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Výbor pre právne veci
predseda

25.6.2013

Vážený pán Matthias Groote
predseda
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
BRUSEL

Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu, ktorým sa mení smernica 2006/66/ES 
o batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o uvádzanie na trh prenosných batérií 
a akumulátorov, ktoré obsahujú kadmium a sú určené na použitie 
v bezšnúrových elektrických nástrojoch (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 –
2012/0066(COD)

Vážený pán predseda,

listom zo 14. mája 2013 ste podľa článku 37 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali Výbor 
pre právne veci, aby posúdil navrhovanú zmenu dvojitého právneho základu návrhu na jeden 
právny základ.

I – Súvislosti

Právnym základom, ktorý pôvodne navrhla Komisia, bol článok 192 ods. 1 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý je v zmluve všeobecným právnym základom 
opatrení, ktoré má Únia prijímať na dosiahnutie cieľov politík Únie v oblasti životného 
prostredia.

Právnym základom smernice 2006/66/ES však bol článok 175 ods. 1 Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva (ZES), ktorý predchádzal článku 192 ods. 1 ZFEÚ, s výnimkou 
článkov 4, 6 a 21 smernice, ktorých právnym základom bol článok 95 ods. 1 ZES(teraz článok 
114 ods. 1 ZFEÚ). Tento článok je právnym základom pre prijímanie opatrení na aproximáciu 
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predpisov členských štátov, ktorých cieľom je vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu.

Komisia preto predložila korigendum k svojmu návrhu, ktorým sa článok 144 ods. 1 ZFEÚ 
pridal k článku 192 ods. 1 ZFEÚ, čím vznikol dvojaký právny základ návrhu.

Smernica 2006/66/ES však bola v roku 2008 zmenená, pričom účelom zmeny bolo jej 
zosúladenie s regulačným postupom s kontrolou, ktorý bol medzitým zavedený. Jediným 
právnym základom pozmeňujúcej smernice bol článok 175 ods. 1 ZES.

Po rokovaniach s Radou a Komisiu dosiahol Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín 3. júna 2013 dohodu o kompromisnom znení, podľa ktorého by 
jediným právnym základom súčasného pozmeňujúceho aktu bol článok 192 ods. 1 ZFEÚ, a to 
najmä vzhľadom na skutočnosť, že hlavným cieľom smernice je ochrana životného 
prostredia.

Podľa pozície predsedníctva Rady by sa za jediný právny základ mal zvoliť článok 192 ods. 1 
ZFEÚ, aby sa zabezpečila súdržnosť vzhľadom na ostatné právne predpisy v oblasti odpadov, 
ako aj so zreteľom na skutočnosť, že hlavným cieľom smernice je ochrana životného 
prostredia. Komisia pôvodne zastávala stanovisko, že by sa mal použiť dvojaký právny základ 
zahŕňajúci aj vnútorný trh, keďže to bolo odôvodnené vzhľadom na predošlé zmeny smernice. 
Zámerom správy Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
nebolo zmeniť navrhovaný dvojaký právny základ, ale počas rokovaní bol tento bod 
postúpený na technickú schôdzu na ďalšie preskúmanie.

Jediný právny základ článku 192 ods. 1 ZFEÚ v kompromisnom znení je preto výsledkom 
diskusií na technickej úrovni.

II – Príslušné články Zmluvy

V pôvodnom návrhu Komisie z 26. marca 2012 bol ako právny základ uvedený tento článok 
ZFEÚ:

Článok 192
(pôvodný článok 175 ZES)

1. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom 
a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov 
rozhodnú o postupoch, ktoré má Únia prijať na dosiahnutie cieľov uvedených 
v článku 191.

[...]

V korigende k návrhu, ktoré Komisia predložila 26. júla 2012, bol k právnemu základu 
pridaný tento článok ZFEÚ:
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Článok 114
(pôvodný článok 95 ZES)

1. Nasledujúce ustanovenia sa použijú na dosiahnutie cieľov uvedených 
v článku 26, pokiaľ zmluvy neustanovujú inak. Európsky parlament a Rada 
v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym 
a sociálnym výborom prijímajú opatrenia na aproximáciu ustanovení 
zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, 
ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.

[...]

III – Judikatúra týkajúca sa právneho základu

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „voľba právneho základu aktu Spoločenstva musí 
byť založená na objektívnych faktoroch, ktoré môžu byť súdne preskúmané a medzi ktoré 
patria najmä cieľ a obsah aktu“1. Voľba nesprávneho právneho základu preto môže byť 
dôvodom na zrušenie príslušného aktu.

V tomto prípade je preto potrebné určiť, či návrh:
1. sleduje dvojaký účel alebo má dvojakú zložku, pričom jednu z nich možno označiť 

ako hlavnú alebo prevažujúcu, zatiaľ čo druhá je len doplňujúca; alebo
2. sleduje viacero cieľov zároveň alebo obsahuje viacero zložiek, ktoré sú neoddeliteľne 

prepojené tak, že jeden vo vzťahu k druhému nie je druhoradý alebo nepriamy.

Podľa judikatúry Súdneho dvora musí byť akt založený v prvom prípade na jedinom právnom 
základe, a to na tom, ktorý si vyžaduje hlavný alebo prevažujúci účel alebo zložka, 
a v druhom prípade sa akt musí založiť na rôznych príslušných právnych základoch2.

IV – Cieľ a obsah navrhovanej právnej úpravy

Podľa odôvodnenia 3 návrhu je jeho cieľom rozšírenie súčasného zákazu používania kadmia 
na prenosné batérie a akumulátory určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch 
s cieľom postupného znižovania množstva kadmia uvoľňovaného do životného prostredia. 
Tento cieľ vyplynul z článku 4 smernice 2006/66/ES s názvom Zákazy, ktorý ustanovoval 
povinnosť Komisie preskúmať, či by sa takéto rozšírenie malo uskutočniť. Treba pripomenúť, 
že právnym základom článku 4 smernice bol článok 95 ods. 1 ZES.

V schválenom kompromisnom znení z prvého čítania bol v odôvodnení 4a pridaný aj zákaz 
uvádzania na trh týkajúci sa gombíkových článkov s určeným obsahom ortuti, ktorý bol 
vyňatý podľa článku 4 smernice 2006/66/ES, ale nebol predmetom žiadneho preskúmania. 

                                               
1 Vec C-45/86, Komisia/Rada (Všeobecné colné preferencie), [1987], Zb. s. 1439, bod 5; vec 
C-440/05 Komisia/Rada [2007] Zb. s. I-9097; vec C-411/06 Komisia/Parlament a Rada [2009] Zb. s. I-7585.
2 Pozri vec C-411/06 uvedenú vyššie, body 46 – 47.
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Podľa odôvodnenia 5 je zámerom návrhu aj zosúladenie smernice s článkami 290 a 291 
ZFEÚ. To je však predovšetkým technická záležitosť, ktorá vyplýva z nadobudnutia platnosti 
Lisabonskej zmluvy a nemá priamy vplyv na voľbu právneho základu, najmä pokiaľ ide 
o všeobecný cieľ a obsah návrhu.

Hlavným účelom návrhu je preto rozšírenie súčasných zákazov týkajúcich sa uvádzania látok, 
ktoré sa nachádzajú v batériách a akumulátoroch a sú škodlivé pre životné prostredie, na 
vnútorný trh.

V – Stanovenie vhodného právneho základu

Najprv treba pripomenúť, že Výbor pre právne veci predložil v roku 2005 Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín dve stanoviská týkajúce sa právneho 
základu návrhu smernice 2006/66/ES, a to v prvom a v druhom čítaní, a vždy odporučil vyššie 
uvedený dvojaký právny základ. 

Jediným právnym základom zmien, ktoré boli k smernici prijaté v roku 2008, však bol 
článok 175 ods. 1 ZES. K týmto zmenám patrila zmena článku 21 smernice s názvom 
Označovanie, ktorého právnym základom v smernici 2006/66/ES bol článok 95 ods. 1. 

Treba pripomenúť, že okrem článku 21 smernice bol článok 95 ods. 1 právnym základom už 
len pre článok 4, o ktorom sa diskutovalo vyššie, a článok 6 s názvom Uvedenie na trh.

Na základe súčasnej judikatúry týkajúcej sa právneho základu, o ktorej sa diskutovalo vyššie, 
preto treba prihliadnuť na skutočnosť, že kým návrh sleduje cieľ v oblasti životného 
prostredia aj ciele týkajúce sa umiestňovania výrobkov na vnútorný trh, v návrhu sa 
zdôrazňuje cieľ „postupného znižovania množstva kadmia uvoľňovaného do životného 
prostredia“ a v kompromisnom znení sa tiež pridávajú ďalšie zákazy týkajúce sa obsahu ortuti 
v batériách a akumulátoroch. Cieľ v oblasti životného prostredia je preto hlavným účelom 
znenia a aspekt vnútorného trhu je len doplňujúci. Akt preto musí byť založený na jedinom 
právnom základe, čiže na článku 192 ods. 1 ZFEÚ.

VI – Záver a odporúčanie

Z predchádzajúcej analýzy vyplýva, že samotný článok 192 ods. 1 ZFEÚ predstavuje vhodný 
právny základ kompromisného znenia.

Na schôdzi, ktorá sa konala 20. júna 2013, sa preto Výbor pre právne veci jednomyseľne 
rozhodol1 odporučiť, že: článok 192 ods. 1 ZFEÚ je vhodným právnym základom 
kompromisného znenia smernice, ktorou sa mení smernica 2006/66/ES o batériách 
                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Raffaele Baldassarre (podpredseda), Luigi Berlinguer, 
Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), Françoise Castex (podpredsedníčka), Sergio Gaetano Cofferati, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(predseda), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (podpredsedníčka), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Tadeusz Zweifka.
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a akumulátoroch, pokiaľ ide o uvádzanie na trh prenosných batérií a akumulátorov, ktoré 
obsahujú kadmium a sú určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch, 
a gombíkových článkov s nízkym obsahom ortuti.

S úctou,

Klaus-Heiner Lehne


