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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga o spremembi Direktive 2006/66/ES o 
baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede dajanja 
na trg za prenosne baterije in akumulatorje, ki vsebujejo kadmij, namenjene za 
brezžično električno orodje (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 –
2012/0066(COD)

Spoštovani gospod predsednik,

v pismu z dne 14. maja 2013 ste Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 37 poslovnika 
Parlamenta zaprosili za mnenje o predlagani spremembi dvojne pravne podlage v eno samo 
pravno podlago.

I – Ozadje

Pravna podlaga, ki jo je prvotno predlagala Komisija, je bil člen 192(1) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), ki predstavlja splošno pravno podlago v Pogodbi za ukrepe, ki bi jih 
naj Unija sprejela za izpolnitev ciljev okoljske politike Unije.

Pravna podlaga Direktive 2006/66/ES pa je bil člen 175(1) PES, ki je bil predhodnik člena 
192(1) PDEU, z izjemo členov 4, 6 in 21 te direktive, katerih pravna podlaga je bil člen 95(1) 
PES (zdaj člen 114(1) PDEU). To je pravna podlaga za sprejetje ukrepov za približevanje 
predpisov držav članic, katerih cilj sta vzpostavitev in delovanje notranjega trga.
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Zato je Komisija predložila popravek svojega predloga, s katerim je členu 192(1) PDEU 
dodala člen 114(1) PDEU, da bi skupaj predstavljala dvojno pravno podlago predloga.

Leta 2008 pa je bila spremenjena tudi Direktiva 2006/66/ES, da bi bila posodobljena z 
medtem uvedenim regulativnim postopkom s pregledom. Edina pravna podlaga te direktive o 
spremembi je bil člen 175(1) PES.

Odbor ENVI se je po pogajanjih s Svetom in Komisijo dne 3. junija 2013 dogovoril o 
kompromisnem besedilu, v skladu s katerim naj bi bil člen 192(1) PDEU edina pravna 
podlaga sedanjega akta o spremembi, zlasti glede na dejstvo, da je bil prevladujoči cilj 
direktive varstvo okolja.

Predsedstvo Sveta je zavzelo stališče, da bi bilo treba za enotno pravno podlago izbrati člen 
192(1) PDEU, s čimer bi bila zagotovljena doslednost v zvezi z drugo zakonodajo o odpadkih 
in ob upoštevanju dejstva, da je bilo varstvo okolja prevladujoči cilj direktive. Komisija je 
sprva zastopala stališče, da bi bilo treba uporabljati dvojno pravno podlago, ki bi vključevala 
tudi notranji trg, kar naj bi bilo upravičeno na podlagi predhodnih sprememb direktive. 
Poročilo odbora ENVI se ne zavzema za spremembo predlagane dvojne pravne podlage, 
vendar je bila ta točka med pogajanji napotena na tehnični sestanek v nadaljnjo preučitev.

Zato je člen 192(1) PDEU kot edina pravna podlaga v kompromisnem besedilu plod razprav 
na tehnični ravni.

II – Upoštevni členi Pogodb

V prvotnem predlogu Komisije z dne 26. marca 2012 je bil kot pravna podlaga predložen 
naslednji člen PDEU:

Člen 192
(prejšnji člen 175 PES)

1. Evropski parlament in Svet se po rednem zakonodajnem postopku ter po 
posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij odločita, 
katere ukrepe naj Unija sprejme za doseganje ciljev iz člena 191.

[...]

V popravku predloga Komisije z dne 26. julija 2012 je bil pravni podlagi dodan naslednji člen 
PDEU:

Člen 114
(prejšnji člen 95 PES)

1. Kadar Pogodbi ne določata drugače, se za doseganje ciljev iz člena 26 
uporabljajo v nadaljevanju navedene določbe. Evropski parlament in Svet po 
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rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim 
odborom sprejmeta ukrepe za približevanje določb zakonov in drugih 
predpisov v državah članicah, katerih predmet je vzpostavitev in delovanje 
notranjega trga.

[...]

III – Sodna praksa o pravni podlagi

Iz ustaljene sodne prakse Sodišča Evropske unije izhaja, „da mora izbira pravne podlage akta 
Skupnosti temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preskusiti, kar zlasti 
velja za cilj in vsebino ukrepa“1. Izbira nepravilne pravne podlage lahko zato vodi v 
razveljavitev zadevnega akta.

V tem primeru je zato treba ugotoviti, ali ima predlog:
1. dva namena oziroma dva sestavna dela, pri čemer je mogoče enega opredeliti kot 

glavni ali prevladujoči namen ali del, drugega pa kot postranskega, ali 
2. hkrati več namenov ali sestavnih delov, ki so neločljivo povezani, ne da bi bil kateri 

od njih drugotnega ali posrednega pomena glede na druge.

V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije mora akt v prvem primeru temeljiti na eni 
sami pravni podlagi, in sicer tisti, ki jo zahteva glavni ali prevladujoči namen ali del, v 
drugem primeru pa mora akt temeljiti na več ustreznih pravnih podlagah.2

IV. Cilj in vsebina predlagane uredbe

Namen predloga je v skladu z njegovo uvodno izjavo 3 razširiti zdaj veljavno prepoved 
uporabe kadmija na prenosne baterije in akumulatorje, namenjene za uporabo v brezžičnem 
električnem orodju, da bi postopoma zmanjšali količino kadmija, sproščenega v okolje. To je 
izhajalo iz člena 4 Direktive 2006/66/ES z naslovom „Prepovedi“, ki je določal pregled 
Komisije v zvezi s tem, ali bi bila takšna razširitev smiselna. Ponovno je treba opozoriti, da je 
bila pravna podlaga za člen 4 Direktive člen 95(1) PES.

Dogovorjeno kompromisno besedilo iz prve obravnave v uvodni izjavi 4a vključuje tudi 
dodatno prepoved trženja gumbastih celic z določeno vsebnostjo živega srebra, za katere je v 
skladu s členom 4 Direktive 2006/66/ES veljala izjema, vendar niso bile predmet pregleda. 

Cilj predloga je v skladu z uvodno izjavo 5 tudi uskladitev direktive s členoma 290 in 291 
PDEU. To pa je predvsem tehnični postopek, ki je posledica začetka veljavnosti Lizbonske 
pogodbe in neposredno ne vpliva na izbiro pravne podlage, zlasti ob upoštevanju splošnega 
cilja in vsebine predloga.

                                               
1 Zadeva C-45/86, Komisija proti Svetu (Splošni tarifni preferenciali) [1987] ZOdl. 1439, odst. 5; zadeva 
C-440/05, Komisija proti Svetu [2007] ZOdl. I-9097; zadeva C-411/06 Komisija proti Parlamentu in Svetu 
[2009] ECR I-7585.
2 Glej zgoraj omenjeno zadevo C–411/06, odstavki 46–47.
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Zato je glavni namen predloga razširiti veljavne prepovedi v zvezi z dajanjem za okolje 
škodljivih snovi v baterijah in akumulatorjih na notranji trg.

V - Opredelitev ustrezne pravne podlage

Najprej je treba omeniti, da je odbor JURI leta 2005 odboru ENVI predložil dve mnenji o 
pravni podlagi predloga za Direktivo 2006/66/ES, in sicer na prvi in drugi obravnavi, ter 
vsakič priporočil zgoraj omenjeno dvojno pravno podlago. 

Spremembe direktive iz leta 2008 pa so imele eno samo pravno podlago, in sicer člen 175(1) 
PES. Te spremembe so vključevale spremembe člena 21 direktive z naslovom „Označevanje“, 
ki je imel za pravno podlago v Direktivi 2006/66/ES člen 95(1). 

Opozoriti je treba, da sta imela poleg člena 21 direktive samo zgoraj omenjeni člen 4 in člen 6 
z naslovom „Dajanje na trg“ za pravno podlago člen 95(1).

Zato je treba glede na trenutno sodno prakso v zvezi z zgoraj omenjeno pravno podlago 
upoštevati, da se predlog sicer zavzema za okoljski cilj in cilje, ki se nanašajo na dajanje 
proizvodov na notranji trg, vendar poudarja tudi cilj „postopnega zmanjševanja količine 
kadmija, sproščenega v okolje“, kompromisno besedilo pa uvaja tudi dodatne prepovedi v 
zvezi z vsebnostjo živega srebra v baterijah in akumulatorjih. Okoljski cilj je zato 
prevladujoči namen besedila, vidiki, ki se nanašajo na notranji trg, pa so postranski. Zato 
mora akt temeljiti na eni sami pravni podlagi, in sicer na členu 192(1) PDEU.

VI - Sklepne ugotovitve in priporočila

Glede na zgornjo analizo je samo člen 192(1) PDEU prava pravna podlaga za kompromisno 
besedilo.

Odbor za pravne zadeve je po obravnavi na seji 20. junija 2013 soglasno sprejel odločitev1, da 
priporoči naslednje: člen 192(1) PDEU je prava pravna podlaga za kompromisno besedilo 
direktive o spremembi Direktive 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih glede dajanja na trg 
za prenosne baterije in akumulatorje, ki vsebujejo kadmij, namenjene za brezžično električno 
orodje, in za gumbaste celice z nizko vsebnostjo živega srebra.

                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Raffaele Baldassarre (podpredsednik), Luigi Berlinguer, Sebastian 
Valentin Bodu (podpredsednik), Françoise Castex (podpredsednik), Sergio Gaetano Cofferati, Christian 
Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(predsednik), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (podpredsednica), Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov), Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Axel Voss, Tadeusz Zweifka.
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S spoštovanjem,

Klaus-Heiner Lehne


