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Mijnheer de Voorzitter,

Bij schrijven van 14 mei 2013 hebt u, overeenkomstig artikel 37 van het Reglement, de 
Commissie juridische zaken gevraagd advies uit te brengen over de voorgestelde wijziging 
van de dubbele rechtsgrondslag van het voorstel in één rechtsgrondslag.

I - Achtergrond

De rechtsgrondslag die de Commissie in eerste instantie voorstelde was artikel 192, lid 1, van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) – de algemene 
rechtsgrondslag in het Verdrag voor door de Unie te nemen maatregelen ter verwezenlijking 
van haar beleidsdoelstellingen op het gebied van milieu.

De rechtsgrondslag van Richtlijn 2006/66/EG was echter het aan artikel 192, lid 1, VWEU 
voorafgaande artikel 175, lid 1, VEU, met uitzondering van de artikelen 4, 6 en 21 van de 
richtlijn, die artikel 95, lid 1 VEU (het huidige artikel 114, lid 1, VWEU) als rechtsgrondslag 
hadden. Dit is de rechtsgrondslag voor het vaststellen van maatregelen ter aanpassing van de 
regelgeving in de lidstaten, waarmee de totstandbrenging en het functioneren van de interne 
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markt wordt beoogd.

Daarom heeft de Commissie een rectificatie bij haar voorstel ingediend, waarmee artikel 114, 
lid 1, VWEU werd toegevoegd aan artikel 192, lid 1, VWEU en het voorstel een dubbele 
rechtsgrondslag kreeg.

Richtlijn 2006/66/EG is echter ook in 2008 gewijzigd en aangepast aan de 
regelgevingsprocedure met toetsing, die intussen was ingevoerd. Deze gewijzigde richtlijn 
had één rechtsgrondslag: artikel 175, lid 1, VEU.

Na onderhandelingen met de Raad en de Commissie heeft ENVI op 3 juni 2013 
overeenstemming bereikt over een compromistekst op grond waarvan artikel 192, lid 1, 
VWEU de enige rechtsgrondslag zou zijn voor het huidige wijzigingsbesluit. Daarbij is met 
name verwezen naar het feit dat milieubescherming de belangrijkste doelstelling van de 
richtlijn was.

Het voorzitterschap van de Raad was van mening dat artikel 192, lid 1, VWEU gekozen moet 
worden als enige rechtsgrondslag om consistentie ten aanzien van andere wetgeving op het 
gebied van afval te kunnen garanderen en niet uit het oog te verliezen dat milieubescherming 
de hoofddoelstelling van de richtlijn was. De Commissie bleef in eerste instantie bij haar 
standpunt dat een dubbele rechtsgrondslag moet worden aangevoerd waarin ook naar de 
interne markt wordt verwezen. Dit zou namelijk gerechtvaardigd zijn op grond van de eerdere 
wijzigingen van de richtlijn. ENVI beoogt in haar verslag geen wijziging van de voorgestelde 
dubbele rechtsgrondslag, maar tijdens de onderhandelingen werd dit punt verwezen naar een 
technische vergadering voor nadere analyse.

Het feit dat de compromistekst één rechtsgrondslag bevat – artikel 192, lid 1, VWEU – is 
daarom de uitkomst van discussies op technisch niveau.

II – De relevante verdragsbepalingen

Het volgende artikel van het VWEU wordt in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie 
van 26 maart 2012 als rechtsgrondslag aangevoerd:

Artikel 192
(oud artikel 175 VEG)

1. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's de activiteiten vast die de Unie moet 
ondernemen om de doelstellingen van artikel 191 te verwezenlijken.

[...]

De Commissie heeft in haar rectificatie van het voorstel van 26 juli 2012 het volgende artikel 
uit het VWEU toegevoegd aan de rechtsgrondslag:
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Artikel 114
(oud artikel 95 VEG)

1. Tenzij in de Verdragen anders is bepaald, zijn de volgende bepalingen van 
toepassing voor de verwezenlijking van de doeleinden van artikel 26. Het 
Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal 
Comité de maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling 
en de werking van de interne markt betreffen.

[...]

III - Jurisprudentie inzake de rechtsgrondslag

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet "de keuze van de rechtsgrondslag 
van een EU-maatregel gebaseerd zijn op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing 
vatbaar zijn, waartoe met name het doel en de inhoud van de maatregel behoren"1. De keuze 
van een onjuiste rechtsgrond kan dan ook aanleiding vormen tot de nietigverklaring van het 
desbetreffende besluit.

In dit geval moet derhalve worden nagegaan of het voorstel hetzij:
1. een tweeledige doelstelling of een tweeledige component heeft, waarvan één 

doelstelling of component als de belangrijkste of dominante kan worden aangemerkt, 
terwijl de andere doelstelling of component uitsluitend een bijkomend karakter heeft;
hetzij

2. tegelijkertijd een aantal doelstellingen of meerdere componenten heeft die 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, waarbij niet één doelstelling of component 
secundair en indirect is in verhouding tot de andere.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de handeling in het eerste geval 
stoelen op één enkele rechtsgrondslag, te weten die welke vereist is door de belangrijkste of 
dominante doelstelling of component, terwijl in het tweede geval de handeling moet stoelen 
op meerdere, corresponderende rechtsgrondslagen.2

IV. Doel en inhoud van de voorgestelde regeling

Het doel van het voorstel is geformuleerd in overweging 3: uitbreiding van het huidige verbod 
op het gebruik van cadmium tot draagbare batterijen en accu's voor gebruik in draadloos 

                                               
1 Zaak C-45/86, Commissie/ Raad (Algemene tariefpreferenties), Jurispr. 1987, blz. 01493, punt 5; zaak 
C-440/05, Commissie/ Raad, Jurispr. 2007, blz. I-9097; zaak C-411/86, Commissie/ Parlement en Raad, Jurispr. 
2009, blz. I-7585.
2 Zie zaak C-411/06, eerder aangehaald, punten 46-47.
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elektrisch gereedschap, teneinde de in het milieu geloosde hoeveelheid cadmium te 
verminderen. Dit doel vloeide voort uit artikel 4 van Richtlijn 2006/66/EG getiteld 
"verbodsbepalingen", op grond waarvan de Commissie opnieuw kan bezien of een dergelijke 
uitbreiding moet plaatsvinden. Er zij nogmaals op gewezen dat artikel 95, lid 1, VEU de 
rechtsgrondslag was voor artikel 4 van de richtlijn.

In de in eerste lezing vastgestelde compromistekst wordt in overweging 4 bis een verbod 
toegevoegd op het in de handel brengen van knoopcellen met een specifiek kwikgehalte, 
hetgeen was uitgezonderd van de verbodsbepalingen van artikel 4 van Richtlijn 2006/66/EG, 
maar niet herzien is. 

Blijkens overweging 5 wordt met het voorstel tevens beoogd de richtlijn in overeenstemming 
te brengen met de artikelen 290 en 291 VWEU. Dit is echter primair een technische 
aangelegenheid die voortvloeit uit de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en die 
geen rechtstreekse invloed heeft op de keuze van de rechtsgrondslag, met name in het licht 
van de algehele doelstelling en de inhoud van het voorstel.

Het voornaamste doel van het voorstel is daarom uitbreiding van de huidige 
verbodsbepalingen inzake het op de interne markt brengen van vervuilende stoffen in 
batterijen en accu's.

V - Vaststelling van de juiste rechtsgrondslag

Ten eerste wordt erop gewezen dat JURI in 2005 twee adviezen aan ENVI heeft uitgebracht 
over de rechtsgrondslag van het voorstel voor Richtlijn 2006/66/EG, in eerste en in tweede 
lezing, en beide keren voornoemde dubbele rechtsgrondslag heeft aanbevolen. 

De in 2008 in de richtlijn aangebrachte wijzigingen hadden echter uitsluitend artikel 175, 
lid 1, als rechtsgrondslag. Met deze amendementen is artikel 21 van de richtlijn getiteld 
"Markering" gewijzigd. Dit artikel had in Richtlijn 2006/66/EG artikel 95, lid 1, als 
rechtsgrondslag. 

Naast artikel 21 van de richtlijn hadden uitsluitend het voornoemde artikel 4 en artikel 6 
getiteld "Op de markt brengen" artikel 95, lid 1 als rechtsgrondslag.

Tegen de achtergrond van de huidige jurisprudentie inzake rechtsgrondslagen zoals hierboven 
aangehaald, moet in aanmerking worden genomen dat het voorstel weliswaar zowel een
milieugerelateerd doel nastreeft als doelen met betrekking tot het plaatsen van producten op 
de interne markt, maar de nadruk legt op de doelstelling "de in het milieu geloosde 
hoeveelheid cadmium geleidelijk te verminderen", en de compromistekst tevens extra 
verbodsbepalingen inzake het kwikgehalte in batterijen en accu ' s  invoegt. De 
milieugerelateerde doelstelling is daarmee de dominante doelstelling van de tekst, en de 
aspecten die betrekking hebben op de interne markt hebben uitsluitend een bijkomend 
karakter. De handeling moet daarom stoelen op één rechtsgrondslag, te weten artikel 192, lid 
1, VWEU.
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VI - Conclusie en aanbeveling

In het licht van voorgaande analyse vormt uitsluitend artikel 192, lid 1, VWEU de juiste 
rechtsgrondslag voor de compromistekst.

Op haar vergadering van 20 juni 2013 heeft de Commissie juridische zaken dan ook met 
algemene stemmen besloten1 de volgende aanbeveling uit te spreken: Artikel 192, lid 1, 
VWEU is de juiste rechtsgrondslag voor de compromistekst voor een richtlijn tot wijziging 
van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's wat het op de markt brengen van 
cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's voor gebruik in draadloos elektrisch 
gereedschap en van knoopcellen met een laag kwikgehalte betreft.

Hoogachtend,

ingediend door Klaus-Heiner Lehne

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


