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Г-жа Амалия Сартори
Председател
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно правното основание на предложението за регламент 
на Съвета за установяване на система на Общността за регистрация на 
превозвачи на радиоактивни материали (COM(2012)0561- C7-0320/2012 –
2011/0225(NLE))

Уважаема г-жо председател,

С писмо от 11 юни 2013 г. Вие отправихте искане към комисията по правни въпроси 
съгласно член 37 от Правилника за дейността да предостави своето становище относно 
целесъобразността на промяната на правното основание на горепосоченото 
предложение за регламент на Съвета чрез замяна на членове 31 и 32 от Договора за 
създаване на Европейската общност за атомна енергия (наричан по-долу „Договор за 
Евратом“) с член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан 
по-долу „ДФЕС“) или чрез добавяне на тази разпоредба към правното основание, 
предложено от Комисията. 

I. Контекст

С предложението за регламент на Съвета се създава система на Общността за 
регистрация на превозвачи на радиоактивни материали, която улеснява задачата на 
държавите членки да гарантират спазването на основните стандарти за безопасност за 
защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение, определени в Директива 96/29/Евратом.  
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Предложението за регламент заменя 1 с една-единствена регистрация системите за 
докладване и издаване на разрешителни в държавите членки, предвидени в членове 2 и 
3 на Директива 96/29/Евратом. Освен това, в предложението за  регламент се прилага 
степенуван подход, като превозвачи, превозващи единствено „освободени опаковки“, 
се освобождават от задължението за регистрация. От друга страна, съгласно 
предложението за регламент, държавите членки могат да добавят допълнителни 
изисквания за регистрация на превозвачи на делящи се и на силно радиоактивни 
материали.

Съгласно членове 31 и 32 от Договора за Евратом, с Парламента се провежда 
единствено консултация, докато съгласно член 91 от ДФЕС, Парламентът е 
съзаконодател заедно със Съвета в съответствие с обикновената законодателна 
процедура.

В комисията по промишленост, изследвания и енергетика са внесени 10 изменения, 
чиято цел е промяна на правното основание на член 91 от ДФЕС или прибавянето на 
този член към предложеното правно основание. Освен това в становището на 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните се предлага 
промяна на правното основание на член 91 от ДФЕС.

Измененията, внесени от членове на ЕП и становището на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните относно промяна на правното основание 
на предложение са мотивирани, както следва:

„Тъй като предложението се отнася до транспортни въпроси, 
целесъобразно е то да се основава на член 91 от Договора за 
функциониране на Европейския съюз (Транспорт). Парламентът следва 
да упражнява правомощия по съвместно вземане на решения.“

„Разпоредбите относно превоза на радиоактивни товари понастоящем 
се съдържат в Директива 2008/68/EО относно вътрешния превоз на 
опасни товари, основана на Договора. Поради тази причина е 
целесъобразно да се използва същото правно основание за настоящия 
регламент. Не е целесъобразно, както се предвижда в предложението 
на Комисията, да се отнемат на Европейския парламент 
правомощията по съвместно вземане на решения; още повече когато 
предложението се отнася до важни въпроси от сферата на околната 
среда и здравето. По принцип,в съответствие с приемането от 
Европейския парламент на доклада BELET (P7_TA(2011)0055) на 
15/02/2011 г. и на доклада RIVASI относно радиоактивните вещества 
във водата, предназначена за консумация от човека (P_7TA(2013)0068) 
на 12/03/2013 г., правилата за радиационна защита следва да се 
разглеждат съгласно Договора.“

II – Относими членове от Договорите

В предложението на Комисията са представени като правно основание следните 
                                               
1 COM(2012)0561, Обяснителен меморандум, стр. 2.
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членове от Договора за Евратом:

Член 31

Основните стандарти се изготвят от Комисията, след като тя е 
получила становището на група лица, определени от Научния и 
технически комитет измежду научни експерти, и в частност експерти 
по обществено здраве в държавите членки. Комисията получава 
становището на Икономическия и социален комитет относно така 
изготвените основни стандарти. 

След консултации с Европейския парламент, Съветът, с квалифицирано 
мнозинство по предложение на Комисията, която му изпраща 
становищата на тези комитети, получени от нея, установява 
основните стандарти; Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

Член 32

По искане на Комисията или на държава членка основните стандарти 
могат да бъдат преразгледани или допълвани, в съответствие с 
процедурата, определена в член 31. 

Комисията е длъжна да разгледа всяко искане, направено от държава 
членка.

Основните стандарти, посочени в член 31, са определени в член 30 от Договора за 
Евратом, който гласи следното:

Член 30

В Общността са установени основни стандарти за опазване здравето 
на населението и на работещите срещу опасностите, произтичащи от 
йонизиращите лъчения.

Изразът „основни стандарти“ означава: 
a) максимално допустими дози с достатъчна безопасност; 
б) максимално допустими дози на облъчване и замърсяване; 
в) основни принципи, регулиращи медицинското наблюдение за 
работещите.

Член 91 от ДФЕС, за който се предлага да допълни или замести предлаганото правно 
основание, има следната формулировка:

Член 91

1. За целите на прилагането на член 90, като се вземат предвид 
специалните аспекти на превозите, Европейският парламент и 
Съветът, като действат в съответствие с обикновената 
законодателна процедура и след консултация с Икономическия и 



PE516.596v01-00 4/7 AL\943194BG.doc

BG

социален комитет и с Комитета на регионите, установяват:

a) общи правила, приложими към международния транспорт от и към 
територията на държава членка или преминаване през територията 
на дадена държава членка;
б) условията, при които превозвачите, които не пребивават в дадена 
държава членка, могат да извършват транспортни услуги в тази 
държава;
в) мерки за подобряване на безопасността на транспорта;
г) други необходими разпоредби.

2. При приемането на мерките, посочени в параграф 1, се вземат 
предвид случаите, при които тяхното прилагане би могло сериозно да 
засегне жизненото равнище и нивото на заетост в определени региони, 
както и експлоатацията на транспортното оборудване.

Член 90 от ДФЕС гласи, както следва:

Член 90

Целите на Договорите, свързани с въпросите, уредени в настоящия дял, 
се осъществяват в рамките на обща транспортна политика.

III - Съдебна практика, свързана с правното основание

В съдебната практика на Съда се очертават няколко принципа по отношение на избора 
на правно основание. На първо място, като се имат предвид последиците от правното 
основание в материалноправен и процесуален смисъл, изборът на правилното правно 
основание е от конституционно значение1. На второ място, съгласно член 13, 
параграф 2 от ДФЕС всяка институция действа в кръга на правомощията, които са ѝ 
предоставени с Договорите. 2. На трето място, според съдебната практика на Съда на 
ЕС „изборът на правното основание на общностен акт трябва да се основава на 
обективни критерии, които да могат да бъдат предмет на съдебен контрол, сред които 
са по-специално целта и съдържанието на акта“3. На четвърто място, трябва да бъде 
установено дали предложението има цели в две направления или се състои от два 
елемента, и дали едната цел или единият елемент се отличават като основни или 
преобладаващи, а другата цел или елемент са само акцесорни, или преследва 
едновременно няколко цели или има няколко компонента, които са неразривно 
свързани, без някои от тях да са второстепенни и косвени по отношение на други.  В 
първия случай актът трябва да има едно-единствено правно основание, а именно 
изискваното от основната или преобладаващата цел или съставен елемент, а във втория 

                                               
1 Становище 2/00 по Протокола от Картахена от 2001 г., Recueil, стр. I-9713, точка 5; Решение от 2009 г. 
по дело Комисия/ Съвет (C-370/07, Сборник, І-8917, точки 46–49); Становище 1/08 от 2009 г. по дело 
Общо споразумение по търговията с услуги (Сборник, стр. I-11129, точка 110).
2 Решение от 2007 г. по дело Парламент/Комисия (C-403/05, Сборник I-9045, точка 49) и практиката на 
Съда, цитирана там.
3 Решение от 2009 г. по дело Комисия/Парламент (C-411/06, Сборник I-7585, точка 45) и практиката на 
Съда, цитирана там. 
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случай – трябва да се основава на съответстващите различни правни основания.1
Поради тази причина изборът на неправилно правно основание може да доведе до 
анулирането на въпросния акт.

IV. Цел и съдържание на предложения регламент

Комисията обяснява своя избор на правно основание по следния начин:

Разпоредбите на настоящия регламент се отнасят до основните 
стандарти за безопасност за защита на здравето на работниците и 
населението. Следователно правното основание е Договорът за 
създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално 
членове 31 и 32 от него 2.

По отношение на преследваната цел,член 1, параграф 1 от предложението за регламент 
посочва, че той цели да се създаде система на Общността за регистрацията на 
превозвачи на радиоактивни материали, която улеснява „задачата на държавите членки 
да гарантират спазването на основните стандарти за безопасност за защита на здравето 
на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото 
лъчение, определени в Директива 96/29/Евратом.“ Предложението за регламент, 
следователно, ще се прилага „по отношение на всички превозвачи, които превозват 
радиоактивни материали в рамките на Общността, от трети държави към Общността и 
от Общността към трети държави. Той не се прилага по отношение на превозвачи, 
които превозват радиоактивни материали по въздух и по море.“ (член 1, параграф 2 от 
предложението за регламент). 

Що се отнася до съдържанието, предложението за регламент изисква от превозвачите 
на радиоактивни материали да имат валидна регистрация, получена от електронната 
система за регистрация на превозвачи (ESCReg), която се създава за наблюдение и 
контрол на транспорта на радиоактивни материали. Тази регистрация ще позволи на 
превозвачите да осъществяват превози на територията на целия Съюз (член 4 от 
предложението за регламент).

Следва да се отбележи, че член 3, параграф 3 от предложението за регламент посочва, 
че титулярят на валидно разрешително или регистрация, издадени в съответствие с 
Директива 96/29/Евратом, при условие, че те включват и превоз, може да превозва 
радиоактивни материали без регистрация в предвидената в настоящото анализирано 
предложение ESCReg. 

Чрез въвеждането на тази разлика между обхвата на двете мерки, става ясно, че 
основната цел на предложението за регламент е въвеждането на система за 
регистрация, предназначена специално да обхване превоза на радиоактивни материали 
с трансграничен характер (член 1, параграф 2 от предложението за регламент). 
Следователно удостоверенията за регистрация, разрешителните или регистрациите за 
всеки отделен превоз ще продължат да бъдат издавани в съответствие с националната 
процедура, въведена от Директива 96/29/Евратом (член 3, параграф 2 от предложението 

                                               
1 Вж. Дело C-411/06, цитирано по-горе, параграфи 46–47.
2 COM(2012)0561, Обяснителен меморандум, стр. 3.
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за регламент).

От формулировката на предложението за регламент изглежда, че предвид характера на 
радиоактивните материали, превозът им е предмет, от една страна, на правилата, които 
уреждат превоза на опасни товари1 съгласно ДФЕС (като понастоящем правното им 
основание е член 91 от ДФЕС) и, от друга страна, на мерките за радиационна защита2

съгласно правото на Евратом. 

V - Определяне на целесъобразното правно основание

Член 91 от ДФЕС урежда правното основание за действие с цел постигане на целите, 
посочени в член 90 от ДФЕС, които, наред са другото, включват общи правила, 
приложими към международния транспорт от и към територията на държава членка 
или преминаване през територията на дадена държава членка, условията, при които 
превозвачите, които не пребивават в държава членка, могат да извършват транспортни 
услуги в тази държава, и мерките за подобряване на безопасността на транспорта. 

Макар и предложението да има цели в две направления, транспорт и радиоактивна 
безопасност, от анализа на целта и съдържанието на предложението следва, че 
системата за регистрация на превозите трябва да се счита за основна или 
преобладаваща цел, а превозът на товари е само акцесорна цел.  Съгласно цитираната 
по-горе установена съдебна практика на Съда, съответният акт трябва по тази причина 
да бъде основан на едно единствено правно основание, а именно това, което се изисква 
от основната или преобладаващата цел или съставен елемент, което в този случай е 
член 91 от ДФЕС.

Следва освен това да се отбележи, че прибягването до това правно основание би 
означавало преминаване от процедурата на консултиране към обикновената 
законодателна процедура, с пълно участие на Парламента.

VI - Заключение и препоръка

В светлината на горния анализ само член 91 от ДФЕС представлява правилното правно 
основание за предложението.

На своето заседание от 9 юли 2013  г. комисията по правни въпроси единодушно 3 реши 
                                               
1 Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно 
вътрешния превоз на опасни товари, ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13; и Директива 2008/54/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година за изменение на Директива 95/50/ЕО на 
Съвета относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари по 
отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, ОВ L 162, 21.6.2008 г., стр. 11.
2 Директива 96/29/Евратом на Съвета (OВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1) и  Директива 2006/117/Евратом на 
Съвета от 20 ноември 2006 година относно надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и 
отработено гориво, OВ L 337, 5.12.2006 г., стр. 21; Директива 89/618/Евратом на Съвета от 27 ноември 
1989 г. за информиране на широката общественост относно мерки, които да бъдат наложени за защита на 
здравето и стъпките, които да се предприемат, в случай на радиационна авария OВ L 357, 7.12.1989 г., 
стр. 31; Директива 2003/122/Евратом на Съвета от 22 декември 2003 г. относно контрола на 
високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници, ОВ L 346, 
31.12.2003 г., стр. 57.
3 На окончателното гласуване присъстваха: Рафаеле Балдасаре (заместник-председател), Луиджи 
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да отправи следната препоръка: член 91 от ДФЕС е правилното правно основание за 
приемането на законодателен акт с целта и съдържанието на предложението за
регламент на Съвета за установяване на система на Общността за регистрация на 
превозвачи на радиоактивни материали.  Поради тази причина такъв законодателен акт 
трябва да бъде приет в съответствие с обикновената законодателна процедура.

С уважение,

Клаус-Хайнер Лене

                                                                                                                                                  
Берлингуер, Себастиан Валентин Боду (заместник-председател), Пьотър Борис, Франсоаз 
Кастекс(заместник-председател), Кристиан Енстрьом, Джузепе Гаргани, Лидия Йоанна Герингер де 
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