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Ref.: Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de modificare a Directivei 
2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii, în ceea ce privește introducerea 
pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt 
destinați utilizării în uneltele electrice fără fir (COM(2012)0136 –
C7-0087/2012 – 2012/0066(COD)

Domnule Președinte,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 14 mai 2013 ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în 
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul de procedură, pentru examinarea posibilității 
de modificare a temeiului juridic dublu al propunerii într-un temei juridic unic.

I - Context

Temeiul juridic propus inițial de către Comisie a fost articolul 192 alineatul (1) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care este temeiul juridic general din tratat 
pentru acțiunile care trebuie întreprinse de către Uniune în vederea realizării obiectivelor 
politicii Uniunii în domeniul mediului.

Temeiul juridic al Directivei 2006/66/CE a fost însă articolul 175 alineatul (1) din TCE, care a 
fost predecesorul articolului 192 alineatul (1) din TFUE, cu excepția articolelor 4, 6 și 21 din 
directivă, care au avut ca temei juridic articolul 95 alineatul (1) din TCE [actualmente 
articolul 114 alineatul (1) din TFUE]. Acesta este temeiul juridic pentru adoptarea măsurilor 
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de apropiere a normelor statelor membre care au ca obiectiv instituirea și funcționarea pieței 
interne.

Prin urmare, Comisia a prezentat un corrigendum la propunerea sa, prin care articolul 114 
alineatul (1) din TFUE a fost adăugat la articolul 192 alineatul (1) din TFUE pentru a forma 
temeiul juridic dublu al propunerii.

Directiva 2006/66/CE a fost, însă, modificată și în 2008, în vederea actualizării sale în funcție 
de procedura de reglementare cu control, care a fost introdusă între timp. Această directivă de 
modificare a avut ca temei juridic unic articolul 175 alineatul (1).

În urma negocierilor cu Consiliul și Comisia, ENVI ajuns la un acord pentru un text de 
compromis la 3 iunie 2013, în conformitate cu care articolul 192 alineatul (1) din TFUE ar fi 
singurul temei juridic al actului de modificare actual, în special făcându-se referire la faptul că 
protecția mediului a fost scopul predominant al directivei.

Poziția Președinției Consiliului a fost că articolul 192 alineatul (1) din TFUE ar trebui să fie 
ales ca temei juridic unic, în scopul de a asigura coerența cu alte acte legislative privind 
deșeurile și având în vedere faptul că protecția mediului a fost scopul predominant al 
directivei. Comisia și-a menținut inițial poziția cum că ar trebui să existe un temei juridic 
dublu, care să includă și piața internă, pe motiv că acest lucru este justificat de referirile la 
modificările anterioare ale directivei. Raportul ENVI nu urmărește să schimbe temeiul juridic 
dublu propus, însă în timpul negocierilor s-a decis examinarea suplimentară a acestui punct în 
cadrul unei reuniuni tehnice.

Prin urmare, temeiul juridic unic care figurează  în textul de compromis, constituit de articolul 
192 alineatul (1) din TFUE, este, deci, rezultatul discuțiilor la nivel tehnic.

II – Articolele relevante din tratat

În propunerea inițială a Comisiei din 26 martie 2012, articolul din TFUE de mai jos este 
prezentat ca temei juridic:

Articolul 192
(ex-articolul 175 TCE)

1. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a 
Comitetului Regiunilor, decid cu privire la acțiunile pe care Uniunea 
urmează să le întreprindă în vederea realizării obiectivelor menționate la 
articolul 191.

[...]

În corrigendumul la propunerea Comisiei din 26 iulie 2012, următorul articol din TFUE a fost 
adăugat ca temei juridic:
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Articolul 114
(ex-articolul 95 TCE)

1. Cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel, dispozițiile următoare se 
aplică în vederea realizării obiectivelor enunțate la articolul 26. Parlamentul 
European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă 
măsurile privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și 
funcționarea pieței interne.

[...]

III - Jurisprudența privind temeiul juridic

În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic 
pentru o măsură comunitară trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși 
controlului juridic, printre care figurează în special scopul și conținutul măsurii”.1 Prin 
urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză.

În acest caz, trebuie să se stabilească dacă propunerea:
1. urmărește un scop dublu sau are o componentă dublă, iar oricare dintre aceste scopuri 

sau componente poate fi identificat ca fiind principal sau predominant, în timp ce 
celălalt este doar conex; sau

2. urmărește simultan un număr de obiective sau are mai multe componente care sunt 
indisociabil legate între ele, fără ca vreunul să fie secundar sau indirect în raport cu 
celălalt.

În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, în primul caz, actul trebuie să se bazeze pe 
un temei juridic unic, și anume cel impus de scopul principal sau predominant sau de 
componenta principală sau predominantă, iar în al doilea caz, actul trebuie fondat pe diversele 
temeiuri juridice corespunzătoare.2

IV. Scopul și conținutul legislației propuse

Scopul propunerii, în conformitate cu considerentul 3 din aceasta, este de a extinde interdicția 
existentă de utilizare a cadmiului în bateriile și acumulatorii portabili destinați utilizării în 
uneltele electrice fără fir, în scopul de a diminua treptat cantitatea de cadmiu eliberată în 
mediul înconjurător. Acest fapt a rezultat din articolul 4 din Directiva 2006/66/CE, intitulat 

                                               
1 Cauza C-45/86, Comisia/Consiliu (Preferințele tarifare generalizate), Rec., 1987, p. 1439, punctul 5; Cauza C-
440/05 Comisia/Consiliu, Rep., 2007, p. I-9097; Cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, 
Culegere 2009, p. I-7585.
2 A se vedea cauza C-411/06 citată mai sus, punctele 46-47.
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„Interdicții”, care prevedea o revizuire de către Comisie a necesității unei astfel de extinderi. 
Trebuie reamintit faptul că temeiul juridic al articolului 4 din directivă a fost articolul 95 
alineatul (1) din TCE.

Primul text de compromis asupra căruia s-a căzut de acord în primă lectură include, de 
asemenea, la considerentul 4a, adăugarea unei interdicții de comercializare a bateriilor de tip 
pastilă cu un anumit conținut de mercur, care, în temeiul articolului 4 din Directiva 
2006/66/CE, a făcut obiectul unei derogări, însă nu trebuia revizuită. 

În conformitate cu considerentul 5, propunerea urmărește, de asemenea, alinierea directivei la 
articolele 290 și 291 din TFUE. Acesta este, însă, un exercițiu de natură preponderent tehnică, 
rezultat ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și nu afectează în mod 
direct alegerea temeiului juridic, în special în contextul obiectivului general și al conținutului 
propunerii.

Astfel, scopul principal al propunerii este de a extinde interdicțiile existente privind 
introducerea pe piața internă a substanțelor dăunătoare mediului din baterii și acumulatori.

V - Stabilirea temeiului juridic adecvat

Ar trebui remarcat înainte de toate faptul că, în 2005, JURI a emis două avize destinate ENVI 
referitoare la temeiul juridic al propunerii de directivă 2006/66/CE, în prima și a doua lectură, 
și de fiecare dată a recomandat temeiul juridic dublu de mai sus. 

Modificările introduse în directiva din 2008 au avut, însă, ca temei juridic unic articolul 175 
alineatul (1) din TCE. Respectivele modificări au adus schimbări articolului 21 din directivă, 
intitulat „Etichetarea”, care în Directiva 2006/66/CE a avut ca temei juridic articolul 95 
alineatul (1). 

Ar trebui reamintit faptul că, în plus față de articolul 21 din directivă, numai articolul 4 
menționat mai sus și articolul 6, intitulat „Introducerea pe piață” au avut, de asemenea, 
articolul 95 alineatul (1) ca temei juridic.

În contextul jurisprudenței actuale privind temeiul juridic discutat mai sus, trebuie, prin 
urmare, avut în vedere faptul că, deși propunerea urmărește atât un obiectiv legat de mediu, 
cât și obiective legate de introducerea produselor pe piața internă, propunerea subliniază 
scopul de a „diminua treptat cantitatea de cadmiu eliminată în mediu”, iar textul de 
compromis adaugă, de asemenea interdicții suplimentare cu privire la conținutul de mercur 
din baterii și acumulatori. În consecință, obiectivul de mediu este scopul predominant al 
textului, în timp ce aspectele privind piața internă au doar caracter accesoriu. Prin urmare, 
actul trebuie să se bazeze pe un temei juridic unic, și anume articolul 192 alineatul (1) din 
TFUE.

VI - Concluzii și recomandări

În lumina analizei de mai sus, articolul 192 alineatul (1) din TFUE constituie singurul temei 
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juridic adecvat pentru textul de compromis.

La reuniunea sa din 20 iunie 2013, Comisia pentru afaceri juridice a decis în unanimitate1 să 
recomande următoarele: Articolul 192 alineatul (1) din TFUE reprezintă temeiul juridic 
adecvat al textului de compromis privind directiva de modificare a Directivei 2006/66/CE 
privind bateriile și acumulatorii, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și 
acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără 
fir și a bateriilor tip pastilă cu conținut redus de mercur.

Cu deosebită considerație,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 La votul final au fost prezenți: Raffaele Baldassarre (Vice-Chair), Luigi Berlinguer,
Sebastian Valentin Bodu (vicepreședinte), Françoise Castex (vicepreședintă), Sergio Gaetano Cofferati,
Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(președinte), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler,
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vicepreședintă), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein,
Axel Voss, Tadeusz Zweifka.


