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Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og 
udtjente batterier og akkumulatorer for så vidt angår markedsføring af bærbare 
cadmiumholdige batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i 
batteridrevet håndværktøj (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 –
2012/0066(COD))

Med skrivelse af 14. maj 2013 anmodede De Retsudvalget om at tage stilling til spørgsmålet 
om den foreslåede ændring af forslagets dobbelte retsgrundlag til et enkelt retsgrundlag, jf. 
forretningsordenens artikel 37.

I – Baggrund

Det oprindelige retsgrundlag foreslået af Kommissionen var artikel 192, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som er den generelle hjemme i traktaten for 
de aktioner, der skal iværksættes af Unionen med henblik på at gennemføre målene for 
Unionens politik på miljøområdet. 

Retsgrundlaget for direktiv 2006/66/EF var imidlertid artikel 175, stk. 1, i EF-traktaten, der 
var forløberen til artikel 192, stk. 1, i TEUF, med undtagelse af direktivets artikel 4, 6 og 21, 
som havde artikel 95, stk. 1, i EF-traktaten (nu artikel 114, stk. 1, i TEUF) som retsgrundlag. 
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Sidstnævnte er hjemmelen for vedtagelse af foranstaltninger med henblik på indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre 
markeds oprettelse og funktion. 

Kommissionen forelagde derfor en berigtigelse til sit forslag, hvorved artikel 114, stk.1, i 
TEUF blev tilføjet til artikel 192, stk. 1, i TEUF for at danne det dobbelte retsgrundlag for 
forslaget.

Direktiv 2006/66/EF blev imidlertid også ændret i 2008 med henblik på at ajourføre det til 
forskriftsproceduren med kontrol, som i mellemtiden var blevet indført. Ændringsdirektivet 
havde artikel 175, stk. 1, i EF-traktaten som sit eneste retsgrundlag.

Efter forhandlinger med Rådet og Kommissionen nåede ENVI den 3. juni 2013 til enighed om 
en kompromistekst i henhold til hvilken artikel 192, stk. 1, i TEUF ville være det eneste 
retsgrundlag i den nuværende ændringsretsakt, bl.a. med henvisning til, at beskyttelse af 
miljøet var det fremherskende formål med direktivet.

Rådets formandskab indtog den holdning, at artikel 192, stk. 1, i TEUF burde vælges som det 
eneste retsgrundlag for at sikre sammenhæng med anden affaldslovgivning og i betragtning 
af, at beskyttelse af miljøet var det fremherskende formål med direktivet. Kommissionen var 
oprindelig af den opfattelse, at der burde anvendes et dobbelt retsgrundlag, hvorved det indre 
marked også var omfattet, med den begrundelse, at dette var berettiget som følge af 
henvisningen til de tidligere ændringer af direktivet. I ENVI-betænkningen forsøges ikke at 
ændre det foreslåede dobbelte retsgrundlag, men under forhandlingerne blev dette punkt 
henvist til et teknisk møde med henblik på yderligere undersøgelse.

Artikel 192, stk. 1, i TEUF som eneste retsgrundlag i kompromisteksten er derfor et resultat af 
drøftelser på teknisk plan.

II - Relevante artikler i traktaten

Følgende artikel i TEUF blev anført som retsgrundlaget for Kommissionens oprindelige 
forslag af 26. marts 2012:

Artikel 192
(tidl. artikel 175 i TEF)

1. Europa-Parlamentet og Rådet træffer efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget afgørelse om de aktioner, der skal iværksættes af 
Unionen med henblik på at gennemføre de mål, der er anført i artikel 191.

[...]

Følgende artikel i TEUF blev i Kommissionens berigtigelse af 26. juli 2012 tilføjet 
retsgrundlaget til forslaget: 
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Artikel 114
(tidl. artikel 95 i TEF)

1. Medmindre andet er bestemt i traktaterne, finder følgende bestemmelser 
anvendelse med henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 26 fastsatte mål. 
Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, 
vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre 
markeds oprettelse og funktion.

[...]

III - Retspraksis vedrørende retsgrundlaget

Det fremgår af Domstolens faste praksis, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt ”skal 
foretages på grundlag af objektive forhold, herunder bl.a. retsaktens formål og indhold, som 
gør det muligt at foretage en domstolskontrol”1. Valget af et ukorrekt retsgrundlag kan derfor 
begrunde en annullering af den pågældende retsakt.

Det skal derfor i det foreliggende tilfælde det afgøres, om forslaget enten:
1. forfølger et dobbelt formål eller består af to led, og det ene af disse kan bestemmes 

som det vigtigste eller fremherskende formål eller led, mens det andet kun er 
sekundært, eller

2. samtidig forfølger flere formål, eller har flere led, der på uadskillelig måde er 
indbyrdes forbundne, uden at det ene er sekundært og indirekte i forhold til det andet.

Ifølge Domstolens praksis skal retsakten i førstnævnte tilfælde have en enkelt hjemmel, 
nemlig den, der kræves af det vigtigste eller fremherskende formål eller led, mens den i 
sidstnævnte tilfælde vil skulle vedtages med de dertil svarende forskellige hjemmeler.2

IV. Den foreslåede forordnings mål og indhold

Formålet med forslaget er ifølge betragtning 3 at udvide det eksisterende forbud mod 
anvendelse af cadmium til at omfatte bærbare batterier og akkumulatorer, der er beregnet til 
anvendelse i batteridrevet håndværktøj, for gradvist at minimere den mængde af cadmium, 
der udledes til miljøet. Dette følger af artikel 4, med overskriften ”Forbud”, i direktiv 
2006/66/EF, hvoraf det fremgår, at Kommissionen skal tage op til revision, hvorvidt en sådan 
udvidelse af forbuddet bør finde sted.  Det bemærkes, at retsgrundlaget for direktivets artikel 

                                               
1 Sag C-45/86, Kommissionen mod mod Rådet (generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 1439, præmis 5; sag 
C-440/05 Kommissionen mod  Rådet, Sml. 2007-I, s. 9097; Sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og 
Rådet, Sml. 2009-I, s. 7585.
2 Jf. sag C-411/06, nævnt ovenfor, præmis 46-47.
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4 var artikel 95, stk. 1, i EF-traktaten.

Kompromisteksten, der var opnået enighed om, ved førstebehandlingen omfatter også en 
betragtning 4a, der tilføjer et forbud mod markedsføring af knapcellebatterier med et 
specificeret kviksølvindhold, som var undtaget i henhold til artikel 4 i direktiv 2006/66/EF, 
men ikke underlagt nogen revision.  

I henhold til betragtning 5 har forslaget endvidere til formål at tilpasse direktivet til artikel 
290 og 291 i TEUF. Dette er imidlertid primært en teknisk øvelse, som skyldes 
Lissabontraktatens ikrafttræden og ikke direkte påvirker valget af retsgrundlag, især på 
baggrund af forslagets generelle formål og indhold. 

Hovedformålet med forslaget er derfor at udvide de eksisterende forbud mod at bringe 
miljøskadelige stoffer i batterier og akkumulatorer i omsætning i det indre marked.

V - Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

Der bør indledningsvist bemærkes, at JURI i 2005 afgav to udtalelser til ENVI om 
retsgrundlaget for forslaget til direktiv 2006/66 ved første- og andenbehandlingen, og hver 
gang anbefalede det ovenfor nævnte dobbelte retsgrundlag. 

Ændringsforslagene til direktivet i 2008 ´havde imidlertid artikel 175, stk. 1, i EF-traktaten 
som eneste retsgrundlag. Disse ændringsforslag omfattede ændringer til direktivets artikel 21 
med overskriften ”Mærkning”, der havde artikel 95, stk. 1, som retsgrundlag i direktiv 
2006/66/EF.  

Det bør erindres, at ud over direktivets artikel 21 var det kun artikel 4, der er drøftet ovenfor, 
samt artikel 6 med overskriften "Markedsføring", der tillige havde artikel 95, stk. 1, som 
retsgrundlag.

På baggrund af den nuværende retspraksis om retsgrundlag, der er behandlet ovenfor, skal der 
derfor tages hensyn til, at selv om forslaget forfølger både et miljømål og et mål vedrørende 
markedsføring af produkter i det indre marked, fremhæver forslaget målet om "gradvist at 
minimere den mængde af cadmium, der udledes til miljøet", og kompromisteksten tilføjer 
også yderligere forbud vedrørende kviksølvindholdet i batterier og akkumulatorer. Miljømålet 
er derfor det fremherskende formål i teksten, og aspekterne vedrørende det indre marked er 
blot sekundære. Retsakten bør derfor have en enkelt hjemmel, nemlig artikel 192, stk. 1, i 
TEUF.

VI - Konklusion og henstilling

I lyset af ovenstående analyse udgør artikel 192, stk. 1, i TEUF alene det rette retsgrundlag for 
kompromisteksten.
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På mødet den 20. juni 2013 vedtog Retsudvalget således enstemmigt1 at henstille følgende: 
Artikel 192, stk. 1, i TEUF er det korrekte retsgrundlag for kompromisteksten om et direktiv 
om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og 
akkumulatorer for så vidt angår markedsføring af bærbare cadmiumholdige batterier og 
akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, og 
knapcellebatterier med lavt kviksølvindhold.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Til stede ved den endelige afstemning:: Raffaele Baldassarre (næstformand), Luigi Berlinguer, 
Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Françoise Castex (næstformand), Sergio Gaetano Cofferati, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(formand), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (næstformand), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Tadeusz Zweifka.


