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Szanowny Panie Przewodniczący,

pismem z dnia 11 listopada 2010 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 37 ust. 
2 Regulaminu, o ocenę adekwatności art. 31 Traktatu EURATOM (EWEA) jako podstawy 
prawnej przedmiotowego wniosku Komisji oraz o wydanie opinii, czy art. 168 ust. 4 lit. b) 
TFUE nie byłby bardziej odpowiednią podstawą prawną.

Komisja rozpatrzyła to pytanie na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2010 r.

I – Kontekst

W dniu 27 kwietnia 2010 r. Komisja przyjęła swój wniosek dotyczący przekształcenia 
rozporządzenia Rady ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia 
radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym 
przypadku zdarzenia radiacyjnego (dalej zwany „wnioskiem”) i przekazała go do Parlamentu 
zgodnie z procedurą konsultacji. Po przeanalizowaniu wniosku zgodnie z art. 87 ust. 3 
Regulaminu (przekształcenie) w dniu 23 czerwca 2010 r. Komisja Prawna zaleciła Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) przystąpienie do rozpatrywania istoty 
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wniosku. Obecnie Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii rozpatruje istotę wniosku,
a jej sprawozdawca Ivo Belet złożył projekt sprawozdania (zwany dalej „projektem 
sprawozdania”).

Pismem z dnia 11 listopada przewodniczący komisji ITRE zwrócił się do Komisji Prawnej
o opinię dotyczącą wyboru podstawy prawnej wniosku po tym, jak w przedmiotowej komisji 
złożono poprawki mające na celu zmianę podstawy prawnej.

II – Podstawa prawna

1. Podstawa prawna wniosku Komisji

Wniosek oparty jest na art. 31 (tytuł II, rozdział 3: Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo) 
Traktatu EWEA, który brzmi następująco: 

Artykuł 31

Podstawowe normy opracowuje Komisja po uzyskaniu opinii grupy osób wyznaczonych przez 
Komitet Naukowo-Techniczny spośród ekspertów naukowych, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia 
publicznego, z Państw Członkowskich. Komisja uzyskuje opinię Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego odnośnie do tych norm. 

Po konsultacji z Parlamentem Europejskim Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na 
wniosek Komisji, która przekazuje jej zebrane przez siebie opinie tych komitetów, ustanawia 
normy podstawowe.

„Podstawowe normy”, o których mowa w art. 31, zostały określone w art. 30 Traktatu 
EWEA, który brzmi następująco:

Artykuł 30
W ramach Wspólnoty ustanawia się podstawowe normy ochrony zdrowia pracowników
i ludności przed niebezpieczeństwem promieniowania jonizującego.
Pojęcie „podstawowe normy” oznacza:
a) maksymalne dopuszczalne dawki nie stanowiące zagrożenia;
b) maksymalne dopuszczalne poziomy narażenia na promieniowanie i skażenia;
c) podstawowe zasady opieki medycznej nad pracownikami.

Ponadto art. 32 Traktatu EWEA stanowi, co następuje:

Artykuł 32 
Na wniosek Komisji lub Państwa Członkowskiego podstawowe normy mogą zostać 
zweryfikowane lub uzupełnione zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 31.

Komisja rozpatruje każdy wniosek Państw Członkowskich.
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2. Propozycje zmian podstawy prawnej

Zgodnie z powiadomieniem zawartym w piśmie przewodniczącego komisji ITRE 
sprawozdawca Ivo Belet podejmuje próbę zmiany podstawy prawnej wniosku przez 
zastąpienie jej odwołaniem do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
a konkretnie art. 168 ust. 4 lit. b), który brzmi następująco:

Artykuł 168
(dawny artykuł 152 TWE)

4. Na zasadzie odstępstwa od artykułu 2 ustęp 5 i artykułu 6 litera a) oraz zgodnie
z artykułem 4 ustęp 2 litera k), Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz 
Komitetem Regionów, przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym 
artykule, przyjmując, w celu stawienia czoła wspólnym zagadnieniom związanym
z bezpieczeństwem:
(...)
b) środki w dziedzinach weterynaryjnej i fitosanitarnej, mające bezpośrednio na celu ochronę 
zdrowia publicznego;
(...)

W uzasadnieniu złożonej poprawki sprawozdawca twierdzi, że w art. 168 ust. 4 lit. b) 
uwzględniono przyjęcie środków w dziedzinie fitosanitarnej. Celem przedmiotowego 
rozporządzenia jest ustanowienie maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia 
radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym 
przypadku zdarzenia radiacyjnego, podczas gdy w dyrektywie Rady 96/29/Euratom, zgodnie
z art. 31 Traktatu EWEA, mowa w głównej mierze o grupie osób, która może być narażona na 
ewentualne skażenie radioaktywne. Zatem powoływanie się na Traktat EWEA jest 
nieadekwatne, gdyż głównym celem rozporządzenia jest ochrona zdrowia publicznego, która 
to dziedzina jest regulowana na mocy art. 168 TFUE.

Trzeba zaznaczyć, że przyjęcie art. 168 za podstawę prawną wiązałoby się ze zmianą z trybu 
konsultacji na zwykłą procedurę ustawodawczą z pełnym udziałem Parlamentu.

III – Analiza 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Wybór podstawy prawnej aktu 
wspólnotowego musi opierać się na obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane 
kontroli sądowej, do których należą w szczególności cel i treść aktu1. W związku z tym cel
i treść aktu muszą być zgodne z zakresem podstawy prawnej. 

                                               
1Zob. najnowszy wyrok z dnia 8 września 2009 r. w sprawie C-411/06 Komisja przeciwko Parlamentowi 
i Radzie, który nie został jeszcze ogłoszony w Zb.Orz.
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W Traktacie EWEA uwzględniono przepisy pozwalające Wspólnocie na regulowanie 
korzystania z energii atomowej przez państwa członkowskie, zwłaszcza w zakresie środków 
bezpieczeństwa atomowego i ochrony zdrowia. Artykuł 2 lit. b) Traktatu EWEA stanowi, że 
Wspólnota, zgodnie z postanowieniami Traktatu, tworzy jednolite normy bezpieczeństwa 
mające chronić zdrowie pracowników i ludności oraz zapewnia ich stosowanie. W rozdziale 3 
tytułu II Traktatu dotyczącym ochrony zdrowia uwzględniono przepisy dotyczące 
podstawowych norm ochrony przed niebezpieczeństwem promieniowania jonizującego.

W proponowanym rozporządzeniu sformułowano procedurę określania maksymalnych 
dozwolonych poziomów skażenia promieniotwórczego środków spożywczych i pasz, które 
mogą zostać wprowadzone do obrotu po wypadku jądrowym lub w innym przypadku 
zdarzenia radiacyjnego mogącym doprowadzić lub doprowadzającym do znacznego skażenia 
promieniotwórczego środków spożywczych i pasz1. Równocześnie w załączniku I i III 
określono maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego środków 
spożywczych i pasz. Rozporządzenie ma zostać przyjęte jako rozporządzenie Euratom.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywał dotychczas jeden przypadek wyboru 
podstawy prawnej dla rozporządzenia Rady nr 3954/87, co jest również przedmiotem 
obecnego wniosku w sprawie przekształcenia, i orzekł, co następuje: Celem rozporządzenia 
nr 3954/87 jest utworzenie jednolitych norm bezpieczeństwa mających chronić zdrowie 
pracowników i ludności zgodnie z art. 2 lit. b) Traktatu EWEA. Ustanowiono w nim 
maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz,
a także zobowiązano Komisję, aby po wypadku jądrowym lub w innym przypadku zdarzenia 
radiacyjnego przyjęła – jeżeli wymagają tego okoliczności – rozporządzenie zapewniające 
stosowanie wcześniej ustanowionych maksymalnych dozwolonych poziomów. W związku
z tym, że celem rozporządzenia jest ochrona ludności przed zagrożeniem wynikającym ze 
skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz, zostało ono przyjęte na podstawie 
art. 31 Traktatu EWEA2.W związku z powyższym zwrócono się do Trybunału
o rozstrzygnięcie, czy art. 100a Traktatu EWG nie służyłby za bardziej odpowiednią 
podstawę prawną3.Trybunał orzekł, że: To, że w rozporządzeniu przewidziano również zakaz 
wprowadzania do obrotu środków spożywczych oraz pasz o skażeniu radioaktywnym 
przekraczającym maksymalne dozwolone poziomy, nie stwarza konieczności równoczesnego 
powoływania się na art. 100a Traktatu EWG. W istocie ze względu na to, że zakaz jest tylko 
jednym z warunków skutecznego stosowania maksymalnych dozwolonych poziomów, 
rozporządzenie wywołuje jedynie skutek poboczny w postaci harmonizacji warunków 
służących swobodnemu przepływowi towarów we Wspólnocie, wynikający z unikania 
przyjmowania przez różne państwa członkowskie środków jednostronnych. Trybunał orzekł 
również, iż: Wszystko wskazuje na to, że celem wspomnianych artykułów jest zapewnienie 
spójnej i skutecznej ochrony zdrowia ludności przed niebezpieczeństwem promieniowania 
jonizującego bez względu na jego źródło i kategorię osób narażonych na promieniowanie.

                                               
1Art. 1 ust. 1 wniosku.
2Sprawa C-70/88 Parlament Europejski przeciwko Radzie [1991] Zb.Orz. 1991, s. I-4529. 
3Zbliżanie ustawodawstw na rynku wewnętrznym (obecnie art. 114 TFUE).
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W wyroku w sprawie C-29/99 Komisja przeciwko Radzie Trybunał powołał się następnie na 
ten wyrok1, aby podkreślić, że Trybunał odrzucił restrykcyjną interpretację art. 30
i następnych Traktatu EWEA zaproponowaną przez Parlament. Orzekł, że celem 
wspomnianych artykułów jest zapewnienie spójnej i skutecznej ochrony zdrowia ludności 
przed niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego „bez względu na jego 
źródło”.

Ponadto Trybunał podkreślił, że artykuły muszą być interpretowane w świetle celu 
określonego w preambule Traktatu EWEA, w którym uznaje się, że sygnatariusze pragną 
„stworzyć warunki bezpieczeństwa niezbędne do eliminacji zagrożeń dla życia i zdrowia 
ludności”2.

Wynika z tego zatem, że art. 30 i następne Traktatu EWEA stanowią niezależną podstawę 
prawną do ustanowienia podstawowych norm bezpieczeństwa mających na celu ochronę 
zdrowia ludności (zdrowia publicznego) przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem 
promieniowania jonizującego, a zwłaszcza umożliwienie przyjęcia maksymalnych 
dopuszczalnych poziomów skażenia. 

Zważywszy jednak, że art. 168 TFUE dotyczy zdrowia publicznego i wymaga zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego podczas definiowania i wprowadzania 
wszystkich procedur i działań, można uznać, że powinien on zostać uznany za podstawę 
prawną do przyjęcia przedmiotowego aktu. Wydział Prawny Parlamentu w swojej notatce
z dnia 18 listopada 2010 r. przedstawia szereg argumentów w tej sprawie przed ostatecznym 
wskazaniem na art. 168 ust. 4 lit. b) TFUE.

Po pierwsze to, że Trybunał odrzucił dotychczasowe skargi w sprawie podstawy prawnej 
dotyczącej rynku wewnętrznego oraz uznał art. 31 Traktatu EWEA za jedyną ważną podstawę 
prawną, nie wyklucza nowego podejścia Trybunału. W rzeczywistości podstawa prawna,
o której mowa w poprawce złożonej przez sprawozdawcę, nie istniała w momencie 
wydawania orzeczenia w sprawie C-70/88. Art. 168 ust. 4 lit. b) został wprowadzony
w Traktacie z Maastricht w 1992 r.3.

Po drugie, warto również przypomnieć, że samo wystąpienie wypadku jądrowego lub innego 
zdarzenia nie zakłada automatycznego przyjęcia Traktatu EWEA za podstawę prawną.
W związku z tym Trybunał orzekł w sprawie C-62/884dotyczącej rozporządzenia nr 3955/875, 
co następuje: Przyjęcia art. 113 [obecnie art. 207 TFUE] jako podstawy prawnej spornego 
rozporządzenia nie można wykluczyć z uwagi na to, że w art. 30 i następnych Traktatu EWEA 
określono szczegółowe zasady regulujące podstawowe normy ochrony zdrowia ludności przed 
niebezpieczeństwem promieniowania jonizującego. Postanowienia, które zawarto w rozdziale 

                                               
1 Sprawa C-29/99 Komisja przeciwko Radzie [2002], Zb.Orz. 2002, s. I-11282, pkt 80.
2Tamże, pkt 75.
3W tym czasie obowiązywał jako art. 129 ust. 4 lit. b) Traktatu WE zmieniony Traktatem z Amsterdamu; nadano 
mu też nowy numer – art. 152 ust. 4 lit. b) TWE.
4 Sprawa C-62/88 Grecja przeciwko Radzie [1990] Zb.Orz. 1990, s. I-1527, pkt 16–18.
5 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3955/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. w sprawie warunków regulujących 
przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni 
jądrowej w Czarnobylu, Dz.U. L 146 z 30.12.1987, s. 14.
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zatytułowanym „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo”, wchodzącym w skład drugiego tytułu 
Traktatu EWEA „Postanowienia dotyczące wspierania postępu w energetyce jądrowej”, mają 
na celu zapewnienie ochrony zdrowia publicznego w sektorze jądrowym. Nie mają one na 
celu regulowania handlu pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.

Po trzecie, w punkcie 5 preambuły wniosku mowa jest o środkach przyjętych w celu 
zapewnienia, że niektóre produkty rolne są wprowadzane na terytorium Unii wyłącznie
w ramach wspólnych ustaleń, chroniących zdrowie ludności. Do środków tych należy 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1707/861, rozporządzenie (EWG) nr 3020/862

i rozporządzenie (EWG) nr 3955/87. Wspomniane akty prawne potwierdzają, że odpowiedzią 
prawną na wypadek jądrowy nie musi być koniecznie akt powołujący się na Traktat EWEA.

Ponadto art. 168 ust. 4 lit. b) TFUE mógłby z całą pewnością służyć za odpowiednią 
podstawę prawną wniosku. Zgodnie z zapisem tego artykułu bezpośrednim celem aktów 
przyjętych na jego podstawie powinna być ochrona zdrowia publicznego, który to warunek 
jest niewątpliwie spełniony przez obecny wniosek, w którym określono maksymalne 
dozwolone poziomy (…) skażenia promieniotwórczego środków spożywczych oraz pasz3. 
Dodatkowym argumentem przemawiającym za przedstawionym stanowiskiem jest art. 6, 
który stanowi, że jedynie środki spożywcze i pasze zgodne z maksymalnymi dopuszczalnymi 
poziomami określonymi w rozporządzeniu mogą być wprowadzone do obrotu. Definicja 
środków spożywczych i pasz określona w art. 1 ust. 2 wniosku (odpowiednio: produkty 
przeznaczone do spożycia przez ludzi albo bezpośrednio, albo po przetworzeniu oraz produkty 
przeznaczone wyłącznie do żywienia zwierząt) podkreśla cel wniosku. Poniżej znajduje się 
wykaz niektórych aktów prawnych przyjętych zgodnie z art. 168 ust. 4 lit. b) TFUE: 

 Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego)4,

 Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz5,

 Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 
2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów
w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, 
zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG6,

 Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
                                               
1Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1707/86 z dnia 30 maja 1986 r. w sprawie warunków regulujących przywóz 
produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w 
Czarnobylu, Dz.U. L 14 z 31.5.1986, s. 88. W rozporządzeniu tym powołano się na Traktat EWG, jednak nie na 
żaden konkretny artykuł Traktatu.
2Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3020/87 z dnia 30 września 1987 r. rozszerzające rozporządzenie (EWG) nr 
1707/86 w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w 
następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, Dz.U. L 280 z 1.10.1986, s. 79. W rozporządzeniu 
tym powołano się na Traktat EWG, jednak nie na żaden konkretny artykuł Traktatu.
3Zob. połączone sprawy C-453/03, C-11/04, C-12/04 oraz C-194/04 ABNA i in. [2005], Zb.Orz., s. I-10423.
4Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1.
5Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1.
6Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1. 
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29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji 
urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi1.

W związku z powyższym wniosek powinien być uznany za środek w dziedzinie fitosanitarnej 
lub weterynaryjnej, którego podstawowym celem jest ochrona zdrowia publicznego.

IV – Wnioski i zalecenia

W świetle powyższej analizy stwierdza się, że to, iż przed wprowadzeniem art. 168 TFUE
w 1992 r. Trybunał uznał art. 31 Traktatu EWEA za odpowiednią podstawę prawną 
rozporządzenia, którego przekształcenie jest proponowane, nie jest wystarczającym powodem 
do wykluczenia uznania za podstawę prawną art. 168 ust. 4 lit. b), który nie istniał w owym 
czasie i który dotyczy ochrony zdrowia publicznego. 

Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2010 r. Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie2

zalecić przyjęcie art. 168 ust. 4 lit. b) TFUE za podstawę prawną wniosku.

Z wyrazami szacunku

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.
2W chwili głosowania końcowego obecni byli: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Luigi Berlinguer 
(wiceprzewodniczący), Raffaele Baldassarre (wiceprzewodniczący), Evelyn Regner (wiceprzewodnicząca), 
Sebastian Valentin Bodu (wiceprzewodniczący), Eva Lichtenberger (sprawozdawczyni), Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco 
Enrico Speroni, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström oraz Tadeusz Zwiefka.


