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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga Uredbe Sveta o najvišji dovoljeni stopnji 
radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi 
radiološki nevarnosti (prenovitev) (KOM(2010)0184 – C7-0137/2010 –
2010/0098(CNS))

Spoštovani gospod predsednik,

v pismu z dne 11. novembra 2010 ste v skladu s členom 37(2) poslovnika od Odbora za 
pravne zadeve zahtevali mnenje o tem, ali je člen 31 Pogodbe Euratom primerna pravna 
podlaga za zgoraj omenjeni predlog Komisije in ali ni morda bolj primeren člen 168(4)(b) 
PDEU.

Odbor je to vprašanje obravnaval na seji 22. novembra 2010.

I - Ozadje

Komisija je 27. aprila 2010 sprejela predlog za prenovitev uredbe Sveta o najvišji dovoljeni 
stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi 
radiološki nevarnosti (v nadaljevanju: predlog) in ga posredovala Parlamentu po postopku 
posvetovanja. Odbor za pravne zadeve je predlog obravnaval v skladu s členom 87 poslovnika 
(prenovitev) in 23. junija 2010 priporočil Odboru za industrijo, raziskave in energetiko 
(ITRE), naj nadaljuje z obravnavo vsebine predloga. Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko trenutno obravnava vsebino predloga, poročevalec Ivo Belet pa je vložil osnutek 
poročila (v nadaljevanju: osnutek poročila).
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Predsednik odbora ITRE je v pismu z dne 11. novembra zahteval mnenje Odbora za pravne 
zadeve o izbiri pravne podlage za ta predlog po tem, ko so bili v odboru vloženi predlogi za 
spremembo pravne podlage.

II - Pravna podlaga

1.   Pravna podlaga predloga Komisije

Podlaga za predlog je člen 31 (Naslov dve, Poglavje III: Varovanje zdravja) Pogodbe 
Euratom: 

„Člen 31

Komisija izdela temeljne standarde potem, ko pridobi mnenje skupine oseb, ki jih imenuje 
Znanstveno-tehnični odbor izmed znanstvenih izvedencev iz držav članic, zlasti izvedencev za 
javno zdravje. Komisija o tako izdelanih temeljnih standardih zahteva mnenje Ekonomsko-
socialnega odbora.

Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom na predlog Komisije, ki mu posreduje mnenja 
odborov, s kvalificirano večino določi temeljne standarde.“

„Temeljni standardi“ iz člena 31 so opredeljeni v členu 30 Pogodbe Euratom:

„Člen 30
V Skupnosti se določijo temeljni standardi za varovanje zdravja delavcev in prebivalstva pred 
nevarnostmi, ki izvirajo iz ionizirajočih sevanj.
Izraz „temeljni standardi“ pomeni:
(a) najvišje dovoljene doze, ki še zagotavljajo ustrezno varnost;
(b) največjo dovoljeno izpostavljenost in kontaminacijo,
(c) temeljna načela, ki urejajo zdravstveni nadzor delavcev.“

Naj citiramo še člen 32 Pogodbe Euratom: 

„Člen 32
Na zahtevo Komisije ali države članice se lahko temeljni standardi revidirajo ali dopolnijo v 
skladu s postopkom iz člena 31.

Komisija mora preučiti vsako predloženo zahtevo države članice.“

2. Predlagane spremembe pravne podlage

Kot je predsednik odbora ITRE zapisal v svojem pismu, poročevalec Ivo Belet predlaga, da bi 
pravno podlago za predlog zamenjali s sklicevanjem na Pogodbo o delovanju Evropske unije 
(PDEU), bolj natančno na njen člen 168(4)(b):



AL\840203SL.doc 3/6 PE452.905v01-00

SL

„Člen 168
(prejšnji člen 152 PES)

4. Z odstopanjem od člena 2(5) in člena 6(a) ter v skladu s členom 4(2)(k) Evropski parlament 
in Svet po rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim 
odborom in Odborom regij prispevata k doseganju ciljev iz tega člena s sprejetjem, zaradi 
zagotavljanja skupnih potreb po varnosti:
(...)
(b) ukrepov na veterinarskem in fitosanitarnem področju, katerih neposredni cilj je varovanje 
javnega zdravja;
(...)"

V obrazložitvi vloženega predloga spremembe poročevalec poudari, da člen 168(4)(b) 
„dopušča sprejemanje ukrepov na fitosanitarnem področju. Namen uredbe je določiti najvišje 
dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali nevarnosti, 
medtem ko je Direktiva Sveta 96/29/Euratom, na podlagi člena 31 Pogodbe Euratom, 
osredotočena na skupino oseb, ki bi bile lahko izpostavljene morebitnemu radioaktivnemu 
onesnaženju. Sklicevanje na pogodbo Euratom je zato neprimerno, saj je glavni namen 
uredbe zaščita javnega zdravja, ki jo ureja člen 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije.“

Treba je opozoriti, da bi sprejetje člena 168 za pravno podlago pomenilo spremembo 
postopka iz posvetovanja v redni zakonodajni postopek s polnim sodelovanjem Parlamenta.

III – Presoja

Iz sodne prakse Sodišča izhaja, da „mora izbira pravne podlage ukrepa temeljiti na 
objektivnih dejstvih, ki jih je mogoče sodno preizkusiti, med temi pa sta zlasti cilj in vsebina 
ukrepa.“1. Zato morata biti cilj in vsebina ukrepa prav tako skladna s področjem uporabe 
pravne podlage. 

Pogodba Euratom vsebuje določbe, ki Skupnosti omogočajo urejanje rabe jedrske energije s 
strani držav članic, zlasti kar zadeva zaščitne ukrepe in varovanje zdravja. Člen 2(b) Pogodbe 
ESAE navaja, da Skupnost „postavlja enotne varnostne standarde za varovanje zdravja 
delavcev in prebivalstva ter zagotavlja njihovo uporabo“. Poglavje III Naslova dve Pogodbe, 
ki zadeva varovanje zdravja, vsebuje določbe v zvezi s temeljnimi standardi o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji.

Predlagana uredba določa postopek ugotavljanja najvišjih dovoljenih stopenj radioaktivnega 
onesnaženja za živila in krmo, ki jo je mogoče dati na trg neposredno po jedrski nesreči ali 
kateri koli drugi radiološki nevarnosti, ki lahko povzroči ali je povzročila znatno radioaktivno 
onesnaženje živil in krme2. Obenem prilogi I in III določata najvišje dovoljene stopnje 
onesnaženja živil in krme. Sprejeta naj bi bila kot uredba po pogodbi Euratom. 

                                               
1 Nazadnje v zadevi C-411/06 Komisija proti Parlamentu in Svetu (sodba z dne 8. septembra 2009), ki še ni 
objavljena v Zbirki odločb.
2 Člen 1(1) predloga.
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Sodišče je enkrat že pregledalo izbiro pravne podlage za Uredbo Sveta št. 3954/87, ki je 
predmet tega predloga za prenovo, in takrat odločilo: „Namen uredbe št. 3954/87 je postaviti 
enotne varnostne standarde za varovanje zdravja delavcev in prebivalstva, kakor določa člen 
2(b) Pogodbe Euratom. Določa najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja živil in 
krme in od Komisije zahteva, naj v primeru jedrske nesreče ali drugega primera radiološke 
nevarnosti ter če to zahtevajo okoliščine, sprejme uredbo za uporabo teh najvišjih dovoljenih 
stopenj. Ker je njen namen zaščita prebivalstva pred nevarnostmi radioaktivno onesnaženih 
živil in krme, jo je bilo mogoče sprejeti na podlagi člena 31 Pogodbe Euratom.“1 V tem 
primeru je moralo Sodišče odločiti, ali ne bi bila primernejša pravna podlaga člen 100a2

Pogodbe EGS. Sodišče je takrat zapisalo: „Zaradi dejstva, da uredba določa tudi prepoved 
dajanja v promet živil in krme z stopnjo radioaktivnega onesnaženja, ki je višja od najvišjih 
dovoljenih stopenj, še ni nujno sklicevanje tudi na člen 100a Pogodbe EGS. Ker je ta 
prepoved le eden od pogojev za učinkovitost izvajanja najvišjih dovoljenih stopenj, je 
uskladitev pogojev za prost pretok blaga v Skupnosti z izogibanjem sprejetju enostranskih 
ukrepov posameznih držav članic samo stranski učinek uredbe.“ Sodišče je ugotovilo tudi: 
„Sklepati gre torej, da je namen omenjenih členov zagotoviti dosledno in učinkovito varovanje 
zdravja prebivalstva pred nevarnostmi ionizirajočih sevanj, ne glede na njihov izvor in 
kategorije oseb, izpostavljenih takšnim sevanjem.“ 

Sodišče je kasneje to sodbo omenilo v svoji sodbi v primeru C-29/99 Komisija proti Svetu3, 
kjer je poudarilo, da „je Sodišče odklonilo omejevalno razlago člena 30 in naslednjih členov 
Pogodbe Euratom, ki jo je predlagal Parlament. Menilo je, da je namen teh členov zagotoviti 
dosledno in učinkovito varovanje zdravja prebivalstva pred nevarnostmi ionizirajočih sevanj, 
'ne glede na njihov izvor'.“

Sodišče je opozorilo tudi, da mora razlaga „upoštevati cilj iz preambule Pogodbe Euratom, in 
sicer 'vzpostaviti varnostne razmere, s katerimi bo odpravljena nevarnost za življenje in 
zdravje prebivalstva'“4.

Izkazalo se je, da so člen 30 in naslednji členi Pogodbe Euratom neodvisna pravna podlaga za 
določanje temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja prebivalstva (javno zdravje) 
pred nevarnostmi zaradi ionizirajočih sevanj, in zlasti za sprejetje najvišjih dovoljenih stopenj 
onesnaženja.

Vendar je mogoče glede na to, da člen 168 PDEU zadeva javno zdravje in pri opredeljevanju 
in izvajanju vseh politik in dejavnosti Unije zahteva zagotavljanje visoke ravni varovanja 
zdravja ljudi, trditi, da bi ga bilo dejansko treba uporabiti kot pravno podlago za sprejetje 
zadevnega ukrepa. Pravna služba Parlamenta je v svojem dopisu z dne 18. novembra 2010 
navedla več tovrstnih argumentov, v zaključku pa soglašala z uporabo člena 168(4)(b) PDEU.

Prvič, dejstvo, da je Sodišče zavrnilo prejšnje pozive za pravno podlago v zvezi z notranjim 
trgom in potrdilo člen 31 Pogodbe Euratom kot edino veljavno pravno podlago, ne izključuje 
možnosti novega pristopa Sodišča. Dejansko pravna podlaga iz predloga spremembe, ki ga je 
vložil poročevalec, v času sprejetja sodbe v zadevi C-70/88 sploh še ni obstajala. Člen 
                                               
1 C-70/88 Parlament proti Svetu [1991] ZOdl. 1991 I-4529.
2 Postopek za približevanje določb zakonov za notranji trg (zdaj člen 114 PDEU).
3 Zadeva C-29/99 Komisija proti Svetu [2002] ZOdl. I-11282, odstavek 80.
4 Prav tam, odstavek 75.
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168(4)(b) je bil uveden šele z Maastrichtsko pogodbo leta 19921.

Drugič, treba je opozoriti, da omemba jedrske nesreče ali nevarnosti še ne pomeni nujno 
pravne podlage v Pogodbi Euratom. Sodišče je tako v zadevi C-62/882 v zvezi z Uredbo 
3955/873 odločilo: „Dejstvo, da člen 30 in naslednji členi Pogodbe Euratom določajo 
temeljne standarde za varstvo zdravja prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočih 
sevanj, ne izključuje uporabe člena 113 [zdaj člen 207 PDEU] kot pravne podlage za sporno 
uredbo. Te določbe iz poglavja o varovanju zdravja, ki je del naslova dva Pogodbe Euratom o 
določbah za spodbujanje napredka na področju jedrske energije, so namenjene varovanju 
javnega zdravja v jedrskem sektorju. Njihov namen ni urejanje trgovine med Skupnostjo in 
tretjimi državami.“ 

Tretjič, predlog sam v peti uvodni izjavi omenja ukrepe, ki so bili sprejeti, da bi „zagotovili, 
da se nekateri kmetijski proizvodi smejo uvoziti v  Unijo  le v skladu s skupnimi ureditvami, ki 
varujejo zdravje prebivalstva“. Omenjeni ukrepi vključujejo uredbe Sveta (EGS) št. 1707/864, 
(EGS) št. 3020/865 in (EGS) št. 3955/87. Ti pravni akti potrjujejo, da pravni odgovor na 
jedrsko nesrečo ne zahteva nujno akta, ki temelji na Pogodbi Euratom.

Končno, člen 168(4)(b) PDEU bi bil lahko dejansko ustrezna pravna podlaga za predlog. Člen 
zahteva, da imajo na njegovi podlagi sprejeti ukrepi za „neposredni cilj varovanje javnega 
zdravja“, kar nedvomno drži v primeru tega predloga, ki „določa največje dovoljene stopnje 
(...) onesnaženja živil in krme“6. Dodaten argument v podporo temu stališču je člen 6, ki 
določa, da so lahko v prometu le živila in krma, ki so v skladu z najvišjimi dovoljenimi 
stopnjami, določenimi v uredbi. Tudi opredelitev živil in krme, iz člena 1(2) predloga 
(„proizvodi, namenjeni človeški prehrani v nepredelani ali predelani obliki“ in „proizvodi, 
namenjeni prehrani živali“) podpira namen predloga. Sledi seznam nekaterih pravnih aktov, 
sprejetih na podlagi člena 168(4)(b) PDEU: 

 Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 
določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, 
ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba 
o živalskih stranskih proizvodih)7,

 Uredba (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o 

                                               
1 Takrat je bil to člen 129(4)(b) Pogodbe ES, ki je bil spremenjen z Amsterdamsko pogodbo in preštevilčen v 
člen 152(4)(b) PES.
2 Zadeva C-62/88 Grčija proti Svetu [1990] ZOdl. I-1527, odstavki 16-18.
3 Uredba Sveta (EGS) št. 3955/87 z dne 22. decembra 1990 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki 
izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil, UL L 146, 30. 12. 1987, str. 14.
4 Uredba Sveta (EGS) št. 1707/86 z dne 30. maja 1986 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki 
izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil, UL L 14, 31. 5. 1986, str. 88. Ta uredba se sicer 
sklicuje na Pogodbo EGS, vendar se ne sklicuje na kakšen določen člen te pogodbe.
5  Uredba Sveta (EGS) št. 3020/87 z dne 30. septembra 1987, ki podaljšuje veljavnost Uredbe (EGS) št. 1707/86 
o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni 
Černobil, UL L 280, 1. 10. 1986, str. 79. Ta uredba se sicer sklicuje na Pogodbo EGS, vendar se ne sklicuje na 
kakšen določen člen te pogodbe.

6 Združene zadeve C-453/03, C-11/04, C-12/04 in C-194-04 ABNA e.a. [2005] ZOdl. I-10423.
7 UL L 300, 14. 11. 2009, str. 1.
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zahtevah glede higiene krme1,
 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o 

mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega 
izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS2,

 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o 
določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega 
izvora, namenjenih za prehrano ljudi3.

Iz tega sledi, da bi lahko predlog jemali kot ukrep s fitosanitarnega in/ali veterinarskega 
področja, katerega neposreden cilj je varovanje javnega zdravja.

IV - Sklep in priporočilo

Glede na povedano bi bilo treba zaključiti, da dejstvo, da je Sodišče pred uvedbo člena 168 
PDEU leta 1992 menilo, da je člen 31 Pogodbe Euratom primerna pravna podlaga za uredbo, 
ki naj bi bila prenovljena, ni močan argument za izključitev uporabe člena 168(4)(b) – ki 
takrat ni obstajal in ki zadeva varovanje javnega zdravja – kot pravne podlage. 

Na seji 22. novembra 2010 je Odbor za pravne zadeve glede na to soglasno sklenil4

priporočiti, da naj bo podlaga za predlog člen 168(4)(b) PDEU.

S spoštovanjem

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 UL L 35, 8. 2. 2005, str. 1.
2 UL L 70, 16. 3. 2005, str. 1.
3 UL L 139, 30. 4. 2004, str. 206.
4 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Luigi Berlinguer (podpredsednik), 
Raffaele Baldassarre (podpredsednik), Evelyn Regner (podpredsednica), Sebastian Valentin Bodu 
(podpredsednik), Eva Lichtenberger (poročevalka), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz 
White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Alexandra 
Thein, Cecilia Wikström in Tadeusz Zwiefka.


