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Kohtuasjas 168/78,
Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: komisjoni õigusnõunik Jean-Claude Séché,
kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis, c/o komisjoni õigusnõunik
Mario Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
hageja,
versus
Prantsuse Vabariik, esindaja: välisministeeriumi õigusosakonna juhataja asetäitja Noël
Museux ja välisministeeriumi sekretär Pierre Péré, kohtudokumentide kättetoimetamise
aadress Luxembourgis, Prantsusmaa saatkond ,
kostja,

mille esemeks on tuvastada, et kohaldades piiritusjookide valdkonnas diferentseeritud
maksustamisrežiimi, rikkus Prantsuse Vabariik EMÜ asutamislepingu artiklist 95
tulenevaid kohustusi,

EUROOPA KOHUS,
koosseisus: president H. Kutscher, kodade esimehed A. O’Keeffe ja A. Touffait,
kohtunikud J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T.
Koopmans ja O. Due,
kohtujurist: G. Reischl,
kohtusekretär: A. Van Houtte,
on teinud järgmise

otsuse
[…]
Põhjendused
1. 7. augusti 1978. aastal esitas komisjon EMÜ asutamislepingu artikli 169 alusel hagi, et
Euroopa Kohus tuvastaks, et kohaldades teatud piiritusjookide maksustamise valdkonnas
*

Kohtumenetluse keel: prantsuse.

diferentseeritud maksukorraldust, on Prantsuse Vabariik rikkunud EMÜ asutamislepingu
artiklist 95 tulenevaid kohustusi.
2. Samaaegselt pöördus komisjon Euroopa Kohtusse sama laadi probleeme käsitlevate
hagidega Taani Kuningriigi ja Itaalia Vabariigi vastu. Hagiavaldustes on kõigil kolmel
juhtumil toodud mõned üldised kaalutlused, millest selgub, et hagid on osa
tervikmeetmest, millega püütakse tagada, et kõnealused riigid täidaksid neile EMÜ
asutamislepinguga antud valdkonnas pandud kohustusi. Seega tundub sobiv teha
kõigepealt selgeks mõned kõigile kolmele kohtuasjale ühised põhimõttelised küsimused,
mis puudutab artikli 95 tõlgendamist piiritusjookide turu iseärasuste seisukohast.
Artikli 95 tõlgendamine
3. Artikli 95 esimese lõigu kohaselt ei kehtesta ükski liikmesriik “teiste liikmesriikide
toodetele mingeid otseseid ega kaudseid riigimakse, mis on suuremad samasugustele
kodumaistele toodetele kehtestatud otsestest või kaudsetest maksudest”. Teises lõigus on
lisatud, et “liiatigi ei kehtesta ükski liikmesriik teiste liikmesriikide toodetele selliseid
riigimakse, mis võimaldaksid teiste toodete kaudset kaitset”.
4. EMÜ asutamislepingu süsteemis täiendavad tsiteeritud õigusnormid tollimaksude ja
samaväärse toimega maksude kaotamist käsitlevaid õigusnorme. Nende eesmärk on
tagada kaupade vaba liikumine liikmesriikide vahel normaalsetes konkurentsitingimustes
kõrvaldades ükskõik missuguses vormis kaitse, mis võib kaasneda diskrimineerivate
riigimaksude kohaldamisega teistest liikmesriikidest pärit toodete suhtes. Nagu komisjon
põhjendatult ütles, peab artikkel 95 tagama kodumaiste ja imporditud toodete vahelise
konkurentsi osas riigimaksude täieliku neutraalsuse.
5. Üldnormiks on antud valdkonnas artikli 95 esimene lõik, mis põhineb kodumaiste
toodete ja “samasugustena” käsitleda võidavate imporditud toodete suhtes kehtestatud
maksude võrdlemisel.
Nagu Euroopa Kohus 10. oktoobri 1978. aasta otsuses kohtuasjas 148/77: Hansen &
Balle (EKL 1978, lk 1787) rõhutas, tuleb seda normi tõlgendada laialt, nii et see hõlmaks
kõik maksumenetlusi, mis võivad kahjustada kodumaiste ja imporditud toodete võrdset
kohtlemist. Seega tuleb mõistet “samasugused tooted” tõlgendada üsna paindlikult. 17.
veebruari 1976. aasta otsuses kohtuasjas 45/75: Rewe (EKL 1976, lk 181) täpsustas
Euroopa Kohus, et samasugusteks toodeteks tuleb pidada tooteid, millel “on tarbija
seisukohast samalaadsed omadused või mis rahuldavad samu vajadusi”. Artikli 95
esimese lõigu kohaldamisala tuleb niisiis kindlaks määrata, lähtudes mitte kriteeriumist,
mille kohaselt tooted peavad olema rangelt identsed, vaid kasutamisel samalaadsed ja
võrreldavad.
6. Artikli 95 teise lõigu ülesanne on hõlmata lisaks kõiki maksustamise kaudu toimuva
turu kaudse kaitsmise vorme selliste toodete puhul, mis ei ole samasugused esimese lõigu
tähenduses, konkureerivad aga siiski importiva riigi teatud toodetega kasvõi osaliselt,
kaudselt või potentsiaalselt. Selle õigusnormi mõned aspektid on Euroopa Kohus juba
toonud välja 4. aprilli 1968. aasta otsuses kohtuasjas 27/67: Fink-Frucht GmbH v
Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse (EKL 1968, lk 327), milles ta näitas, et artikli

95 teise lõigu kohaldamiseks piisab, kui imporditud toode konkureerib kaitstud
kodumaiste toodetega ühe või mitme majandusliku otstarbe poolest, isegi kui see toode ei
vasta täielikult artikli 95 esimeses lõigus kehtestatud samasugususe kriteeriumile.
7. Kui esimese lõigus toodud hindamiskriteerium põhineb maksukohustuste võrdlemisel,
olgu siis maksumäära, maksubaasi tingimuste või muude rakendamisviiside osas, siis
võttes arvesse raskusi, mis takistavad kõnealuste toodete piisavalt täpset võrdlemist,
lähtutakse teises lõigus üldisemast kriteeriumist, nimelt riigimaksude süsteemi tooteid
kaitsvast iseloomust.
8. Kuna antud juhul kohaldati samasugususe kriteeriumit, mis määrab kindlaks artikli 95
esimese lõigu kohaldamisala, tekkisid poolte vahel hindamiserinevused. Komisjoni
arvates on kõikidel piiritusjookidel, sõltumata nende valmistamiseks kasutatud toorainest,
samalaadsed omadused ja need rahuldavad põhiliselt tarbijate samu vajadusi. Olenemata
sellest, missugused on sellesse kategooriasse kuuluvate erinevate toodete spetsiifilised
omadused ja ükskõik missugused on tarbimisharjumused ühenduse erinevates
piirkondades, kujutavad piiritusjoogid valmistoodetena tarbija seisukohast ühtset ja üldist
turgu. Tuleb märkida, et see kontseptsioon väljendub komisjoni poolt nõukogule esitatud
alkoholituru ühise korralduse kehtestamist puudutavates ettepanekutes, mis põhinevad
kõikide kõnealuste toodete suhtes ühtsel maksumäära kohaldamisel sõltuvalt nende puhta
alkoholi sisaldusest.
Kolme kostjaks oleva liikmesriigi valitsused selle kontseptsiooniga ei nõustu. Nende
hinnangul on piiritusjoogide hulgas võimalik eristada erinevaid tootekategooriaid, mis
erinevad üksteisest kas kasutatud tooraine, tüüpiliste omaduste või erinevates
liikmesriikides täheldatud tarbimisharjumuste poolest.
10. Selles osas märgib komisjon siiski, et erinevate alkohoolsete jookide omadustele
antav hinnang, samuti tarbimisharjumused on ruumis ja ajas erinevad ning et selliseid
elemente ei saa pidada kehtivateks hindamiskriteeriumiteks ühenduses tervikuna. Lisaks
juhib ta tähelepanu ohule kivistada niisugused harjumused liikmesriikide loodud
maksuklassifikatsioonide huvides.
11. Nende väidete osas tuleb Euroopa Kohtul võtta järgmine seisukoht. Artiklis 95
sätestatud õigusnormide kohaldamist komisjoni poolt esitatud hagi esemeks olevate
konkreetsete siseriiklike olukordade suhtes, tuleb vaadelda, võttes arvesse alkohoolsete
jookide turu üldist olukorda ühenduses. Selles osas tuleb võtta arvesse kolme liiki
kaalutlusi.
a. Esiteks ei tohi unustada, et kõikidel kõnealustel toodetel, ükskõik missugused ei oleks
muidu nende eriomadused, on ühiseid üldtunnuseid. Kõik need on saadud
destilleerimisel, kõigis neis on põhilise iseloomustava elemendina üsna suur inimestele
tarbimiseks kõlbliku alkoholi konsentratsioon. Sellest tulenevalt moodustavad
piiritusjoogid laiemas alkohoolsete jookide rühmas ühiste omaduste kaudu
identifitseeritava ühtse kogumi.
b. Vaatamata nendele ühistele tunnustele, on selles kogumis võimalik eristada tooteid,
mille puhul väljenduvad rohkem või vähem iseloomulikud omadused. Need omadused

sõltuvad kas kasutatud toorainest (sellest küljest võib eristada eelkõige veinist,
puuviljadest, teraviljast ja suhkruroost destilleeritud alkoholi), valmistamisviisidest või ka
lisatud maitseainetest. Need iseloomulikud omadused võimaldavad tegelikult määrata
kindlaks piiritusjookide tüüpilised liigid niisugusel määral, et mõned nende hulgast on
isegi kaitstud päritoluapellatsioonidega.
c. Samal ajal ei saa siiski unustada, et piiritusjoogide hulgas on peale hästi määratletud ja
kindlateks otstarveteks mõeldud toodete vähem selgepiiriliste omadustega ja
laialdasemateks otstarveteks kasutatavaid tooteid. Esiteks on tegemist paljude toodetega,
mis on saadud nn “neutraalsest” alkoholist, see tähendab igasugust päritolu alkoholist,
kaasa arvatud melassi- ja kartulialkoholist; need tooted võlgnevad oma eripära ainult
maitselisanditele, mille maitse võib olla tugevam või nõrgem. Teiseks tuleb juhtida
tähelepanu, et piiritusjookide hulgas on tooteid, mida võib tarbida väga erineval viisil:
kas puhtalt, lahjendatult või ka segudena. Need tooted võivad niisiis pakkuda konkurentsi
suuremale või väiksemale hulgale muudele alkoholitoodetele, mille kasutusala on kitsam.
Kõiki kolme Euroopa Kohtu menetluses olevat juhtumit iseloomustab aga asjaolu, et
igaühe puhul tuleb hästi määratletud piiritusjookide kõrval mängu üks või mitu paljudel
otstarvetel kasutatavat toodet.
12. Sellest piiritusjookide turu analüüsist tuleneb kaks järeldust. Esiteks on
piiritusjookide kui üldise tootekategooria hulgas määramata arv jooke, mida tuleb lugeda
“samasugusteks toodeteks” artikli 95 esimese lõigu tähenduses, kuigi konkreetsetel
juhtudel võib olla raske sellist otsust teha, võttes arvesse eristamiskriteeriumite aluseks
olevaid tegureid, näiteks maitset ja tarbimisharjumusi. Teiseks on isegi juhul, kui
kõnealuste toodete vahel ei ole võimalik täheldada piisavat sarnasust, kõikidel
piiritusjookidel siiski piisavalt selgeid ühiseid tunnuseid, nõustumaks, et kõikidel
juhtudel tekib vähemalt osaline või potentsiaalne konkurentsiolukord. Sellest tuleneb, et
artikli 95 teise lõigu kohaldamine võib tulla kõne alla juhtudel, mil sarnasussuhe
piiritusjoogide spetsiifiliste liikide vahel jääb kaheldavaks või vaieldavaks.
13. Eelnevast selgub, et artikkel 95 üldiselt võetuna võib tulla arvesse ühtemoodi kõikide
asjaomaste toodete puhul. Seega piisab, kui hinnata, kas teatud kindla siseriikliku
maksusüsteemi kohaldamine on diskrimineeriv ja teatud juhtudel tooteid kaitsev, see
tähendab, kas esineb erinevusi maksumäärades ja maksustamise üksikasjades ning kas
need erinevused võivad soodustada teatud kindlaid kodumaiseid tooteid. Selles
raamistikus tulebki iga komisjoni esitatud hagi puhul hinnata majandussuhteid kõnealuste
toodete ja vaidluste esemeks olevate maksusüsteemide omaduste vahel.
14. Erinevates menetlustes on pooled mitme alkohoolsete toodete kategooria vahel
vahetegemise osas tuginenud teatud väidetele, mille Euroopa Kohus esitas eespool
nimetatud otsuses kohtuasjas Hansen & Balle, mis tehti käesolevate hagide menetlemise
ajal. Iseäranis viidati selle otsuse ühele lõigule, kus on öeldud, “et oma praeguses
arenguetapis ning asjakohaste ühiste või ühtlustatud sätete puudumisel ei keela ühenduse
õigus liikmesriikidel teha maksudest vabastamise või nende alandamise näol
maksusoodustusi teatud tüüpi alkoholile või teatud tootjate kategooriatele” ning “et seda
liiki maksusoodustused võivad teenida […] õiguspäraseid majanduslikke või
ühiskondlikke huve, näiteks destilleerimisvabrikutes teatud kindla tooraine kasutamine,

tüüpiliste kõrgekvaliteediliste alkohoolsete jookide tootmise säilimine või teatud liiki
ettevõtete, näiteks põllumajanduslike destilleerimisvabrikute säilimine”.
15. Et mõned kostjaks olevad valitsused tuginesid oma maksusüsteemi põhjendamiseks
nendele väidetele, küsis Euroopa Kohus komisjonilt, kas erinevate alkohoolsete jookide
kategooriate suhtes kohaldatavate maksumäärade diferentseerimine on ühenduse
õigusega kooskõlas ning millised on komisjoni kavatsused maksustamist käsitlevate
õigusaktide ühtlustamise osas.
Komisjon kinnitas kõigepealt veelkord oma
kontseptsiooni kõikide piiritusjoogide sarnasusest ja oma kavatsust kaitsta vähemalt
põhimõtteliselt ühtse maksumäära kehtestamist tulevastes ühenduse määrustes ning juhtis
tähelepanu asjaolule, et teatud tooraine kasutamise, kõrgekvaliteedilise toodangu
säilitamise ja tootmisettevõtete majandusliku struktuuriga seotud probleemid, millele
Euroopa Kohus tsiteeritud otsuses viitab, võib lahendada tootmistoetuste või
tootjatevahelise hüvitamise süsteemidega, arvestades kasutatud tooraine maksumuse
erinevust. Ta juhib tähelepanu asjaolule, et veinist toodetud piiritusejookide osas on see
eesmärk viinamarja- ja veinituru ühise korralduse raames juba praegu saavutatud.
Komisjoni arvates võivad niisugused meetmed kaitsta teatud tootmiskulude tõttu
ebasoodsas olukorras olevate toodete võimalusi turul, ilma et selleks oleks vaja kasutada
erinevaid maksumäärasid.
16. Euroopa Kohus märgib nende seisukohtade kohta, et kui ta tunnistas oma otsuses
kohtuasjas Hansen & Balle – võttes arvesse ühenduse õiguse arengut – teatud
maksuvabastuste või -soodustuste õiguspärasust, siis tingimusel, et neid võmalusi
kasutavad liikmesriigid laiendavad neid mittediskrimineerivalt ka samas olukorras
olevatele imporditud toodetele. Tuleb rõhutada, et sellise praktika õiguspärasust
tunnistati eelkõige selleks, et oleks võimalik säilitada tootmist või ettevõtteid, mis ilma
nende eriliste maksusoodustusteta ei oleks tootmiskulude tõusu tõttu enam kasulikud.
Seevastu ei saa nimetatud otsuses esitatud kaalutlusi mõista nii, et need võimaldaksid
õigustada diskrimineeriva või tooteid kaitsva iseloomuga maksuerinevusi.
Konkreetse vaidluse ese ja raamistik
17. Komisjoni poolt Prantsuse Vabariigi vastu esitatud hagi sõnastus tingib mõned
eelnevad, vaidluse eset puudutavad märkused. Kui hagiavalduses esitatud nõuete kohaselt
taotleb komisjon Euroopa Kohtult, et viimane tuvastaks, et “kohaldades piiritusjookide
valdkonnas diferentseeritud maksukorraldust,” rikkus Prantsuse Vabariik EMÜ
asutamislepingu artiklit 95, selgub hagiavalduse sisust ja kohtuasja hilisemast arengust, et
hagiavaldus käsitleb tegelikult ainult vastavat valdkonda käsitlevate Prantsusmaa
õigusaktide teatud elemente, see tähendab esiteks geneveride ja muude teravilja
destilleerimisel saadud alkohoolsete jookide ning teiseks veinist ja puuviljadest
valmistatud piiritusjookide diferentseeritud maksustamist. Konkreetsemalt viitab
komisjon eelkõige kahe tüüpilise ja hästi tuntud joogi – viski ja konjaki –
maksustamiserinevusele.
18. Prantsusmaa Valitsus vaidlustas sellise probleemipüstituse, kuna komisjoni kasutatud
maksustamiskategooriad ei vastavat ei õigusaktide terminoloogiale ega Prantsuse
maksustamistavale.

19. Prantsuse valitsuse see esialgne vastuväide on põhjendatud. Selleks, et määratleda
vaidluse ese sõnastuses, mis vastab Prantsusmaa õigusaktidele, tuleb meenutada
komisjoni hagiga vaidlustatud õigusnormide sisu, see tähendab üldise tolliseadustiku
artikleid 403 ja 406. Kuivõrd neid õigusakte muudetakse igal aastal üksteistele järgnevate
rahandusseadustega, tsiteeritakse neid allpool redaktsioonis, milles need kehtisid Euroopa
Kohtu istungi toimumise kuupäeval.
20. Üldise tolliseadustiku artikli 403 järgi maksustatakse kõik alkoholiliigid
“tarbimismaksuga”, mille tariif määratakse kindlaks ühe hektoliitri puhta alkoholi kohta.
Summad on kindlaks määratud samas artiklis, kõigepealt mõningate nimeliselt nimetatud
toodetele (millest ühegagi ei ole tegemist käesolevas menetluses), seejärel “kõikidele
ülejäänud toodetele”. Selle üldkategooria suhtes kehtestatud määr on 4270 franki
hektoliitri kohta.
21. Sama seadustiku artikli 406 järgi kehtib mõningate alkoholitoodete suhtes lisaks
“tootmismaks”, mille tariif ühe hektoliitri puhta alkoholi kohta on määratud järgmiselt:
- 2110 franki “alkohoolsete jookide puhul, mis on saadud teravilja ja jookidega sama
nimetuse all müüdavate piirituste destilleerimisel, välja arvatud geneverid”, ja
- 710 franki “kõikide teiste alkoholipõhiste jookide puhul, mida saab tarbida aperitiivina,
samuti veini baasil valmistatud aperitiivide, vermuti, liköörveinide ja muude sarnaste
jookide puhul, millel ei ole kontrollitud päritolunimetust, alkohioli maksukorraldusega
hõlmatud naturaalsete magusate veinide ning geneveride puhul”.
22. Eelnevast selgub, et kui kõikide piiritusjookide, kaasa arvatud veinist ja puuviljadest
valmistatud piiritusjookide suhtes kehtib ühtemoodi sama “tarbimismaks”, siis
geneveride ja muude teraviljadest saadud piiritusjookide suhtes kehtib lisaks ka
“tootmismaks”.
23. Nõnda selgub, et komisjoni hagi käsitleb ainult kolme tüüpi tooteid, mis on küll
üheaegselt olulised ja iseloomulikud, kuid ei hõlma kaugeltki kogu maksuseadustikus
osutatud alkohoolsete jookide valikut. Nagu Prantsuse valitsus märkis, ei hõlma hagi eriti
“aniisipiiritusi”, mida maksustatakse sarnaselt teraviljade destilleerimisel saadud
alkohoolsete jookidega, ega “aperitiivide” kategooriat, mille suhtes kehtib sama kord, mis
geneveride suhtes.
24. Kuigi sobivam võib näida hinnata alkohoolsete jookide maksukorraldust
Prantsusmaal tervikuna, eelkõige selleks, et oleks võimalik anda üldine hinnang erinevate
toodete sarnasuse küsimusele, ei saa siiski eitada, komisjon on objektiivselt esitanud
vaidluselemente seoses maksukorraldusega, mida kohaldatakse kolme välja valitud
tootekategooria, see tähendab teraviljapiiritusjookide, geneveride ning veinist ja
puuviljadest valmistatud piiritusjookide suhtes.
25. Sellest tuleneb, et kõiki komisjoni nimetatud alkohoolseid jooke maksustatakse
ühtemoodi sama tarbimismaksuga, kuid genevere ja muid teraviljade destilleerimisel
saadud alkohoolseid jooke lisaks ka tootmismaksuga, mida ei kohaldata veinist ja
puuviljadest valmistatud piiritusjookide suhtes. Vaidlust ei ole ka selles, et Prantsusmaal

mingit märkimisväärset geneveri ja teiste teraviljadest valmistatud piiritusjookide
tootmist ei toimu. Komisjon leiab selles olukorras, et maksukorraldus on vastuolus
artikliga 95, sest on maksustamise seisukohast soodne mõningatele Prantsusmaal
toodetud piiritusjookidele, samal ajal kui samasuguseid või konkureerivaid tooteid, mis
on imporditud teistest liikmesriikidest, maksustatakse täiendava maksuga.
26. Prantsuse valitsus esitab kritiseeritud maksusüsteemi kaitseks kahte sorti argumente:
- esiteks ei nõustu ta, et hagides osutatud tooted on samasugused artikli 95 esimese lõigu
tähenduses;
- lisaks ei nõustu ta sellega, et nende toodete vahel on piisavalt tugev konkurentsisuhe,
mis õigustaks artikli 95 teise lõigu kohaldamist.
27. Prantsusmaa valitsuse arvates on Prantsusmaa õigusaktide ja maksustamistava
kohaselt koostatud klassifikatsioonid niisiis asutamislepingu seisukohast õigustatud ning
erinevate maksumäärade kehtestamist erinevate kategooriate suhtes ei saa artiklist 95
tulenevate nõuetega seoses kritiseerida.
Vaidlustatud maksukorralduse kohaldamine
28. Vastavalt ülaltoodud seisukohale leiab komisjon, et kõik kõnesolevad piiritusjoogid
on “samasugused” tooted artikli 95 esimese lõigu tähenduses. Maksustamist käsitlevate
Prantsusmaa õigusaktide kohaselt kohaldatavad maksustamisviisid olevat seega
kokkusobimatud artikli 95 esimeses lõigus sätestatud diskrimineerimise keeluga.
Komisjon leiab, et tema väidet toetab kõnealuste toodete tolliklassifikatsioon, sest kõik
need tooted on koondatud nimetuse “piiritusejoogid” alla ühtse tollitariifistiku
alamrubriigis 22.09 C ning Brüsseli nomenklatuuri vastavas selgitavas märkuses
hõlmatakse need ühe mõistega. Selle kohaselt tähistatakse nimelt terminiga
“piiritusjoogid” tooteid, mis on saadud “loomulike fermenteeritud vedelike, näiteks vein,
siider jne või siis eelnevalt fermenteeritud puuviljade, pressimisjääkide, seemnete ja
muude sarnaste taimsete toodete destilleerimisel”. Komisjon meenutab lisaks väljendeid,
mille kaudu defineeris Euroopa Kohus ülalnimetatud otsuses kohtuasjas Rewe mõistet
“samasugused”.
29. Artikli 95 teise lõigu seisukohast märgib komisjon, et Prantsusmaa maksusüsteem on
selline, et see asetab ebasoodsasse olukorda teraviljast valmistatud piiritusjoogid, mis on
peaaegu eranditult imporditud teistest liikmesriikidest, samal ajal kui sama kauba
kodumaine toodang on tähtsusetu. Seevastu põhiline kodumaine toodang, nimelt veinist
ja puuviljadest valmistatud piiritusjoogid on soodsamas olukorras, sest neid ei maksustata
“tootmismaksuga”. Nõnda selgub, et isegi kui tuleks eitada sarnasust esiteks veinist ja
puuviljadest valmistatud piiritusjoogide ning teiseks teraviljast valmistatud
piiritusjoogide vahel, oleks see maksusüsteem niisugune, mis tagab kodumaisele
toodangule kaudselt konkurentsieelise.
30. Prantsusmaa valitsus omalt poolt leiab, et mõiste “samasugused” definitsiooni
puudumise tõttu asutamislepingus ja oodates ühtlustamist ühenduse tasandil, kuulub
maksuklassifikatsiooni kindlaksmääramise pädevus liikmesriigi ametiasutustele, mõistagi

tingimusel, et nad täidavad artiklist 95 tulenevaid kohustusi. Ta leiab, et maksustamist
käsitlevate Prantsusmaa õigusaktidega kehtestatud klassifikatsiooni mõju on nende
nõuetega kooskõlas.
31. Mis puudutab võimalikke viiteid ühtsesle tollitariifistikule, siis juhib Prantsusmaa
valitsus tähelepanu asjaolule, et tollitariifistiku rubriik 22.09 C sisaldab omakorda
alamrubriike, mis käsitlevad erinevalt esiteks niisuguseid tooteid nagu džinn või viski
ning teiseks “muid” piiritusejooke, mille hulgas on veinist ja puuviljadest valmistatud
piiritusjoogid. Ühtse tollitariifistiku klassifikatsioon niisiis pigem toetab seisukohta, et
piiritusjoogid ei ole kõik samasugused tooted.
32. Toodete võimaliku klassifitseerimise kriteeriumide osas leiab Prantsusmaa valitsus, et
toodete, mis ei ole ei artikli 95 tähenduses samasugused ega isegi üksteist asendavad või
konkureerivad, vahelise klassifikatsiooni aluse moodustab tarbija vajaduste rahuldamise
seisukohast destilleerimisprodukti “maik”, see tähendab terve rida organoleptilisi
omadusi, mille hulgas on maitse, aroom ja lõhn. Selle kriteeriumi asjakohasust tunnistati
sõnaselgelt 29. mai 1974. aasta otsuses kohtuasjas 185/73: Hauptzollamt Bielefeld v
König (EKL 1974, lk 607), milles Euroopa Kohus võttis ühtses tollitariifistikus
alamrubriigi 22.09 A (etüülalkohol) ja alarubriigi 22.09 V (muud piiritusjoogid) vahelise
vahetegemise aluseks selle, et piiritusjookides on “maitseained või on neil tüüpilised
maitseomadused”.
33. Konkreetsemalt väidab kostjaks olev valitsus, et maksustamist käsitlevates
Prantsusmaa õigusaktides on tehtud selget vahet esiteks “digestiivide”, see tähendab
niisuguste jookide, mida juuakse eine lõpus ja mille hulka kuuluvad eelkõige veinidest ja
puuviljadest valmistatud piiritusjoogid, nagu konjak, armanjakk ja kalvados, ning teiseks
“aperitiivide” vahel, mida juuakse enne einet ja mille hulka kuuluvad eelkõige teraviljade
baasil valmistatud alkohoolsed joogid, mida kõige sagedamini juuakse veega
lahjendatult, näiteks viski, džinn ja aniisialkohoolid. Selle viimase joogikategooria osas
märgib valitsus, et kuigi selle puhul on tegemist tüüpiliste prantsuse toodetega, kehtib
nende suhtes “tootmismaks” samamoodi nagu teraviljast valmistatud piiritusjookide
suhtes, nii et ei selles osas ei saa rääkida diskrimineerimisest. Samas kontekstis juhib
Prantsusmaa valitsus veel tähelepanu identifitseerimiskriteeriumile, milleks on
maksustamise seisukohast ka päritolunimetused, mida komisjon ei võtnud oma hagi
esitades üldse arvesse.
34. Mis puudutab artikli 95 teise lõigu kohaldamist, siis märgib Prantsusmaa valitsus, et
Prantsusmaa õigusaktidega kehtestatud ühte ja teise maksustamiskategooriasse kuuluvate
toodete vahel ei ole mingit konkurentsi ning erineva maksustamise tõttu ei saa seal
juhtuda, et maksustamiserinevuse tõttu hakatakse ühe alkoholikategooria asemel tarbima
teist. Tõeline konkurents olevat viski ja aniisiga maitsestatud aperitiivide vahel, mis
kuuluvad
aga
samasse
maksustamiskategooriasse.
Komisjoni
vaidlustatud
maksukorraldusega ei olevat muuhulgas kaasnenud mingit tooteid kaitsvat mõju, nagu
selguvat Prantsusmaa valitsuse sõnutsi Prantsusmaal konjaki ja viski tarbimise statistika
võrdlemisest, millest selgub, et kui konjaki tarbimine suurenes ajavahemikul 1963–1977
vaid mõõdukalt (33 361 hektoliitrilt 44 745 hektoliitrile), siis viski tarbimine kasvas
samal ajavahemikul hüppeliselt (34 104 hektoliitrilt 117 379 hektoliitrile).

35. Argumendid, mille pooled rajavad tariifistiku alamrubriigi 22.09 C sõnastusele, ei saa
antud juhul olla otsustavad. On tõsi, et see alamrubriik koondab kõik piiritusjoogid
samasse üldkategooriasse nimetuse all “piiritusjoogid”. See sisaldab omakorda mitut
alajaotist (rumm, džinn, viski, viin), millele järgneb ülejäänud jookide kategooria, mis
hõlmab “muid” piiritusjooke. Need alajaotised, mis on loodud ühenduse väliskaubandust
silmas pidades, ei saa siiski antud juhul olla asjakohaseks klassifikatsiooniks EMÜ
asutamislepingu artikli 95 kohaldamise seisukohast, seda enam, et Prantsuse üldine
maksuseadustik
põhineb
ühtse
tollitariifistiku
omast
täiesti
erineval
klassifitseerimissüsteemil. Lõpuks ei saa esitada argumendina ka Euroopa Kohtu otsust
kohtuasjas Hauptzollamt Bielefeld v König, kuivõrd selles kohtuasjas oli tegemist üldise
vahetegemisega alarubriiki 22.09 A koondatud piiritusjookide ja alarubriiki 22.09 A
kuuluva etüülalkoholi vahel. See otsus ei anna niisiis mingit juhist seoses võimalike
klassifikatsioonide ulatusega kõigi piiritusjookide sees.
36. Samuti ei pea Euroopa Kohus võimalikuks pidada asjakohaseks niisugust
klassifikatsiooni, mille kohaselt tehakse vahet “aperitiivide” ja “digestiivide” vahel.
Tuleb märkida, et isegi üldise maksuseadustiku artiklis 406 ei ole teraviljade
destilleerimisel saadud piiritusjooke klassifitseeritud “aperitiivideks”, vaid on piirdutud
sellega, et need kaht tüüpi joogid on paigutatud mõlemad toodete rühma, mida
maksustatakse sama tootmismaksuga. Tehes vahet aperitiivide ja digestiivide vahel, ei ole
tegelikult arvesse võetud paljusid kõnealuste toodete tarbimise võimalusi, kas enne einet,
selle ajal või pärast einet või ka üldse mitte einega seoses; lisaks näib, et tarbijate
eelistuste kohaselt võib sama jooki kasutada ühtemoodi nii aperitiivina kui ka
digestiivina. Niisiis ei ole EMÜ asutamislepingu artikli 95 kohaldamise seisukohast
võimalik tunnistada, et Prantsusmaa maksustamistava aluseks oleval vahetegemisel oleks
mingi objektiivne väärtus.
37. Sama tähelepanek käib ka erinevate piiritusjookide maitsel põhineva
vahetegemiskriteeriumi kohta, mille eesmärk on määrata maksustamist käsitlevate
õigusaktide kohaldamiseks kindlaks kõnealuste toodete omadused. Küsimus ei ole
erinevate alkohoolsete jookide maitse olemasolu ja nüansside eitamises, ent siiski tuleb
asuda seisukohale, et see kriteerium on ajas ja ruumis liiga muutlik, et selle põhjal üksi
võiks teha piisavalt kindlalt vahet, mis on vajalik kogu ühenduses tnnustatavate
maksustamiskategooriate määratlemiseks. Samuti on tarbimisharjumustega, mis erinevad
piirkonniti ja isegi erinevates ühiskonnakihtides sedavõrd et ei saa olla
eristamiskriteeriumiteks artikli 95 seisukohast.
38. Toodete maitsel ja tarbimisharjumustel põhinevaid klassifikatsioone on seda raskem
luua, kui tegemist on niisuguste toodetega nagu viski ja geneverid, mida võib tarbida
kõige erinevamas vormis: kas puhtalt, veega lahjendatult või segudena. Just need
paindlikud kasutamisvõimalused võimaldavadki pidada neid jooke samasugusteks eriti
suure arvu teiste alkohoolsete jookidega või nendega vähemalt osaliselt konkureerivateks.
39. Võtnud arvesse kõiki neid tegureid, leiab Euroopa Kohus, et käesoleva vaidluse
lahendamiseks ei ole tarvis otsustada, kas kõnealused piiritusejoogid on või ei ole
osaliselt või täiesti samasugused tooted artikli 95 esimese lõigu tähenduses, samal ajal
kui ei ole võimalik mõistuslikult vastu vaielda sellele, et need on eranditult vähemalt

osaliselt konkureerivad hagis osutatud kodumaiste toodetega, ning ei saa eitada, et
Prantsusmaa maksusüsteem on tooteid kaitsev artikli 95 teise lõigu tähenduses.
40. Nagu eespool näidatud, on teraviljast valmistatud piiritusjookidel, kaasa arvatud
geneveridel, kui destilleerimisproduktidel teiste piiritusjookidega piisavalt ühiseid
omadusi, et kujutada teatud olukorras endast alternatiivset valikut tarbijale. Oma
omaduste tõttu võib teraviljast valmistatud piiritusjooke ja genevere juua kõige
erinevamates olukordades ja need võivad pakkuda konkurentsi samaaegselt jookidele,
mida peetakse Prantsusmaa maksustamistava kohaselt “aperitiivideks”, kui ka jookidele,
mida peetakse “digestiivideks”, ning neid kasutatakse lisaks otstarvetel, mida ei hõlma
kumbgi nendest kahest kategooriast.
41. Kuna kõnealuste jookide konkurentsi- ja asendatavussuhted on niisugused, siis
ilmneb selgelt, et komisjoni kritiseeritud maksusüsteemil on tooteid kaitsev iseloom.
Seda süsteemi iseloomustab nimelt asjaolu, et üks põhiline osa kodumaisest toodangust,
see tähendab veinist ja puuviljadest valmistatud piiritusjoogid kuuluvad kõige
soodsamasse maksustamiskategooriasse, samal ajal kui vähemalt kaht tüüpi tooteid,
millest peaaegu kõik on imporditud teistest liikmesriikidest, maksustatakse
“tootmismaksu” nime kandva maksuga kõrgemalt. Asjaolu, et üks teine kodumaine
toode, nimelt aniisiga maitsestatud alkohol, on samasuguses ebasoodsas olukorras, ei
muuda süsteemi veinist ja puuviljadest valmistatud piiritusjookide maksustamise osas
mittekaitsvaks, ega kaota vähemalt osalist konkurentsisuhet nende ja kõnesolevate
imporditud toodete vahel. Mis puudutab seda, et viski turuosa suurenes hoolimata selle
ebasoodsast maksustamisolukorrast, siis see asjaolu ei tõesta tooteid kaitsva mõju
puudumist.
42. Tehes kõigest eelnevast kokkuvõtte, tuleb tõdeda, et Prantsuse Vabariigis kohaldatav
üldisest maksuseadustikust tulenev maksusüsteem on osas, mis puudutab ühelt poolt
genevere ja muid teraviljade destilleerimisel saadud alkohoolseid jooke ning teiselt poolt
veinist ja puuviljadest valmistatud piiritusjooke, vastuolus EMÜ asutamislepingu artikli
95 nõuetega.

Kohtukulud
43. Kodukorra artikli 69 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hüvitama kohtukulud.
44. Et kohtuvaidluse kaotas kostja, tuleb kohtukulud jätta tema kanda.

Esitatud põhjendustest lähtudes

EUROOPA KOHUS

otsustab:

1) kohaldades piiritusjookide valdkonnas ühelt poolt geneveride ja muude
teraviljade destilleerimisel saadud alkohoolsete jookide ning teiselt poolt veinide ja
puuviljadest
valmistatud
piiritusjookide
suhtes
diferentseeritud
maksustamissüsteemi, mis tuleneb üldise maksuseadustiku artiklitest 403 ja 406, on
Prantsuse Vabariik rikkunud teistest liikmesriikidest imporditud toodete osas EMÜ
asutamislepingu artiklist 95 tulenevaid kohustusi;
2) mõista kohtukulud välja Prantsuse Vabariigilt.
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