationella marknadsorganisationerna 
ersätts med någon av de former för gemensam organisation som anges i artikel 34.1 samt att de 
åtgärder som särskilt nämnts i denna avdelning genomförs.

Dessa förslag skall ta hänsyn till att de jordbruksfrågor som nämns i denna avdelning kan vara 
ömsesidigt beroende av varandra.

På förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet skall rådet med 
kvalificerad majoritet utfärda förordningar eller direktiv eller fatta beslut utan att detta 
begränsar rådets rätt att också utfärda rekommendationer.

3. Rådet får med kvalificerad majoritet och under de förutsättningar som anges i punkt 2 
besluta om att ersätta de nationella marknadsorganisationerna med den gemensamma 
organisation som föreskrivs i artikel 34.1

a) om den gemensamma organisationen erbjuder de medlemsstater som motsätter sig denna 
åtgärd och som har en egen nationell organisation för ifrågavarande produktion, likvärdiga 
garantier för berörda producenters sysselsättning och levnadsstandard: därvid skall hänsyn tas 
till den takt i vilken möjliga anpassningsåtgärder och nödvändig specialisering kan genomföras; 
samt

b) om den gemensamma organisationen tillförsäkrar handeln inom gemenskapen villkor som 
motsvarar dem som gäller på en nationell marknad.

4. Om en gemensam organisation av vissa råvaror etableras innan en gemensam organisation 
införts för motsvarande bearbetade produkter får sådana råvaror som används för bearbetade 
produkter avsedda för export till tredje länder importeras från länder utanför gemenskapen.

Innehållet i förslaget till förordning

Kommissionen har antagit det föreliggande förslaget i syfte att uppdatera gemenskapens 
lagstiftning om spritdrycker. Den föreslagna förordningar har särskilt följande syften:

att göra det lättare att tillämpa, läsa och få en klar bild av förordningen, med •
utgångspunkt i den nu gällande lagstiftningen om spritdrycker.
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att slå samman de två befintliga förordningarna till en enda.•
att införa en väl definierad politik på spritdrycksområdet, på grundval av tre •
produktkategorier och med utgångspunkt i de nu gällande definitionerna.
att få en ny flexibilitet, genom att beslut om ändringar i bilagorna inte längre behöver •
fattas av Europaparlamentet och rådet, via medbeslutandeförfarandet, utan av 
kommissionen, efter det att förvaltningskommittén för spritdrycker fått tillfälle att yttra 
sig.
att anpassa förordningarna till nya tekniska krav.•
att anpassa förordningarna till WTO-kraven, inklusive TRIPS-avtalet.•
att fastställa kriterier för erkännande av nya geografiska beteckningar.•

Förslaget till förordning består av fyra kapitel och tre bilagor:

Kapitel I innehåller definitioner och klassificering.

Tre nya kategorier införs:
– ”spritdrycker”: exklusiva spritdrycker, uteslutande i den renaste formen, som inte får 
innehålla jordbruksalkohol, och som endast får innehålla naturliga aromämnen, t.ex. rom, 
whisky, brandy, etc.
– ”särskilda spritdrycker”: spritdrycker som får innehålla jordbruksalkohol och naturidentiska 
aromämnen, dock endast i viss form och i begränsad omfattning, t.ex. gin, vodka, likör, etc.
– ”övriga spritdrycker”: en öppen grupp av produkter som får innehålla jordbruksalkohol, 
aromämnen, sötningsmedel m.m.

Kapitel II innehåller bestämmelser om beskrivning, presentation och märkning.

Genom den här förordningen införs ett konsekvent system som bygger på såväl traditionella 
metoder som på de nya kategorierna. Syftet är att konsumenterna ska få tydlig information om 
produkterna, och därför åläggs producenterna en skyldighet att ge all den information som 
krävs för att konsumenterna inte ska vilseledas.

Kapitel III innehåller regler om geografiska beteckningar, med beaktande av Europeiska 
gemenskapens internationella skyldigheter.

De geografiska beteckningarna i bilaga II till förordning (EEG) nr 1576/89 tas med även i den 
nya förordningen, inklusive sådana geografiska beteckningar för vilka det finns regler i den 
gamla förordningen, t.ex. grappa, korn, pacharan och ouzo. Med tanke på domstolens 
prejudicerande domar på senare tid föreskrivs det i den nya förordningen att tekniska 
kravspecifikationer för dessa beteckningar skall offentliggöras senast sju år efter det att 
förordningen trätt i kraft.

Kriterierna i TRIPS-avtalet beaktas i den nya förordningen, och det är på grundval av dessa 
kriterier som nya geografiska beteckningar kan tas med i bilaga III i framtiden.

I kapitel III hänvisas det också till bilaga III, i vilken de erkända geografiska beteckningarna 
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2 Mål C-155/91 kommissionen mot rådet (1993) Rättfallssamling 1–939, punkt 7.

återfinns.

Kapitel IV innehåller allmänna bestämmelser, övergångs- och slutbestämmelser.

Bilaga I innehåller tekniska definitioner för framställning av spritdrycker.

I bilaga II finns en förteckning över de olika spritdryckerna och deras klassificering i de nya 
kategorier som införs genom den nya förordningen. Produkternas egenskaper anges i 
systematisk och stringent form.

I bilaga III förtecknas de geografiska beteckningarna.

Problemet

Av skrivelsen från ordförande för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling framgår 
att utskottet i fråga har antagit ett ändringsförslag i vilket man föreslår att den rättsliga grunden 
för förslaget till förordning även skulle utgöras av artikel 37 i EG-fördraget. Det här reflekterar 
det faktum att spritdryckerna är en viktig jordbruksprodukt liksom det faktum att den 
föregående förordningen i samma fråga/ärende baserades på artikel 43 och artikel 100 i EEG-
fördraget.

Analys

EG-domstolens konsekventa ståndpunkt har varit att när det rör sig om 
kompetensfördelningen inom gemenskapen skall valet av rättslig grund för en rättsakt göras på
grundval av objektiva faktorer som kan kontrolleras rättsligt. Sådana faktorer är bland annat 
rättsaktens mål och innehåll2.

Av bestämmelserna i förslaget till förordning framgår att den främsta ambitionen med förslaget 
är åstadkomma en tydligare definition, beskrivning och presentation av spritdrycker och att
göra det lättare att tillämpa, läsa och få en klar bild av förordningen, med utgångspunkt i den 
nu gällande lagstiftningen om spritdrycker samt införa en väl definierad politik på
spritdrycksområdet.

Det är emellertid klart att en sådan här lagstiftning även påverkar jordbruket, eftersom det i 
förslaget till förordning fastställs att det endast skall vara tillåtet att använda sådan etylakohol i 
spritframställningen som härstammar från jordbruk.

Det gäller med andra ord att avgöra om artikel 37 i EG-fördraget också kan ingå i den rättsliga 
grunden. Det är i synnerhet nödvändigt att bedöma huruvida den föreslagna åtgärden 
principiellt relaterar till ett åtgärdsområde som endast har begränsat inflytande på övrig politik, 
eller om alla aspekter av åtgärden är att betrakta som lika viktiga. I det första fallet bör endast 
en rättslig grund användas, i det andra fallet bör institutionen anta rättsakten i enlighet med de 
bestämmelser på vilka dess behörigheter baserar sig. I samtliga fall gäller det faktum att en 
dubbel rättslig grund inte kan komma i fråga om det inte råder kompatibilitet mellan de 
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3 Förenade målen C-164/97 och C-165/97 Europaparlamentet mot rådet (1999) Rättfallssamling 1–1139, 
punkt 14.
4 Mål C-187/93, parlamentet mot rådet, Rättfallssamling ECR I-2857, punkt 28.
5 Följande personer var närvarande vid slutomröstningen: Giuseppe Gargani (ordförande, Rainer Wieland 
(vice ordförande), Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz 
White, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner och Jaroslav Zvěřina.

förfaranden som härrör från de relevanta bestämmelserna. I ett sådant fall måste ett val göras3.

I det föreliggande fallet är förfarandena för antagandet av en rättsakt på basis av artikel 37 och 
artikel 95 i EG-fördraget inte inkompatibla i den mening att rådet enligt bestämmelserna agerar
med kvalificerad majoritet. Däremot skall samrådsförfarandet följas enligt bestämmelserna i 
artikel 37, medan medbeslutandeförfarandet skall följas enligt bestämmelserna i artikel 95. Det 
faktum att den tidigare lagstiftningen på det här området baserades på en liknande kombination 
av artiklar i fördraget har inte tillräcklig tyngd för att utgöra bindande prejudikat i 
sammanhanget, i synnerhet inte eftersom vi inte har tillgång till något beslut från EG-domstolen 
om en kombinerad rättslig grund av det slaget.

Artikel 37 i EG-fördraget kan dock inte tjäna som rättslig grund för den föreslagna rättsakten i 
det här sammanhanget, detta av följande skäl:

För det första hänför sig alla bestämmelser i artikel 37 uteslutande till de produkter som anges i 
förteckningen i bilaga I till EG-fördraget. Denna förteckning utesluter ”likörer och andra 
sprithaltiga drycker”, det vill säga föremålen för det föreliggande förslaget.

För det andra kan man konstatera att det, även om det är troligt att åtgärderna i förslaget till 
förordning har positiv effekter på framställningen och marknadsföringen av etylalkohol, ändå
verkar som om det rör sig om en sekundär och tillfällig effekt, i relation till det huvudsakliga 
målet som är att förbättra den befintliga lagstiftningen om spritdrycker för att se till att den inre 
marknaden fungerar korrekt.

För det tredje kan man konstatera det faktum att förordning (EEG) nr 1576/89 är baserad på
artiklarna 95 och 37 i EG-fördraget inte påverkar valet av en adekvat rättslig grund för det 
föreliggande förslaget till förordning. Enligt EG-domstolens fastställda rättspraxis skall korrekt 
rättslig grund för en rättsakt väljas på basis av den berörda åtgärdens innehåll och mål, inte på
basis av målsättningar som uppnåtts genom tidigare rättsakter som hänfört sig till samma 
ämne4.

Slutsatser

Slutsatsen av detta är att förslaget till förordning bör baseras på artikel 95 i EG-fördraget, 
detta eftersom de villkor som skulle möjliggöra att också artikel 37 i EG-fördraget införs som 
rättslig grund inte uppfylls.

På sitt sammanträde den 11 december 2006 beslutade utskottet för rättsliga frågor följaktligen 
enhälligt5 att rekommendera att förslaget till förordning uteslutande baseras på artikel 95 i EG-
fördraget.
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Med vänlig hälsning

Giuseppe Gargani


