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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Legali
Il-President

25.6.2013

Is-Sur Matthias Groote
President
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta li temenda d-Direttiva 2006/66/KE 
dwar batteriju u akkumulaturi fir-rigward tat-tqegħid fis-suq ta’ batteriji u 
akkumulaturi portabbli li jkun fihom il-kadmju maħsuba għall-użu f’għodda 
mingħajr fil (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD)

Sur President,

Bl-ittra tal-14 ta' Mejju 2013, inti kkonsultajt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skont l-
Artikolu 37 tar-Regoli ta' Proċedura, sabiex jikkunsidra bidla proposta tal-bażi ġuridika
doppja tal-proposta għal bażi ġuridika unika.

I - Kuntest

Il-bażi ġuridika oriġinarjament proposta mill-Kummissjoni kienet l-Artikolu 192(1) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li huwa l-bażi ġuridika ġenerali fit-Trattat 
biex tittieħed azzjoni mill-Unjoni sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni dwar l-
ambjent.

Il-bażi ġuridika tad-Direttiva 2006/66/KE kienet madankollu l-Artikolu 175(1) TKE, li kien 
il-predeċessur tal-Artikolu 192(1) TFUE, bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 4, 6 u 21 tad-Direttiva, li 
kellha l-Artikolu 95(1) TKE (issa l-Artikolu 114(1) TFUE) bħala l-bażi ġuridika tagħhom. 
Din hija l-bażi ġuridika għall-adozzjoni ta’ miżuri għall-approssimazzjoni tar-regoli tal-Istati 
Membri li għandhom bħala l-objettiv tagħhom l-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern.
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Il-Kummissjoni għalhekk ippreżentat rettifika għall-proposta tagħha, li permezz tagħha l-
Artikolu 114(1) TFUE ġie miżjud mal-Artikolu 192(1) TFUE biex tiġi fformata l-bażi 
ġuridika doppja għall-proposta.

Madankollu, id-Direttiva 2006/66/KE ġiet emendata wkoll fl-2008 sabiex tkun aġġornata 
għall-proċedura regolatorja bi skrutinju, li sadattant kienet ġiet introdotta. Din id-Direttiva 
emendatorja kellha l-Artikolu 175(1) TKE bħala l-bażi ġuridika unika tagħha.

Wara negozjati mal-Kunsill u l-Kummissjoni, l-ENVI wasal għal ftehim għal test ta’ 
kompromess fit-3 ta’ Ġunju 2013, skont liema l-Artikolu 192(1) TFUE se jkun il-bażi 
ġuridika waħdanija tal-att emendatorju attwali, speċjalment b'referenza għall-fatt li l-
protezzjoni tal-ambjent kien l-għan prevalenti tad-Direttiva.

Il-Presidenza tal-Kunsill ħadet il-pożizzjoni li l-Artikolu 192(1) TFUE għandu jintgħażel 
bħala l-bażi ġuridika unika sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fir-rigward ta’ leġiżlazzjoni oħra 
dwar l-iskart u filwaqt illi jiġi kkunsidrat li l-protezzjoni tal-ambjent kienet l-għan prevalenti 
tad-direttiva. Il-Kummissjoni oriġinarjament żammet il-pożizzjoni li għandha tintuża bażi 
ġuridika doppja, li tinkludi wkoll is-suq intern, fuq il-bażi li dan kien iġġustifikat b’referenza 
għall-emendi preċedenti fid-direttiva. Ir-rapport tal-ENVI m'għandux l-għan li jbiddel il-bażi 
ġuridika doppja proposta, iżda waqt in-negozjati dan il-punt ġie riferut għal laqgħa teknika 
għal aktar eżami.

Il-bażi ġuridika unika tal-Artikolu 192(1) TFUE fit-test ta’ kompromess hija għalhekk riżultat 
ta’ diskuzzjonijiet fuq il-livell tekniku.

II - Artikoli Rilevanti tat-Trattat

L-Artikolu li ġej tat-TFUE ġie ppreżentati bħala l-bażi ġuridika fil-proposta oriġinali tal-
Kummissjoni tas-26 ta’ Marzu 2012:

Artikolu 192
(ex Artikolu 175 TKE)

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva 
ordinarja wara li jikkonsultaw lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat 
tar-Reġjuni, għandhom jiddeċiedu liema azzjoni għandha tittieħed mill-
Unjoni sabiex twettaq l-objettivi msemmija fl-Artikolu 191.

[...]

L-Artikolu li ġej tat-TFUE ġie miżjud mal-bażi ġuridika fir-rettifika tal-Kummissjoni għall-
proposta tas-26 ta’ Lulju 2012:

Artikolu 114
(ex Artikolu 95 TKE)
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1. Ħlief fejn provdut xort'oħra fit-Trattati, id-dispożizzjonijiet li ġejjin 
għandhom japplikaw għall-kisba tal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 26. Il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva 
ordinarja u wara li jikkonsultaw mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, 
għandhom jadottaw il-miżuri għall-approssimazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
stipulati bil-liġi, b'regolamenti jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-istabbiliment u l-operazzjoni tas-suq 
intern.

[...]

III - Ġurisprudenza dwar il-bażi ġuridika

Skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja "l-għażla tal-bażi ġuridika ta' att 
Komunitarju għandha tibbaża ruħha fuq elementi oġġettivi, suġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju, 
li fosthom jinsabu, b'mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-att"1. Għalhekk, l-għażla ta’ bażi 
ġuridika żbaljata tista’ tiġġustifika l-annullament tal-att inkwistjoni.

F'dan il-każ, għandu għalhekk jiġi stabbilit jekk il-proposta:
1. għandhiex skop doppju jew komponent doppju u wieħed minnhom huwa 

identifikabbli bħala l-iskop jew il-komponent prinċipali jew predominanti, filwaqt li l-
ieħor huwa sempliċement inċidentali; jew 

2. għandhiex simultanjament għadd ta' objettivi jew għandhiex bosta komponenti li huma 
indissoċjabbilment konnessi, mingħajr ma l-ebda wieħed minnhom ikun sekondarju 
jew indirett fil-konfront tal-ieħor.

Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, fl-ewwel każ l-att irid ikun ibbażat fuq bażi 
ġuridika unika, jiġifieri dik meħtieġa mill-iskop jew mill-komponent prinċipali jew 
predominanti, u fit-tieni każ l-att se jkollu jkun ibbażat fuq id-diversi bażijiet ġuridiċi 
korrispondenti.2

IV. Għan u kontenut tar-regolament propost

L-għan tal-proposta, skont il-Premessa 3 tagħha, huwa li tiġi estiża l-projbizzjoni eżistenti tal-
użu tal-kadmju fil-batteriji u l-akkumulaturi portabbli maħsuba għall-użu f’għodda mingħajr 
fil, sabiex l-ammont tal-kadmju rilaxxat fl-ambjent jiġi mnaqqas b’mod gradwali. Dan 
irriżulta mill-Artikolu 4 tad-Direttiva 2006/66/KE, bit-titolu "Projbizzjonijiet", li pprovda għal 
reviżjoni mill-Kummissjoni dwar jekk din l-estensjoni għandhiex isseħħ. Għandu jiġi mfakkar 
li l-bażi ġuridika għall-Artikolu 4 tad-Direttiva kienet l-Artikolu 95(1) TKE.

                                               
1 Kawża C-45/86, Kummissjoni v. Kunsill (Preferenzi tat-Tariffi Ġeneralizzati) [1987] Ġabra 1439, paragrafu 5; 
Kawża C-440/05 Kummissjoni v. Kunsill [2007] Ġabra I-9097; Kawża C-411/06, Kummissjoni v. Parlament u 
Kunsill [2009] Ġabra I-7585.
2 Ara l-Kawża C-411/06, imsemmija aktar 'il fuq, paragrafi 46-47.
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L-ewwel qari miftiehem tat-test ta’ kompromess jinkludi wkoll, fil-Premessa 4a, iż-żieda ta’ 
projbizzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni ta’ ċelloli buttuna b’kontenut ta’ merkurju speċifikat, li 
kien eżenti fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2006/66/KE, iżda mhux soġġett għal rieżami. 

Skont il-Premessa 5, il-proposta għandha l-għan ukoll li tallinja d-Direttiva mal-Artikoli 290 u 
291 TFUE. Madankollu, dan huwa eżerċizzju primarjament tekniku li jirriżulta mid-dħul fis-
seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona u ma jaffettwax b’mod dirett l-għażla tal-bażi ġuridika, b’mod 
partikolari fil-kuntest tal-għan u l-kontenut ġenerali tal-proposta.

L-iskop prinċipali tal-proposta huwa għalhekk li jiġu estiżi l-projbizzjonijiet eżistenti biex 
jitqiegħdu fis-suq intern sustanzi perikolużi għall-ambjent li jinstabu fil-batteriji u fl-
akkumulaturi.

V - Determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa

L-ewwel għandu jkun innutat li, fl-2005, il-JURI ta żewġ opinjonijiet lill-ENVI dwar il-bażi 
ġuridika tal-proposta għad-Direttiva 2006/66/KE, fl-ewwel u t-tieni qari, u kull darba 
rrakkomanda l-bażi ġuridika doppja ta’ hawn fuq. 

Madankollu, l-emendi introdotti għad-Direttivi fl-2008 kellhom l-Artikolu 175(1) TKE bħala 
l-bażi ġuridika unika tagħhom. Dawk l-emendi kienu jinkludu bdil fl-Artikolu 21 tad-
Direttiva, bit-titolu "Ittikkettar" li kellha l-Artikolu 95(1) bħala bażi ġuridika fid-
Direttiva 2006/66/KE. 

Għandu jiġi mfakkar li, minbarra l-Artikolu 21 tad-Direttiva, l-Artikolu 4 diskuss hawn fuq u 
l-Artikolu 6, bit-titolu "It-tqegħid fis-suq" biss kellhom ukoll l-Artikolu 95(1) bħala bażi 
ġuridika.

Fil-kuntest tal-ġurisprudenza attwali dwar il-bażi ġuridika diskussa hawn fuq, għalhekk 
għandu jkun ikkunsidrat li, filwaqt li l-proposta ssegwi kemm objettiv ambjentali kif ukoll 
objettivi dwar it-tqegħid tal-prodotti fis-suq intern, il-proposta tenfasizza l-għan li "l-ammont 
tal-kadmju rilaxxat fl-ambjent jiġi mnaqqas b’mod gradwali" u t-test ta’ kompromess iżid 
ukoll projbizzjonijiet addizzjonali dwar il-kontenut tal-merkurju fil-batteriji u l-akkumulaturi. 
L-objettiv ambjentali huwa għalhekk l-iskop predominanti tat-test u l-aspetti tas-suq intern 
huma biss inċidentali. L-att għalhekk irid ikun ibbażat fuq bażi ġuridika unika, jiġifieri l-
Artikolu 192(1) TFUE.

VI - Konklużjoni u rakkomandazzjoni

Fid-dawl tal-analiżi ta’ hawn fuq, l-Artikolu 192(1) TFUE waħdu jikkostitwixxi l-bażi 
ġuridika xierqa għat-test ta’ kompromess.

Għalhekk, fil-laqgħa tiegħu tal-20 ta’ Ġunju 2013, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ddeċieda 
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unanimament1 li jirrakkomanda dan li ġej: L-Artikolu 192(1) TFUE huwa l-bażi ġuridika 
xierqa għat-test ta’ kompromess dwar Direttiva li temenda d-Direttiva 2006/66/KE dwar 
batteriji u akkumulaturi fir-rigward tat-tqegħid fis-suq ta’ batteriji u akkumulaturi portabbli li 
jkun fihom il-kadmju maħsuba għall-użu f’għodda mingħajr fil u ta’ ċelloli buttuna 
b’kontenut baxx ta’ merkurju.

Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Raffaele Baldassarre (Viċi President), Luigi Berlinguer, 
Sebastian Valentin Bodu (Viċi President), Françoise Castex, (Viċi President), Sergio Gaetano Cofferati, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(President), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (Viċi President), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Tadeusz Zweifka.


