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Ärende: Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och 
ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller 
utsläppande på marknaden av bärbara batterier och ackumulatorer som 
innehåller kadmium och som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska 
handverktyg (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

Med en skrivelse av den 14 maj 2013 begärde du i enlighet med artikel 37 i arbetsordningen 
att utskottet för rättsliga frågor skulle behandla frågan om att låta de två rättsliga grunderna 
ersättas av en enda rättslig grund för ovannämnda förslag till direktiv.

I – Bakgrund

Den rättsliga grund som kommissionen ursprungligen föreslog var artikel 192.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), vilken är fördragets normala rättsliga 
grund för åtgärder som unionen ska vidta för att nå EU:s miljöpolitiska mål.

Rättslig grund för direktiv 2066/66/EG var artikel 175.1 i EG-fördraget, som numera 
motsvaras av artikel 192.1 i EUF-fördraget. Artiklarna 4, 6 och 21 i direktivet hade dock en 
annan rättslig grund, nämligen artikel 95.1 i EG-fördraget (numera artikel 114.1 i 
EUF-fördraget). Det är den rättsliga grund som används för beslut om åtgärder för 
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tillnärmning av sådana bestämmelser i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre 
marknaden och få den att fungera.

Kommissionen lade därför fram en rättelse till sitt förslag, så att artikel 114.1 i EUF-fördraget 
lades till som komplement till artikel 192.1 i EUF-fördraget och så att dessa två artiklar båda 
utgjorde rättslig grund för förslaget.

Direktiv 2006/66/EG ändrades emellertid också 2008, eftersom det måste anpassas till det 
föreskrivande förfarandet med kontroll som hade införts under tiden. Ändringsdirektivet hade 
artikel 175.1 i EG-fördraget som enda rättslig grund.

Efter förhandlingar med rådet och kommissionen nådde utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet en överenskommelse om en kompromisstext den 3 juni 2013, enligt vilken 
artikel 192.1 i EUF-fördraget skulle vara enda rättslig grund för den befintliga ändringsakten, 
bland annat med hänvisning till att miljöskydd var direktivets huvudsakliga syfte.

Rådets ordförandeskap menade att artikel 192.1 i EUF-fördraget borde väljas som ensam 
rättslig grund för att man skulle säkra konsekvens med annan lagstiftning om avfall, och även 
med tanke på att miljöskyddet var direktivets huvudsakliga syfte. Kommissionen höll från 
början fast vid att man borde använda två rättsliga grunder, så att även den inre marknaden 
inbegreps, och menade att detta kunde motiveras av hänvisningarna till de tidigare 
ändringarna av direktivet. I miljöutskottets betänkande föreslås inte att den föreslagna dubbla 
rättsliga grunden ska ändras, men under förhandlingarna hänvisades denna fråga till ett 
tekniskt sammanträde för ytterligare behandling.

Att kompromisstexten endast har artikel 192.1 i EUF-fördraget som rättslig grund är alltså ett 
resultat av diskussioner på teknisk nivå.

II – Aktuella artiklar i fördraget

Följande artikel i EUF-fördraget angavs som rättslig grund i kommissionens ursprungliga 
förslag av den 26 mars 2012:

Artikel 192
(f.d. artikel 175 FEG)

1. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén besluta om vilka åtgärder som ska vidtas av 
unionen för att uppnå de mål som anges i artikel 191.

[...]

Följande artikel i EUF-fördraget lades till som ytterligare rättslig grund i kommissionens 
rättelse till förslaget av den 26 juli 2012:
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Artikel 114
(f.d. artikel 95 FEG)

1. Om inte annat föreskrivs i fördragen ska följande bestämmelser tillämpas 
för att nå de mål som anges i artikel 26. Europaparlamentet och rådet ska i 
enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört 
Ekonomiska och sociala kommittén, besluta om åtgärder för tillnärmning av 
sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som 
syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera.

[...]

III – Rättspraxis om rättsliga grunder

Enligt EU-domstolens fasta rättspraxis ska valet av rättslig grund för en rättsakt inom unionen 
ske utifrån objektiva kriterier som kan bli föremål för rättslig prövning. Bland dessa kriterier 
ingår i synnerhet åtgärdens syfte och innehåll1. En felaktig rättslig grund kan därför motivera 
ett upphävande av den berörda rättsakten.

I detta fall måste man därför avgöra om förslaget
1. har två avsikter eller två beståndsdelar, och om en av dessa kan identifieras som den 

huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, medan den andra endast är 
av underordnad betydelse, eller

2. samtidigt har flera avsikter eller flera beståndsdelar vilka har ett sådant samband att de 
inte kan åtskiljas, utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande till den andra.

Enligt domstolens rättspraxis måste akten i det förra fallet grundas på en enda rättslig grund, 
nämligen den som krävs enligt den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, 
och i det senare fallet på de olika motsvarande rättsliga grunderna2.

IV – Det föreslagna direktivets syfte och innehåll

Förslagets syfte är enligt dess skäl 3 att låta förbudet mot användning av kadmium utvidgas 
till att omfatta bärbara batterier och ackumulatorer som är avsedda att användas i sladdlösa 
elektriska handverktyg, för att gradvis minska mängden kadmium som släpps ut i miljön.
Detta följde av artikel 4 i direktiv 2006/66/EG med rubriken ”Förbud”, där det föreskrivs att 
kommissionen skulle se över det undantag från förbudet som gällde för sladdlösa elektriska 
handverktyg. Rättslig grund för artikel 4 i direktivet var alltså artikel 95.1 i EG-fördraget.

                                               
1 Mål C-45/86, kommissionen mot rådet (allmänna tullförmåner), REG 1987, s. 1439, punkt 5; mål C-440/05, 
kommissionen mot rådet, REG 2007, s. I-9097, mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, 
REG 2009, s. I-7585.
2 Se domen i ovan citerade mål C-411/06, punkterna 46–47.
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Den text man kom överens om vid första behandlingen har även i skäl 4a ett tillägg om förbud 
mot försäljning av knappceller med viss kvicksilverhalt. Sådana knappceller var föremål för 
undantag enligt artikel 4 i direktiv 2006/66/EG, men det fanns inga bestämmelser om att det 
beslutet skulle ses över.

Enligt skäl 5 syftar förslaget även till att anpassa direktivet till artiklarna 290 och 291 i 
EUF-fördraget. Detta är dock en huvudsakligen teknisk rutin som är ett resultat av att 
Lissabonfördraget trätt i kraft. Valet av rättslig grund påverkas inte av detta, särskilt inte med 
tanke på förslagets allmänna syfte och innehåll.

Förslagets huvudsakliga syfte är alltså att utvidga de förbud som redan finns mot utsläppande 
på marknaden av miljöfarliga ämnen i batterier och ackumulatorer.

V – Fastställande av lämplig rättslig grund

Det bör noteras att utskottet för rättsliga frågor 2005 avgav två yttranden till miljöutskottet 
över den rättsliga grunden för förslaget till direktiv 2006/66/EG, vid första respektive andra 
behandlingen, och båda gångerna rekommenderade den dubbla rättsliga grunden enligt ovan.

Dock hade de ändringar som gjordes av direktivet 2008 artikel 175.1 i EG-fördraget som enda 
rättslig grund. I de ändringarna fanns förändringar av artikel 21 till direktivet, med rubriken 
”Märkning”, som hade artikel 95.1 som rättslig grund i direktiv 2006/66/EG.

Utöver artikel 21 i direktivet var det alltså artikel 4, som vi diskuterat ovan, och artikel 6, med 
rubriken ”Utsläppande på marknaden”, som hade artikel 95.1 som rättslig grund.

Mot bakgrund av rådande rättspraxis om de rättsliga grunder vi diskuterat ovan måste man 
därför ta hänsyn till följande: Förslaget syftar till att uppnå både miljömål och mål som har att 
göra med utsläppande av produkter på den inre marknaden. Men det som betonas är målet att 
”gradvis minska mängden kadmium som släpps ut i miljön”, och genom kompromisstexten 
införs även ytterligare förbud mot kvicksilver i batterier och ackumulatorer. Miljömålet är 
därför textens huvudsakliga syfte och aspekterna som rör den inre marknaden är endast av 
underordnad betydelse. Rättsakten måste därför baseras på en enda rättslig grund, nämligen 
artikel 192.1 i EUF-fördraget.

VI – Slutsats och rekommendation

Mot bakgrund av ovanstående analys utgör artikel 192.1 ensam lämplig rättslig grund för 
kompromisstexten.
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Vid sammanträdet den 20 juni 2013 antog utskottet för rättsliga frågor enhälligt1 följande 
rekommendation: Artikel 192.1 i EUF-fördraget är lämplig rättslig grund för 
kompromisstexten om ett direktiv om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och 
ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller utsläppande på 
marknaden av bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium och som är 
avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg samt knappceller med låg 
kvicksilverhalt.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Raffaele Baldassarre (vice ordförande), Luigi 
Berlinguer,
Sebastian Valentin Bodu (vice ordförande), Françoise Castex (vice ordförande), Sergio Gaetano Cofferati,
Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(ordförande), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler,
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vice ordförande), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein,
Axel Voss, Tadeusz Zweifka.


