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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu, kterým se mění směrnice 2006/66/ES 
o bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií 
a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových 
elektrických nástrojů (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 14. května 2013 jste v souladu s článkem 37 jednacího řádu požádal Výbor 
pro právní záležitosti, aby zvážil navrhovanou změnu dvojího právního základu výše 
uvedeného návrhu na jeden právní základ.

I. – Souvislosti

Právní základ, který Komise původně navrhovala, byl čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), který je obecným právním základem Smlouvy upravujícím činnost, 
kterou Unie vyvíjí, aby bylo dosaženo cílů politiky Unie v oblasti životního prostředí.  

Právním základem směrnice 2006/66/ES byl však čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, který 
předcházel čl. 192 odst. 1 SFEU, s výjimkou článků 4, 6 a 21 směrnice, jejichž právním 
základem byl čl. 95 odst. 1 Smlouvy o ES (nyní čl. 114 odst.1 SFEU). Jedná se o právní
základ pro přijetí opatření ke sblížení předpisů členských států, jejichž cílem je vytvoření 
a fungování vnitřního trhu.   
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Komise proto předložila opravu ke svému návrhu, přičemž k čl. 192 odst.1 SFEU byl přidán 
čl. 114 odst.1 SFEU, čímž byl vytvořen dvojí právní základ návrhu.  

Směrnice 2006/66/ES byla však pozměněna v roce 2008 pro účely přizpůsobení 
regulativnímu postupu s kontrolou, který byl mezitím zaveden. Jediným právním základem 
této změny směrnice byl čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES.  

V návaznosti na jednání Rady a Komise dosáhl výbor ENVI dohody ohledně kompromisního 
znění dne 3. června 2013, v souladu s nímž byl čl. 192 odst.1 jediným právním základem 
stávajícího pozměňujícího aktu, především s ohledem na skutečnost, že ochrana životního 
prostředí byla hlavním cílem směrnice. 

Předsednictví Rady zaujalo stanovisko, že jako jediný právní základ by měl být zvolen čl. 192 
odst.1 SFEU s cílem zajistit soudržnost, pokud jde o další právní předpisy o odpadech, a při 
zohlednění toho, že ochrana životního prostředí byla hlavním cílem směrnice. Komise 
původně zastávala názor, že by měl být použit dvojí právní základ, rovněž včetně vnitřního 
trhu, což bylo zdůvodněno odkazem na předešlé změny této směrnice. Cílem zprávy ENVI 
není změna navrhovaného dvojího právního základu, ale během jednání byl tento bod 
přesunut na technickou schůzi k dalšímu přezkoumání.  

Jeden právní základ, čl. 192 odst.1 SFEU v kompromisním znění, je proto výsledkem diskusí 
na technické úrovni. 

II - Relevantní články Smlouvy

V původním návrhu Komise ze dne 26. března 2012 byl jako právní základ uveden tento 
článek Smlouvy o fungování EU:

Článek 192
(bývalý článek 175 Smlouvy o ES)

1. Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem a po konzultaci 
s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů rozhodnou, jakou 
činnost bude Unie vyvíjet, aby bylo dosaženo cílů uvedených v článku 191.

[...]

K právnímu základu obsaženému v opravě k návrhu Komise ze dne 26. července 2012 byl 
přidán tento článek Smlouvy o fungování EU:

Článek 114
(bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

1. Není-li ve Smlouvách stanoveno jinak, použijí se k dosažení cílů uvedených 
v článku 26 následující ustanovení. Evropský parlament a Rada řádným 
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legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem 
přijímají opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů 
členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu.

[...]

III - Judikatura týkající se právního základu

Podle zavedené judikatury Soudního dvora „se musí volba právního základu aktu 
Společenství zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi 
něž patří zejména cíl a obsah aktu“1. Volba nesprávného právního základu může proto být 
důvodem pro zrušení daného aktu.

V tomto případě je tedy třeba určit, zda návrh buď:
1. sleduje dvojí cíl nebo má dvojí složku a jeden účel nebo jednu složku lze označit jako 

hlavní nebo převažující, zatímco druhý účel či složka jsou pouze vedlejší; nebo
2. sleduje současně několik cílů nebo má několik složek, které jsou neoddělitelně spjaty, 

aniž by jedna byla ve vztahu k druhé druhořadá nebo nepřímá.

Podle judikatury Soudního dvora musí být v prvním případě akt založen na jediném právním 
základu, a sice na tom, který je vyžadován hlavním nebo převažujícím cílem nebo složkou, 
a ve druhém případě bude muset být takový akt založen na různých odpovídajících právních 
základech2.

IV. Cíl a obsah navrhovaného nařízení

Cílem návrhu podle jeho bodu odůvodnění 3 je rozšířit stávající zákaz používání kadmia na 
přenosné baterie a akumulátory určené pro použití v bezšňůrových elektrických nástrojích, a 
to v zájmu postupného snižování množství kadmia uvolňovaného do životního prostředí.  
Vyplynulo to z článku 4 směrnice 2006/66/ES s názvem „Zákazy“, který upravoval přezkum 
Komise ohledně toho, zda takové rozšíření provést. Je nutno připomenout, že právní základ 
článku 4 této směrnice byl čl. 95 odst.1 Smlouvy o ES.  

Kompromisní znění, o němž bylo dosaženo dohody v prvním čtení, rovněž obsahuje v bodě 
odůvodnění 4a rozšíření zákazu na uvádění knoflíkových článků s obsahem rtuti na trh, což 
bylo podle článku 4 směrnice 2006/66/ES vyňato, avšak nebylo podrobeno přezkumu.  

Podle bodu odůvodnění 5 je cílem návrhu rovněž přizpůsobení směrnice článkům 290 a 291 
SFEU. Zde se však v prvé řadě jedná o technickou záležitost, jež je důsledkem vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost a nemá přímý vliv na volbu právního základu, především na 
základě obecného cíle a obsahu návrhu.  

                                               
1 Věc C-45/86, Komise v. Rada („Všeobecné celní preference“) [1987] Sb. rozh. 1439, bod 5; Věc 
C-440/05 Komise v.  Rada [2007] Sb. rozh. I-9097; Věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada [2009] Sb. rozh. 
I-7585.
2 Viz výše uvedená Věc C-411/06, body 46-47.
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Hlavním cílem návrhu je tedy rozšíření stávajícího zákazu uvádění baterií a akumulátorů, 
které poškozují životní prostředí, na vnitřní trh.

V - Určení vhodného právního základu

Nejprve je třeba poznamenat, že v roce 2005 poskytl výbor JURI dvě stanoviska výboru 
ENVI ohledně právního základu směrnice 2006/66/ES, v prvním a druhém čtení, a v obou 
případech doporučil výše uvedený dvojí právní základ.  

Základem změn směrnice, které byly učiněny v roce 2008, byl však čl. 175 odst.1 Smlouvy o 
ES jako jediný právní základ. Součástí těchto změn byla i změna článku 21 směrnice 
nazvaného „Označování“, jehož právním základem byl čl. 95 odst.1 v rámci směrnice 
2006/66/ES. 

Je třeba připomenout, že kromě článku 21 směrnice byl právním základem čl. 95 odst.1 pouze 
v případě výše uvedeného článku 4 a článku 6 s názvem „Uvádění na trh“. 

Při zohlednění stávající judikatury ve vztahu k výše zmiňovanému právnímu základu je třeba 
uvážit, že ačkoli návrh sleduje cíl v oblasti životního prostředí a cíle v oblasti uvádění 
výrobků na vnitřní trh, klade důraz na „postupné snižování množství kadmia uvolňovaného do 
životního prostředí“ a kompromisní text rovněž přidává další zákazy ohledně obsahu rtuti v 
bateriích a akumulátorech. Cíl v oblasti životního prostředí je tedy nejvýznamnějším cílem 
textu a aspekty vnitřního trhu jsou pouze vedlejší. Předpis se musí proto zakládat na jediném 
právním základě, tj. čl. 192 odst.1 SFEU. 

VI – Závěry a doporučení

Z provedené analýzy vyplývá, že čl. 192 odst. 1 SFEU je jediným vhodným právním 
základem kompromisního textu. 

Výbor pro právní záležitosti proto na své schůzi dne 20. června 2013 jednomyslně rozhodl1
předložit následující doporučení: Čl. 192 odst. 1 SFEU je vhodným právním základem 
kompromisního znění směrnice, kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a 
akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných 
baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických 
nástrojů, a o knoflíkových článcích s nízkým obsahem rtuti.

                                               
1 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito členové výboru: Raffaele Baldassarre (místopředseda), Luigi 
Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Françoise Castex (místopředseda), Sergio Gaetano 
Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner 
Lehne (předseda), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika 
Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (místopředsedkyně), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra 
Thein, Axel Voss, Tadeusz Zweifka.
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Klaus-Heiner Lehne


