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Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta que altera a Diretiva 2006/66/CE, 
relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos, no que respeita à 
colocação no mercado de pilhas e acumuladores portáteis que contenham 
cádmio, destinados à utilização em ferramentas elétricas sem fios 
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD)

Exmo. Senhor Presidente,

Por carta de 14 de maio de 2013, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 
abrigo do disposto no artigo 37.º do Regimento, que esta analisasse a possibilidade de 
substituir a base jurídica dupla por uma base jurídica única.

I - Antecedentes

A base jurídica originalmente proposta pela Comissão era o artigo 192.º, n.º 1, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), que constituía a base jurídica geral 
prevista pelo Tratado para as ações a empreender pela União para realizar os objetivos da sua 
política no domínio do ambiente.

No entanto, a base jurídica da Diretiva 2006/66/CE era o artigo 175.º, n.º 1, do Tratado que 
institui a Comunidade Europeia (TCE), antecessor do artigo 192.º, n.º 1, do TFUE, à exceção 
dos artigos 4.º, 6.º e 21.º desta Diretiva, cuja base jurídica era o artigo 95.º, n.º 1, do TCE 
(atual artigo 114.º, n.º 1, do TFUE). Esta é base jurídica para a adoção de medidas relativas à 
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aproximação das disposições dos Estados-Membros que tenham por objeto o estabelecimento 
e o funcionamento do mercado interno.

Por conseguinte, a Comissão apresentou uma retificação à sua proposta no sentido de 
substituir a base jurídica única por uma base jurídica dupla que combina o artigo 114.º, n.º 1, 
do TFUE ao artigo 192.º, n.º 1, do TFUE.

A Diretiva 2006/66/CE foi, porém, alterada em 2008, a fim de a adaptar ao procedimento de 
regulamentação com controlo, que entretanto tinha sido introduzido. Esta diretiva de alteração 
tinha como base jurídica o artigo 175.º, n.º 1, do TCE.

Após as negociações com o Conselho e a Comissão, a Comissão ENVI alcançou, em 3 de 
junho de 2013, um acordo relativamente a um texto de compromisso, em virtude do qual o 
artigo 192.º, n.º 1, do TFUE, constituiria a base jurídica única do atual ato modificativo, tendo 
em conta, nomeadamente, que a proteção do ambiente é um objetivo predominante da 
Diretiva.

A Presidência do Conselho manifestou-se favorável a que o artigo 192.º, n.º 1, do TFUE fosse 
escolhido como a única base jurídica, a fim de assegurar coerência com outras disposições 
legislativas relativas aos resíduos e tendo em conta que a proteção do ambiente constituía o 
objetivo predominante da Diretiva. Inicialmente, a Comissão manteve a posição de recorrer a 
uma base jurídica dupla, inclusive no que se refere ao mercado interno, justificando-a com 
referências a alterações à diretiva que foram efetuadas anteriormente. O relatório da Comissão 
ENVI não visa alterar a proposta de uma base jurídica dupla, contudo, durante as negociações, 
esta questão foi remetida para uma reunião técnica no sentido de ser objeto de um reexame.

Deste modo, a base jurídica única proveniente do artigo 192.º, n.º1, do TFUE, que figura no 
texto de compromisso, é resultado dos debates que foram realizados no plano técnico.

II – Artigos pertinentes do Tratado

A Comissão apresentou o seguinte artigo como base jurídica da sua proposta original de 26 de 
março de 2012:

Artigo 192.º
(ex-artigo 175.° TCE)

1. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o 
processo legislativo ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social 
e ao Comité das Regiões, adotarão as ações a empreender pela União para 
realizar os objetivos previstos no artigo 191.º.

[...]

A Comissão acrescenta o seguinte artigo do TFUE à base jurídica da retificação da Comissão 
à sua proposta de 26 de julho de 2012:
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Artigo 114.º
(ex-artigo 95.° TCE)

1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, aplicam-se as disposições 
seguintes à realização dos objetivos enunciados no artigo 26.º. O Parlamento 
Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 
ordinário, e após consulta do Comité Económico e Social, adotam as medidas 
relativas à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros, que tenham por objeto o 
estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.

[...]

III - Jurisprudência sobre a base jurídica

De acordo com a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, «a escolha da base jurídica 
de um ato comunitário deve assentar em elementos objetivos suscetíveis de controlo 
jurisdicional, entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do ato»1. A 
escolha de uma base jurídica incorreta pode, portanto, justificar a anulação do ato em causa.

No caso vertente, há por conseguinte que estabelecer se a proposta:
1. prossegue um objetivo duplo ou tem uma componente dupla, sendo uma delas 

identificável como principal ou predominante, sendo a outra meramente acessória; ou
2. prossegue simultaneamente um certo número de objetivos ou tem diversas 

componentes que se encontram indissociavelmente ligadas, sem que uma seja 
secundária e indireta em relação à outra.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, no primeiro caso o ato deverá 
basear-se numa base jurídica única, designadamente aquela que for exigida pelo objetivo ou 
componente principal ou predominante, e no segundo caso o ato terá de se fundamentar nas 
diversas bases jurídicas correspondentes2.

IV. Objetivo e conteúdo do regulamento proposto

Nos termos do considerando 3, a proposta visa, a fim de diminuir gradualmente a quantidade 
de cádmio libertada para o ambiente, estender a proibição de utilização deste material às 
pilhas e acumuladores portáteis destinados a ferramentas elétricas sem fios. Este objetivo 
surge na sequência no artigo 4.º da Diretiva 2006/66/CE, intitulado "Proibições", no qual se 
prevê que a Comissão reexamine a necessidade de proceder a este alargamento da proibição. 
                                               
1 Ver Processo C-45/86, Comissão v. Conselho (Preferências pautais generalizadas) Coletânea 1987 1439, n.° 5; 
Processo 
C-440/05, Comissão v. Conselho [2007] E.C.R. I-9097; Processo C-411/06, Comissão v. Parlamento e Conselho 
[2009] ECR I-7585.
2 Ver processo C-411/06 supracitado, n.ºs 46-47.
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Importa recordar que a base jurídica do artigo 4.º da referida Diretiva era o artigo 95.º, n.º 1, 
do TCE.

O texto de compromisso aprovado em primeira leitura inclui, no considerando 4-A, a 
proibição da comercialização de pilhas-botão com um teor ponderal de mercúrio específico, 
cuja isenção estava prevista no artigo 4.º da Diretiva, mas não prevê qualquer tipo de 
reexame.  

Nos termos do considerando 5, a proposta visa igualmente harmonizar os poderes conferidos 
à Comissão pela Diretiva com os artigos 290.º e 291.º do TFUE. Trata-se, no entanto, de um 
exercício fundamentalmente técnico que resulta da entrada em vigor do Tratado de Lisboa e 
que não afeta diretamente a escolha da base jurídica, tendo em conta, em particular, o objetivo 
principal e o conteúdo da proposta.

O objetivo principal da proposta consiste, portanto, em alargar as proibições existentes 
relativamente à colocação no mercado interno de pilhas e acumuladores que contenham 
substâncias prejudiciais ao ambiente.

V- Determinação da base jurídica adequada

Em primeiro lugar, importa salientar que, em 2005, a Comissão JURI emitiu dois pareceres 
dirigidos à Comissão ENVI sobre a base jurídica da proposta da Diretiva 2006/66/CE, em 
primeira e segunda leitura e que, em ambos os casos, a base jurídica dupla foi recomendada. 

Todavia, as alterações à Diretiva efetuadas em 2008 tiveram como única base jurídica o artigo 
175.º, n.º 1, do TCE. Estas alterações incluíam modificações no artigo 21.º da Diretiva 
2006/66/CE, intitulado "Rotulagem", que tinha como base jurídica o artigo 95.º, n.º 1, do 
TCE. 

Importa ainda recordar que, além do artigo 21.º da Diretiva, apenas o artigo 4.º mencionado 
anteriormente e o artigo 6.º, intitulado "Colocação no mercado", tinham também o artigo 95.º, 
n.º 1, como base jurídica.

Tendo em conta a atual jurisprudência da base jurídica debatida anteriormente, é imperativo 
considerar que, apesar de a proposta prosseguir um objetivo ambiental e objetivos 
relacionados com a colocação de produtos no mercado interno, a mesma sublinha o objetivo 
de "diminuir gradualmente a quantidade de cádmio libertada para o ambiente", além de que o 
texto de compromisso acrescenta igualmente novas proibições relativamente ao teor de 
mercúrio nas pilhas e acumuladores. O objetivo ambiental é, por conseguinte, a finalidade 
predominante do texto e os aspetos relativos ao mercado interno meramente acessórios, pelo 
que o ato deve ter uma base jurídica única, designadamente o artigo 192.º, n.º 1, do TFUE.

VI - Conclusão e recomendação

À luz desta análise, o artigo 192.º, n.º 1, do TFUE constitui a base jurídica adequada ao texto 
de compromisso.
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Na sua reunião de 20 de junho de 2013, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, por 
unanimidade1, recomendar o seguinte: o artigo 192.º, n.º 1, do TFUE constitui a base jurídica 
adequada para o texto de compromisso sobre a diretiva que altera a Diretiva 2006/66/CE, 
relativa a pilhas e acumuladores, no que se refere à colocação no mercado de pilhas e 
acumuladores portáteis que contenham cádmio para uso em ferramentas elétricas sem fios e 
de pilhas-botão com baixo teor de mercúrio.

Com os melhores cumprimentos,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Raffaele Baldassarre (Vice-Presidente), Luigi 
Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (Vice-Presidente), Françoise Castex (Vice-Presidente), Sergio Gaetano 
Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner 
Lehne (Presidente), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika 
Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (Vice-Presidente), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra 
Thein, Axel Voss, Tadeusz Zweifka.


