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Gerb. Pirmininke,

2013 m. gegužės 14 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 37 straipsnį prašydamas apsvarstyti siūlomą pasiūlymo dvigubo teisinio pagrindo 
pakeitimą vienu teisiniu pagrindu.

I. Bendrosios aplinkybės

Pradinis Komisijos siūlomas teisinis pagrindas buvo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 192 straipsnio 1 dalis, t. y. bendro pobūdžio Sutartyje įtvirtintas teisinis pagrindas, 
kuriuo remdamasi Sąjunga gali imtis veiksmų, siekdama įgyvendinti Sąjungos politikos 
tikslus, susijusius su aplinka.

Vis dėlto Direktyvos 2006/66/EB teisinis pagrindas buvo ES sutarties 175 straipsnio 1 dalis, 
kuri vėliau tapo SESV 192 straipsnio 1 dalimi, išskyrus šios direktyvos 4, 6 ir 21 straipsnius, 
kurių teisinis pagrindas buvo ES sutarties 95 straipsnio 1 dalis (dabar – SESV 114 straipsnio 
1 dalis). Remiantis šiuo teisiniu pagrindu galima priimti priemones valstybių narių 
taisyklėms, kuriomis siekiama sukurti vidaus rinką ir užtikrinti jos veikimą, suderinti.
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Atsižvelgdama į tai, Komisija pateikė pataisytą pasiūlymą, kuriame prie SESV 192 straipsnio 
1 dalies buvo pridėta SESV 114 straipsnio 1 dalis. Šios dvi straipsnių dalys sudarė dvigubą 
pasiūlymo teisinį pagrindą.

Tačiau 2008 m. Direktyva 2006/66/EB taip pat buvo iš dalies pakeista siekiant atnaujinti jos 
nuostatas atsižvelgiant į tuo metu naujai nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Šioje iš 
dalies pakeičiančioje direktyvoje kaip teisinis pagrindas buvo nurodyta tik ES sutarties 
175 straipsnio 1 dalis.

Įvykus deryboms su Taryba ir Komisija, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetas 2013 m. birželio 3 d. pasiekė susitarimą dėl kompromisinio teksto, pagal kurį SESV
192 straipsnio 1 dalis būtų vienintelis dabartinio iš dalies keičiančio akto teisinis pagrindas, 
nurodant faktą, kad aplinkos apsauga yra svarbiausias šios direktyvos tikslas.

Tarybai pirmininkaujanti valstybė išreiškė savo poziciją, kad SESV 192 straipsnio 1 dalis 
turėtų būti pasirinkta kaip vienintelis teisinis pagrindas siekiant užtikrinti nuoseklumą su 
kitais teisės aktais dėl atliekų ir atsižvelgiant į tai, kad aplinkos apsauga yra svarbiausias šios 
direktyvos tikslas. Komisija iš pradžių ir toliau laikėsi pozicijos, kad turėtų būti naudojamas 
dvigubas teisinis pagrindas, taigi įtraukiama ir vidaus rinka, nes tai būtų pagrįsta turint 
omenyje nuorodas į ankstesnius dalinius šios direktyvos pakeitimus. Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešime nesiekiama pakeisti siūlomo dvigubo teisinio 
pagrindo, tačiau per derybas buvo nuspręsta šį punktą išsamiau apsvarstyti per techninio 
pobūdžio susitikimą. 

Taigi SESV 192 straipsnio 1 dalis kaip vienintelis teisinis pagrindas yra techninio lygmens 
diskusijų rezultatas. 

II. Atitinkami Sutarties straipsniai

Kaip 2012 m. kovo 26 d. pradinio Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas nurodomas šis 
SESV straipsnis:

192 straipsnis
(EB sutarties ex 175 straipsnis)

1. Europos Parlamentas ir Taryba įprasta teisėkūros procedūra, 
pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų 
komitetu, sprendžia, kokių veiksmų Sąjungai reikia imtis, kad būtų pasiekti 
191 straipsnyje nurodyti tikslai.“

[...]

Kaip 2012 m. liepos 26 d. pataisyto Komisijos pasiūlymo papildomas teisinis pagrindas 
nurodomas šis SESV straipsnis:

114 straipsnis
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(EB sutarties ex 95 straipsnis)

1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyse nustatyta kitaip, 26 straipsnyje 
iškeltiems tikslams pasiekti taikomos toliau dėstomos nuostatos. Europos 
Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 
pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato 
priemones valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, skirtoms 
vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti.

[...]

III. Teismo praktika teisinio pagrindo klausimu

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką Bendrijos priemonės teisinio pagrindo 
pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra 
ir kurie pirmiausia apima priemonės tikslą ir turinį1. Todėl dėl neteisingo teisinio pagrindo 
pasirinkimo aptariamas teisės aktas gali būti panaikintas.

Taigi šiuo atveju būtina nustatyti, ar pasiūlymu:
1. siekiama dvejopo tikslo, ar jį sudaro dvejopas komponentas, iš kurių vieną galima 

laikyti pagrindiniu arba vyraujančiu tikslu ar komponentu, o kitas yra tik šalutinis,
arba

2. tuo pat metu siekiama kelių tikslų, ar jį sudaro keli nedalomai susiję komponentai, iš 
kurių nė vienas, palyginti su kitu, nėra antrinis ir netiesioginis.

Remiantis Teisingumo Teismo praktika, pirmuoju atveju teisės aktas turi būti grindžiamas 
vienu tiesiniu pagrindu, t. y. tuo, kuris būtinas pagrindiniam arba vyraujančiam tikslui ar 
komponentui pagrįsti, o antruoju atveju aktas turės būti grindžiamas keliais atitinkamais 
teisiniais pagrindais2.

IV. Siūlomos direktyvos tikslas ir turinys

Pagal 3 konstatuojamąją dalį, šio pasiūlymo tikslas – išplėsti draudimą naudoti kadmį ir šį 
draudimą taip pat taikyti ir nešiojamosioms belaidžių elektrinių įrankių baterijoms ir 
akumuliatoriams, siekiant palaipsniui mažinti į aplinką išmetamo kadmio kiekį. Šis tikslas 
pagrįstas Direktyvos 2006/66/EB 4 straipsniu („Draudimai“), kuriame numatyta, kad 
Komisija turi atlikti peržiūrą siekdama nustatyti, ar turėtų būti išplėstas tokio draudimo 
taikymas. Reikėtų prisiminti, kad šios direktyvos 4 straipsnio teisinis pagrindas buvo ES 
sutarties 95 straipsnio 1 dalis.

Į kompromisinio teksto, dėl kurio buvo sutarta per pirmąjį svarstymą, 4a konstatuojamąją dalį 
taip pat papildomai įtraukta nuostata dėl draudimo pateikti į rinką sagos formos elementus, 

                                               
1 Byla Nr. C-45/86, Komisija prieš Tarybą (Bendrieji lengvatiniai tarifai), 1987 m. Rink. 1439, 5 punktas; byla 
C-440/05, Komisija prieš Tarybą, 2007 m. Rink., p. I-9097; byla C-411/06 Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą, 
2009 m. Rink. I-7585.
2 Žr. pirmiau nurodytą bylą C-411/06, 46–47 dalis.
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kuriuose yra tam tikras kiekis gyvsidabrio ir kuriems pagal Direktyvos 2006/66/EB 4 straipsnį 
buvo taikoma išimtis, bet šiuo klausimu nereikėjo atlikti jokios peržiūros.   

Pagal 5 konstatuojamąją dalį, šiuo pasiūlymu taip pat siekiama suderinti šią direktyvą su 
SESV 290 ir 291 straipsniais. Vis dėlto tai daugiau techninio pobūdžio procedūra, vykdoma 
įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir neturinti tiesioginio poveikio teisinio pagrindo pasirinkimui, 
ypač turint omenyje bendrąjį pasiūlymo tikslą ir turinį.

Taigi pagrindinis pasiūlymo tikslas yra išplėsti esamų draudimų pateikti į vidaus rinką 
baterijose ir akumuliatoriuose esančias aplinkai kenksmingas medžiagas taikymo sritį.

V. Tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

Visų pirma reikėtų pažymėti, kad Teisės reikalų komitetas 2005 m. Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetui yra pateikęs dvi nuomones dėl pasiūlymo dėl Direktyvos 
2006/66/EB teisinio pagrindo (per pirmąjį ir per antrąjį svarstymą) ir kad abiem atvejais buvo 
rekomenduojama pasirinkti nurodytą dvigubą teisinį pagrindą. 

Vis dėlto 2008 m. patvirtintuose daliniuose šios direktyvos pakeitimuose ES sutarties 
175 straipsnio 1 dalis buvo nurodyta kaip vienintelis teisinis pagrindas. Šie daliniai pakeitimai 
apėmė direktyvos 21 straipsnio („Ženklinimas“), kurio teisinis pagrindas pagal Direktyvą 
2006/66/EB buvo 95 straipsnio 1 dalis, pakeitimus. 

Reikėtų priminti, kad, greta šios direktyvos 21 straipsnio, tik minėtojo 4 straipsnio ir 
6 straipsnio („Pateikimas į rinką“) teisinis pagrindas taip pat buvo 95 straipsnio 1 dalis.

Atsižvelgiant į nurodytą dabartinę Teismo praktiką dėl teisinių pagrindų, reikėtų pažymėti, 
kad, nors pasiūlymu siekiama ir aplinkos apsaugos tikslo, ir su produktų pateikimu į vidaus 
rinką susijusio tikslo, jame visų pirma pabrėžiamas tikslas „palaipsniui mažinti į aplinką 
išmetamo kadmio kiekį“ ir kad į kompromisinį tekstą taip pat įtraukti papildomi draudimai, 
susiję su gyvsidabrio kiekiu baterijose ir akumuliatoriuose. Taigi aplinkos apsaugos tikslas 
yra svarbiausias šio dokumento tikslas, o su vidaus rinka susiję aspektai yra tik šalutiniai. 
Atsižvelgiant į tai, šis aktas turi būti grindžiamas vienu teisiniu pagrindu, t. y. SESV 192 
straipsnio 1 dalimi.

VI. Išvada ir rekomendacija

Remiantis pateikta analize, SESV 192 straipsnio 1 dalis yra tinkamas kompromisinio teksto 
teisinis pagrindas.

Atitinkamai 2013 m. birželio 20 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė vienbalsiai1

                                               
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Raffaele Baldassarre (pirmininko pavaduotojas), Luigi Berlinguer, Sebastian 
Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), Françoise Castex (pirmininko pavaduotoja), Sergio Gaetano 
Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner 
Lehne (pirmininkas), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika 
Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Axel Voss, Tadeusz Zweifka.
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rekomenduoti, kad SESV 192 straipsnio 1 dalis yra tinkamas kompromisinio teksto dėl 
direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių 
nuostatos dėl nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, kurių sudėtyje yra kadmio ir kurie skirti 
naudoti belaidžiuose elektriniuose įrankiuose, ir sagos formos elementų, kuriuose yra 
nedidelis kiekis gyvsidabrio, pateikimo rinkai, teisinis pagrindas.

Pagarbiai,

(pasirašyta) Klaus-Heiner Lehne


