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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ο Πρόεδρος

25.6.2013

Κύριο Matthias Groote
Πρόεδρο
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της της πρότασης για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και 
τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα 
ηλεκτρικά εργαλεία (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

Κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 14 Μαΐου 2013, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 
εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισμού, την πρόταση για αλλαγή 
της διπλής νομικής βάσης της πρότασης σε απλή νομική βάση.

I - Ιστορικό

Η νομική βάση που αρχικά προτάθηκε από την Επιτροπή ήταν το άρθρο 192 παράγραφος 1 
της Συνθήκης για της Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο αποτελεί τη 
γενική νομική βάση της Συνθήκης για τη δράση που αναλαμβάνει η Ένωση προκειμένου να 
επιτύχει τους στόχους της ενωσιακής πολιτικής σχετικά με το περιβάλλον.

Ωστόσο, νομική βάση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ ήταν το άρθρο 175 παράγραφος 1 ΣΕΚ, που 
αποτελούσε τον προκάτοχο του άρθρου 192(1) ΣΛΕΕ, με εξαίρεση τα άρθρα 4, 6 και 21 της 
οδηγίας, τα οποία είχαν ως νομική βάση το άρθρο 95 παράγραφος 1 ΣΕΚ (τώρα άρθρο 114
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παράγραφος 1 ΣΛΕΕ).  Αυτή είναι η νομική βάση για έγκριση μέτρων για την προσέγγιση 
των διατάξεων των κρατών μελών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Η Επιτροπή κατά συνέπεια παρουσίασε διορθωτικό στην πρότασή της, βάσει του οποίου το 
άρθρο 114(1) ΣΛΕΕ προστέθηκε στο άρθρο 192(1) ΣΛΕΕ αποτελώντας έτσι τη διπλή νομική 
βάση της πρότασης.

Ωστόσο, η οδηγία 2006/66/ΕΚ τροποποιήθηκε επίσης το 2008, προκειμένου να 
επικαιροποιηθεί ως προς την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η οποία είχε θεσπισθεί εν τω 
μεταξύ. Αυτή η τροποποιητική οδηγία είχε ως μοναδική νομική βάση το άρθρο 175(1) ΣΕΚ.

Ύστερα από διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, η ENVI κατέληξε σε 
συμφωνία επί ενός συμβιβαστικού κειμένου στις 3 Ιουνίου 2013, σύμφωνα με το οποίο το 
άρθρο 192(1) ΣΛΕΕ θα αποτελούσε τη μοναδική νομική βάση για την τρέχουσα 
τροποποιητική πράξη, ιδίως με αναφορά στο γεγονός ότι η προστασία του περιβάλλοντος 
αποτελούσε τον κυρίαρχο στόχο της οδηγίας.

Η Προεδρία του Συμβουλίου υιοθέτησε την άποψη ότι το άρθρο 192(1) ΣΛΕΕ θα έπρεπε να 
επιλεγεί ως μοναδική νομική βάση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια με την υπόλοιπη 
νομοθεσία για τα απόβλητα, και έχοντας κατά νου ότι  η προστασία του περιβάλλοντος 
αποτελούσε τον πρωταρχικό στόχο της οδηγίας. Η Επιτροπή αρχικά υποστήριξε τη θέση να 
χρησιμοποιηθεί διπλή νομική βάση, που να συμπεριλαμβάνει επίσης την εσωτερική αγορά, 
με το επιχείρημα ότι τούτο δικαιολογείται με αναφορά στις προηγούμενες τροποποιήσεις της 
οδηγίας. Η έκθεση ENVI δεν επιδιώκει να αλλάξει την προτεινόμενη διπλή νομική βάση, 
αλλά κατά τις διαπραγματεύσεις το ζήτημα αυτό παραπέμφθηκε σε τεχνική συνεδρίαση για 
περαιτέρω εξέταση.

Κατά συνέπεια, η ενιαία νομική  βάση του άρθρου 192(1) ΣΛΕΕ στο συμβιβαστικό κείμενο 
είναι το αποτέλεσμα συζητήσεων σε τεχνικό επίπεδο.

ΙΙ - Σχετικά άρθρα της Συνθήκης

Το ακόλουθο άρθρο της ΣΛΕΕ προτάθηκε ως νομική βάση της αρχικής πρότασης της 
Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2012:

Άρθρο 192
(πρώην άρθρο 175 της ΣΕΚ)

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζουν, σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, τις δράσεις που 
πρέπει να αναλάβει η Ένωση για την υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 191.

[...]
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Το ακόλουθο άρθρο της ΣΛΕΕ προστέθηκε στη νομική βάση στο διορθωτικό της πρότασης 
της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2012:

Άρθρο 114
(πρώην άρθρο 95 της ΣΕΚ)

1. Εκτός αν ορίζουν άλλως οι Συνθήκες, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις 
για την πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 26. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα μέτρα τα σχετικά με την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που 
έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

[...]

ΙΙΙ - Νομολογία σχετικά με τη νομική βάση

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής 
πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, όπως 
είναι, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»1. Κατά συνέπεια, η επιλογή μη ορθής 
νομικής βάσης θα μπορούσε να αιτιολογήσει την ακύρωση της υπό εξέταση πράξης.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει συνεπώς να διαπιστωθεί εάν η πρόταση:
1. έχει διττή στόχευση ή αποτελείται από δύο συνιστώσες εκ των οποίων η μία μπορεί 

να θεωρηθεί ως κύρια ή δεσπόζουσα ενώ η δεύτερη είναι απλώς παρεμπίπτουσα· ή
2. επιδιώκει συγχρόνως μια σειρά στοχεύσεων ή αποτελείται από διάφορες συνιστώσες 

άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία εξ αυτών να είναι δευτερεύουσα και 
έμμεση σε σχέση με την άλλη.

Σύμφωνα με την νομολογία του Δικαστηρίου, στην πρώτη περίπτωση η πράξη πρέπει να 
βασιστεί σε ενιαία νομική βάση και δη σε εκείνη που επιβάλλει η κύρια ή επικρατούσα 
στόχευση ή συνιστώσα, ενώ στην δεύτερη περίπτωση η πράξη πρέπει να βασιστεί στις 
αντίστοιχες διαφορετικές νομικές βάσεις.2

IV. Σκοπός και περιεχόμενο του προτεινόμενου κανονισμού

Στόχος της πρότασης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση 3, είναι να επεκταθεί η 

                                               
1 Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων), Συλλογή 1987, σ. 1439, 
παρ. 5· υπόθεση C-440/05 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σελ. I-9097· υπόθεση C-411/05 Επιτροπή 
κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σ. I-7585. 
2 Βλ. υπόθεση C-411/06, ό.π., παρ.46-47. 
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υφιστάμενη απαγόρευση της χρήσης καδμίου στις φορητές ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές που προορίζονται για χρήση σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, προκειμένου να 
μειωθεί σταδιακά η ποσότητα καδμίου που εκπέμπεται στο περιβάλλον. Τούτο ήταν συνέπεια 
του άρθρου 4 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, με τον τίτλο "Απαγορεύσεις", το οποίο προέβλεπε 
επανεξέταση από την Επιτροπή ως προς το αν θα πρέπει  ή όχι να πραγματοποιηθεί μια 
τέτοια επέκταση. Αξίζει να θυμίσουμε ότι η νομική βάση του άρθρου 4 της οδηγίας ήταν το 
άρθρο 95(1) ΣΕΚ.

Το συμβιβαστικό κείμενο που συμφωνήθηκε στην πρώτη ανάγνωση περιλαμβάνει επίσης, 
στην αιτιολογική σκέψη 4α, την απαγόρευση της εμπορίας στοιχείων-κουμπιών με 
προσδιορισμένη περιεκτικότητα σε υδράργυρο, τα οποία είχαν εξαιρεθεί από το άρθρο 4 της 
οδηγίας 2006/66/ΕΚ, χωρίς όμως να υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5, η πρόταση αποβλέπει επίσης στην εναρμόνιση της 
οδηγίας με τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ. Ωστόσο, τούτο αποτελεί κατά κύριο λόγο τεχνικό 
εγχείρημα που απορρέει από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και δεν επηρεάζει 
άμεσα την επιλογή της νομικής βάσης, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ο γενικός στόχος και το 
περιεχόμενο της πρότασης.

Επομένως, βασικός σκοπός της πρότασης είναι να επεκταθούν οι υφιστάμενες απαγορεύσεις 
σε περιβαλλοντικά επιζήμιες ουσίες σε ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές στην εσωτερική 
αγορά.

V - Καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

Καταρχάς πρέπει να τονίσουμε ότι το 2005 η Επιτροπή JURI εξέδωσε δύο γνωμοδοτήσεις 
προς την ENVI σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης οδηγίας 2006/66/ΕΚ, στην πρώτη 
και τη δεύτερη ανάγνωση, και κάθε φορά συνιστούσε την ως άνω διπλή νομική βάση.

Ωστόσο, οι τροποποιήσεις που έγιναν στην οδηγία το 2008 είχαν ως αποκλειστική νομική 
βάση τους στο άρθρο 175(1) ΣΕΚ. Οι τροποποιήσεις αυτές περιλάμβαναν αλλαγές στο άρθρο 
21 της οδηγίας με τίτλο "Σήμανση", το οποίο στην οδηγία 2006/66/ΕΚ είχε ως νομική βάση 
το άρθρο 95(1). 

Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, εκτός από το άρθρο 21 της οδηγίας, μόνο το άρθρο 4 που 
συζητήθηκε στα προηγούμενα και το άρθρο 6 με τίτλο "Διάθεση στην αγορά" είχαν επίσης 
ως νομική βάση το άρθρο 95 παράγραφος 1.

Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα νομολογία σχετικά με τη νομική βάση, 
που συζητήθηκε παραπάνω, πρέπει να συμπεράνουμε ότι, παρότι η πρόταση επιδιώκει τόσο 
περιβαλλοντικούς στόχους όσο και στόχους που συνδέονται με τη διάθεση των προϊόντων 
στην εσωτερική αγορά, η πρόταση δίνει έμφαση στο στόχο "να μειωθεί σταδιακά η ποσότητα 
καδμίου που εκπέμπεται στο περιβάλλον", ενώ το συμβιβαστικό κείμενο προσθέτει επίσης 
επιπλέον απαγορεύσεις σχετικά με την περιεκτικότητα των ηλεκτρικών στηλών και των 
συσσωρευτών σε υδράργυρο. Κατά συνέπεια, ο περιβαλλοντικός στόχος είναι ο πρωταρχικός 
σκοπός του κειμένου, οι δε πτυχές που αφορούν την εσωτερική αγορά είναι απλώς 
περιστασιακές. Κατά συνέπεια, η πράξη πρέπει να βασίζεται σε μια ενιαία νομική βάση και 
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συγκεκριμένα το άρθρο 192(1) ΣΛΕΕ.

VI - Συμπέρασμα και σύσταση

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, το άρθρο 192(1) ΣΛΕΕ μόνο του συνιστά την κατάλληλη 
νομική βάση για το συμβιβαστικό κείμενο.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 
συνεπώς ομόφωνα1 να σας απευθύνει την ακόλουθη σύσταση: Το άρθρο 192 (1) ΣΛΕΕ είναι 
η κατάλληλη νομική βάση για το συμβιβαστικό κείμενο που αφορά την οδηγία που 
τροποποιεί την οδηγία 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που 
περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων-
κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο.

Με εξαιρετική εκτίμηση

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Κατά την τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες: Raffaele Baldassarre (Αντιπρόεδρος), Luigi Berlinguer, 
Sebastian Valentin Bodu (Αντιπρόεδρος), Françoise Castex (Αντιπρόεδρος), Sergio Gaetano Cofferati, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(Πρόεδρος), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (Αντιπρόεδρος), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Tadeusz Zweifka.


