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Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE w 
sprawie baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania do obrotu 
baterii i akumulatorów przenośnych zawierających kadm przeznaczonych do 
użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych (COM(2012)0136 –
C7-0087/2012 – 2012/0066(COD)

Szanowny Panie Przewodniczący,

Pismem z dnia 14 maja 2013 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 37 
Regulaminu, o rozpatrzenie kwestii zaproponowanej zmiany podwójnej podstawy prawnej 
wyżej wymienionego wniosku na podstawę pojedynczą.

I - Kontekst

Komisja pierwotnie zaproponowała podstawę prawną z art. 192 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który jest ogólną podstawą traktatową dla 
podejmowanych przez Unię działań w celu osiągnięcia celów polityki Unii w dziedzinie 
środowiska.

Podstawą prawną dyrektywy 2006/66/WE był jednak art. 175 ust. 1 TWE, zastąpiony przez 
art. 192 ust. 1 TFUE, z wyjątkiem art. 4, 6 i 21 dyrektywy, których podstawą prawną był art. 
95 ust. 1 TWE (obecnie art. 114 ust. 1 TFUE). Jest to podstawa prawna dla przyjmowania 
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środków mających na celu zbliżanie przepisów państw członkowskich, które zmierzają do 
ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Z tego względu Komisja przedstawiła sprostowanie do wniosku, w którym do art. 192 ust. 1 
TFUE dodano art. 114 ust. 1 TFUE, tak by stworzyć podwójną podstawę prawną wniosku.

Dyrektywę 2006/66/WE zmieniono jednak w 2008 r. w celu dostosowania jej do procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą, którą wprowadzono w międzyczasie. Ta dyrektywa 
zmieniająca miała jedną podstawę prawną z art. 175 ust. 1 TWE.

W następstwie negocjacji z Radą i Komisją komisja ENVI osiągnęła porozumienie w sprawie 
tekstu kompromisowego w dniu 3 czerwca 2013 r., w świetle którego jedyną podstawą 
prawną obecnego aktu zmieniającego ma być art. 192 ust. 1 TFUE, zwłaszcza z uwagi na 
fakt, że głównym celem dyrektywy jest ochrona środowiska.

Prezydencja Rady zajęła stanowisko, że jako jedyną podstawę prawną należy przyjąć art. 192 
ust. 1 TFUE, tak by zapewnić spójność z innymi aktami prawa regulującymi kwestię 
odpadów oraz z uwagi na fakt, że ochrona środowiska jest głównym celem przedmiotowej
dyrektywy. Komisja pierwotnie podtrzymała stanowisko, wedle którego należy zastosować 
podwójną podstawę prawną, zatem obejmującą także rynek wewnętrzny, jako że uzasadnia to 
odniesienie do poprzednich zmian dyrektywy. Sprawozdanie komisji ENVI nie zmierza do 
zmiany zaproponowanej podwójnej podstawy prawnej, jednak w toku negocjacji kwestię tę 
odłożono na posiedzenie techniczne w celu dalszego rozpatrzenia.

Zatem jedna podstawa prawna z art. 192 ust. 1 TFUE w tekście kompromisowym jest 
wynikiem dyskusji prowadzonych na poziomie technicznym.

II – Odnośne artykuły Traktatu

W pierwotnym wniosku Komisji z 26 marca 2012 r. jako podstawę prawną podano 
następujący artykuł TFUE:

Artykuł 192
(dawny artykuł 175 TWE)

1. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz 
Komitetem Regionów, decydują o działaniu służącym osiągnięciu celów 
określonych w artykule 191, które ma być podjęte przez Unię.

[...]

W sprostowaniu Komisji do wniosku z 26 lipca 2012 r. do podstawy prawnej dodano 
następujący artykuł TFUE:
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Artykuł 114
(dawny artykuł 95 TWE)

1. Z zastrzeżeniem, że Traktaty nie stanowią inaczej, do urzeczywistnienia 
celów określonych w artykule 26 stosuje się następujące postanowienia. 
Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 
przyjmują środki dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich, które mają na celu ustanowienie i 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

[...]

III - Orzecznictwo w sprawie podstawy prawnej

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej 
wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych czynnikach, które mogą 
zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich w szczególności cel i treść danego aktu”1. 
Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie tego aktu.

W tym przypadku należy zatem ustalić, czy wniosek:
1. ma dwa cele lub dwie części składowe, a jeden z tych aspektów można 

zidentyfikować jako główny lub przeważający, podczas gdy drugi ma jedynie 
charakter dodatkowy; czy też

2. dąży do realizacji większej liczby celów lub ma większą liczbę części składowych, 
które są nierozerwalnie związane, przy czym żaden z aspektów nie jest drugorzędny 
lub pośredni w stosunku do drugiego.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości w pierwszym przypadku akt musi 
opierać się na jednej podstawie prawnej, mianowicie tej wymaganej przez główny lub 
przeważający cel lub aspekt, a w drugim przypadku akt musi opierać się na różnych 
odpowiadających podstawach prawnych2.

IV. - Cel i treść proponowanego rozporządzenia

Według motywu 3 celem wniosku jest rozszerzenie obowiązującego zakazu stosowania 
kadmu na baterie i akumulatory przenośne przeznaczone do użytku w elektronarzędziach 
bezprzewodowych, żeby stopniowo zmniejszyć ilość kadmu uwalnianego do środowiska. 
Wynika to z art. 4 dyrektywy 2006/66/WE, zatytułowanego „Zakazy”, który przewiduje 
dokonanie przez Komisję przeglądu, czy takie rozszerzenie powinno nastąpić. Należy 
przypomnieć, że podstawą prawną art. 4 przedmiotowej dyrektywy był art. 95 ust. 1 TWE.

                                               
1 Sprawa C-45/86 Komisja przeciwko Radzie („Ogólny system preferencji celnych”) [1987] Zb.Orz. 1439, pkt 5; 
sprawa C-440/05 Komisja przeciwko Radzie, [2007] Zb.Orz. s. I-9097; Sprawa C-411/06, Komisja przeciwko 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. 2009, s. I-7585.
2 Zobacz ww. sprawę C-411/06, pkt 46-47.
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W uzgodnionym w pierwszym czytaniu tekście kompromisowym w motywie 4a dodano także 
zakaz ogniw guzikowych o określonej zawartości rtęci, który na mocy art. 4 dyrektywy 
2006/66/WE był wyłączony, choć nie podlegał przeglądowi. 

Zgodnie z motywem 5 wniosek zmierza także do dostosowania dyrektywy do art. 290 i 291 
TFUE. W pierwszym rzędzie chodzi tutaj o zabieg techniczny, który wynika z wejścia w 
życie traktatu lizbońskiego i nie dotyczy bezpośrednio wyboru podstawy prawnej, zwłaszcza 
w związku z ogólnym celem i treścią wniosku.

Głównym celem wniosku jest zatem rozszerzenie istniejących zakazów wprowadzania na 
rynek wewnętrzny szkodliwych dla środowiska substancji zawartych w bateriach i 
akumulatorach.

V. - Określenie właściwej podstawy prawnej

Należy przede wszystkim zauważyć, że w 2005 r. komisja JURI wydała dla komisji ENVI 
dwie opinie w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy 2006/66/WE – w 
pierwszym i drugim czytaniu – i za każdym razem zalecała ww. podwójną podstawę prawną. 

Zmiany wprowadzone do dyrektywy w 2008 r. opierały się jednak na art. 175 ust. 1 TWE 
jako jedynej podstawie prawnej. Zmiany dotyczyły art. 21 dyrektywy, zatytułowanego 
„Etykietowanie”, którego podstawą prawną w dyrektywie 2006/66/WE był art. 95 ust. 1. 

Należy przypomnieć, że poza art. 21 dyrektywy jedynie poruszony powyżej art. 4 oraz art. 6, 
zatytułowany „Wprowadzanie do obrotu”, miały za podstawę prawną art. 95 ust. 1.

W związku z ww. obecnym orzecznictwem dotyczącym podstawy prawnej należy więc 
uznać, że o ile wniosek realizuje zarówno cele środowiskowe, jak i cele dotyczące 
wprowadzania produktów na rynek wewnętrzny, to wniosek uwypukla cel dotyczący 
„stopniowego zmniejszania ilości kadmu uwalnianego do środowiska”, zaś tekst 
kompromisowy zawiera także dodatkowe zakazy dotyczące zawartości rtęci w bateriach i 
akumulatorach. Cel środowiskowy jest zatem dominującym celem aktu, zaś kwestie rynku 
wewnętrznego mają tylko poboczny charakter. Przedmiotowy akt należy zatem oprzeć na 
jednej podstawie prawnej, mianowicie na art. 192 ust. 1 TFUE.

VI - Wnioski i zalecenie

Na podstawie powyższej analizy jedynie art. 192 ust.1 TFUE stanowi właściwą podstawę 
prawną tekstu kompromisowego.

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r. Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie1

                                               
1 W głosowaniu końcowym uczestniczyli: Raffaele Baldassarre (wiceprzewodniczący), Luigi Berlinguer, 
Sebastian Valentin Bodu (wiceprzewodniczący), Françoise Castex (wiceprzewodnicząca), Sergio Gaetano 
Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner 
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przekazać następujące zalecenie. Artykuł 192 ust. 1 TFUE jest właściwą podstawą prawną 
kompromisowego tekstu dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE w 
sprawie baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania do obrotu baterii i 
akumulatorów przenośnych zawierających kadm przeznaczonych do użytku w 
elektronarzędziach bezprzewodowych oraz ogniw guzikowych o niskiej zawartości rtęci.

Z wyrazami szacunku

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
Lehne (przewodniczący), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika 
Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (wiceprzewodnicząca), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra 
Thein, Axel Voss, Tadeusz Zweifka.


