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Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Rådets forordning om et 
fællesskabssystem til registrering af transportører af radioaktive materialer 
(COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE))

Med skrivelse af 11. juni 2013 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om relevansen af 
at ændre retsgrundlaget for det ovennævnte forslag til Rådets forordning ved at udskifte 
artikel 31 og 32 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (herefter 
"Euratomtraktaten") med artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(herefter "TEUF") eller ved at tilføje denne bestemmelse til det retsgrundlag, som 
Kommissionen har foreslået. 

I – Baggrund

Med dette forslag til forordning indføres der et fællesskabssystem for registrering af 
transportører af radioaktivt materiale, som letter medlemsstaternes opgave med at sikre 
overholdelsen af de i direktiv 96/29/Euratom fastsatte grundlæggende sikkerhedsnormer for 
beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med 
ioniserende stråling.

Forslaget til forordning erstatter1 anmeldelses- og tilladelsesordninger i medlemsstaterne, som 
gennemfører artikel 2 og 3 i direktiv 96/29/Euratom, med én enkelt registrering. Forslaget til 

                                               
1 COM(2012)0561, Begrundelse, s. 2.
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forordning anvender en gradueret tilgang, idet transportvirksomheder, som udelukkende 
transporterer "undtagelseskolli", undtages fra registreringsproceduren. På den anden side 
overlader forordningen det til medlemsstaterne at pålægge transportvirksomheder, som 
transporterer fissile og højradioaktive materialer, yderligere registreringskrav.

I henhold til Euratomtraktatens artikel 31 og 32 skal Parlamentet blot høres, hvorimod 
Parlamentet i henhold til artikel 91 i TEUF er medlovgiver sammen med Rådet inden for 
rammerne af den almindelige lovgivningsprocedure.

I Udvalget om Industri, Forskning og Energi er der fremsat 10 ændringsforslag med det 
formål at ændre retsgrundlaget til artikel 91 i TEUF eller at tilføje denne bestemmelse til det 
foreslåede retsgrundlag. Desuden indeholder udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed et forslag om at ændre retsgrundlaget til artikel 91 i TEUF.

I de relevante ændringsforslag fra medlemmerne og i udtalelsen fra ENVI-udvalget er der 
fremsat følgende begrundelser for at ændre forslagets retsgrundlag:

Da forslaget vedrører transportområdet, er det passende at basere det på 
artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (Transport). 
Parlamentet bør derfor udøve sine medbestemmelsesbeføjelser.

Bestemmelserne vedrørende transport af radioaktivt materiale er for 
nærværende fastsat i direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt 
gods baseret på traktaten. Det er derfor hensigtsmæssigt at benytte samme 
retsgrundlag til nærværende forordning. Det er ikke hensigtsmæssigt at følge 
Kommissionens forslag og fratage Europa-Parlamentet 
medbestemmelsesbeføjelser, ikke mindst fordi forslaget vedrører vigtige miljø-
og sundhedsspørgsmål. Generelt bør bestemmelser om strålingsbeskyttelse 
behandles inden for traktatens rammer i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets vedtagelse af betænkning af Belet (P7_TA(2011)0055) den 15. 
februar 2011 og betænkning af Rivasi om radioaktive stoffer i drikkevand 
(P7_TA(2013)0068) den 12. marts 2013. 

Relevante artikler i traktaten

Følgende artikler i Euratomtraktaten anføres som retsgrundlag i Kommissionens forslag:

Artikel 31

De grundlæggende normer udarbejdes af Kommissionen, efter indstilling fra 
en gruppe personer udpeget af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg blandt 
medlemsstaternes videnskabelige eksperter, især blandt eksperter for offentlig 
sundhed. Om de således udarbejdede grundlæggende normer indhenter 
Kommissionen udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg. 

Efter høring af Europa-Parlamentet vedtages de grundlæggende normer af 
Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, der til dette 
oversender de udtalelser, den har indhentet fra udvalgene.
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Artikel 32

Efter anmodning fra Kommissionen eller fra en medlemsstat kan de 
grundlæggende normer revideres eller kompletteres efter den i artikel 31 
angivne fremgangsmåde. 

Kommissionen skal behandle enhver anmodning, der fremsættes af en 
medlemsstat.

De grundlæggende normer, som der henvises til i artikel 31, er defineret i Euratomtraktatens 
artikel 30, der lyder således:

Artikel 30

I Fællesskabet indføres grundlæggende normer til beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet 
med ioniserende stråling.

Ved grundlæggende normer forstås: 
a) de maksimale doser, der kan tillades med fornøden sikkerhed 
b) den maksimalt tilladelige bestråling og kontaminering 
c) de fundamentale principper for lægekontrol med arbejdstagerne.

Artikel 91 i TEUF, der er blevet foreslået som supplement til eller erstatning for det 
foreslåede retsgrundlag, har følgende ordlyd:

Artikel 91

1. Med henblik på gennemførelsen af artikel 90 og under hensyntagen til 
transportspørgsmålenes særlige karakter fastsætter Europa-Parlamentet og 
Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:

a) fælles regler for international transport til eller fra en medlemsstats 
område eller gennem en eller flere medlemsstaters områder
b) de betingelser, under hvilke transportvirksomheder har adgang til at 
udføre interne transporter i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende
c) foranstaltninger til forbedring af transportsikkerheden
d) alle andre formålstjenlige bestemmelser.

2. I forbindelse med vedtagelsen af foranstaltningerne som nævnt i stk. 1 tages 
der hensyn til tilfælde, hvor deres anvendelse i alvorlig grad vil kunne påvirke 
levestandarden og beskæftigelsen i visse områder samt udnyttelsen af 
transportmateriellet.

Artikel 90 i TEUF har følgende ordlyd:
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Artikel 90

På det i dette afsnit omhandlede sagsområde søges traktaternes mål nået 
inden for rammerne af en fælles transportpolitik.

III - Retspraksis vedrørende retsgrundlaget

Der fremgår visse principper af Domstolens praksis angående valget af retsgrundlag. For det 
første har valget af rette hjemmel forfatningsretlig betydning, hvad angår konsekvenserne af 
retsgrundlaget for den materielle kompetence og proceduren1. For det andet skal hver 
institution i henhold til artikel 13, stk. 2, i TEUF handle inden for rammerne af de beføjelser, 
som er tillagt den ved traktaten2. For det tredje fremgår det af Domstolens praksis, at "valget 
af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal foretages på grundlag af objektive forhold, herunder 
bl.a. retsaktens formål og indhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol"3. For 
det fjerde må det fastslås, om forslaget enten har et dobbelt formål eller består af to led, og det 
ene af disse kan bestemmes som det primære eller fremherskende, mens det andet kun er 
sekundært, eller om forslaget forfølger flere formål eller har flere led, der på uadskillelig 
måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål eller led er sekundært og indirekte i 
forhold til det andet. I det første tilfælde skal retsakten have en enkelt hjemmel, nemlig den, 
der kræves af det primære eller fremherskende formål eller led, og i det andet tilfælde skal 
retsakten vedtages med de dertil svarende forskellige hjemmeler4. Valget af et ukorrekt 
retsgrundlag kan derfor begrunde en annullering af den pågældende retsakt.

IV. Den foreslåede forordnings formål og indhold

Kommissionen har begrundet sit valg af retsgrundlag således:

Bestemmelserne i denne forordning vedrører de grundlæggende 
sikkerhedsnormer for beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes 
sundhed. Derfor er retsgrundlaget kapitel 3 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 31 og 325.

Hvad angår det formål, der forfølges, fremgår det af artikel 1, stk. 1, i forslaget til forordning, 
at forordningen indfører et fællesskabssystem for registrering af transportører af radioaktivt 
materiale, som letter "medlemsstaternes opgave med at sikre overholdelsen af de i direktiv 
96/29/Euratom fastsatte grundlæggende sikkerhedsnormer for beskyttelse af befolkningens og 
arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling". Denne 
forordning gælder derfor for "enhver transportvirksomhed, der transporterer radioaktive 
materialer inden for Fællesskabet, fra tredjelande til Fællesskabet og fra Fællesskabet til 
tredjelande. Den gælder ikke for transportvirksomheder, der transporterer radioaktive 

                                               
1 Udtalelse 2/00, Cartagena-protokollen, Sml. 2001 I, s. 9713, præmis 5; sag C-370/07, Kommissionen mod 
Rådet, Sml. 2009 I, s. 8917, præmis 46-49, udtalelse 1/08, den almindelige overenskomst om handel med 
tjenesteydelser (GATS), Sml. 2009 I, s. 11129, præmis 110.
2 Sag C-403/05 Parlamentet mod Kommissionen, Sml. 2007 I, s. 9045, præmis 49, og den deri nævnte 
retspraksis.
3 Sag C-411/05, Parlamentet mod Kommissionen, Sml. 2009 I, s. 9045, præmis 45, og den deri nævnte 
retspraksis. 
4 Se sag C-411/06, citeret ovenfor, præmis 46-47.
5 COM(2012)0561, Begrundelse, s. 4.
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materialer ad luftvejen eller søvejen." (jf. artikel 1, stk. 2, i forslaget til forordning). 

Hvad angår indholdet, stilles der i forslaget til forordning krav om, at virksomheder, der 
transporterer radioaktive materialer, skal have en gyldig registrering, som er indhentet fra det 
elektroniske system til registrering af transportvirksomheder (ESCReg), som bliver indført 
med henblik på overvågning af og kontrol med transport af radioaktivt materiale. Den nævnte 
registrering sætter herefter transportvirksomheden i stand til at foretage transporter overalt i 
EU (jf. artikel 4 i forslaget til forordning):

Det bemærkes, at det er fastsat i artikel 3, stk. 3, i forslaget til forordning, at en indehaver af 
en gyldig licens eller registrering, der er udstedt i overensstemmelse med direktiv 
96/29/Euratom, må transportere radioaktivt materiale uden registrering via ESCReg, som 
bliver indført i henhold til det foreliggende forslag, hvis transporten er omfattet af en licens 
eller registrering for alle medlemsstater, hvor transporten finder sted. 

Ved således at indføre en sondring mellem de to foranstaltningers anvendelsesområde 
markerer forslaget til forordning, at hovedformålet er at implementere et registreringssystem, 
som specielt er beregnet på at dække transport af radioaktivt materiale af 
grænseoverskridende karakter (jf. artikel 1, stk. 2, i forslaget til forordning). Der skal derfor 
fortsat indhentes et registreringscertifikat, en licens eller registrering for individuelle 
transportoperationer i overensstemmelse med den nationale procedure, der blev indført ved 
direktiv 96/29/Euratom (jf. artikel 3, stk. 2, i forslaget til forordning).

Det fremgår af forslagets ordlyd, at transport af radioaktivt materiale på grund af dette 
materiales karakter dels er omfattet af bestemmelser om transport af farligt gods1 inden for 
rammerne af TEUF (nu med artikel 91 i TEUF som retsgrundlag) og dels af 
strålingsbeskyttelsesforanstaltninger2 inden for Euratomtraktatens rammer.

V - Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

Artikel 91 i TEUF fungerer som retsgrundlag for foranstaltninger, der har til formål at nå de i 
artikel 90 i TEUF opstillede mål, bl.a. fælles regler for international transport til eller fra en 
medlemsstats område eller gennem en eller flere medlemsstaters områder, de betingelser, 
under hvilke transportvirksomheder har adgang til at udføre interne transporter i en 
medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende, samt foranstaltninger til forbedring af 
transportsikkerheden.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods 
(EØS-relevant tekst), EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/54/EF af 
17. juni 2008 om ændring af Rådets direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse 
med transport af farligt gods ad vej, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, 
EUT L 162 af 21.6.2008, s. 11.
2 Rådets direktiv 96/29/EØF, EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1, og Rådets forordning (Euratom) nr. 1493/93 af 8. 
juni 1993 om overførsel af radioaktive stoffer mellem medlemsstaterne, EFT L 148 af 10.6.1993, s. 1; Rådets 
direktiv 2006/117/Euratom af 20. november 2006 om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt 
affald og brugt nukleart brændsel, EUT L 337 af 5.12.2006, s. 21; Rådets direktiv 89/618/Euratom af 27. 
november 1989 om oplysning af befolkningen om, hvorledes den skal forholde sig, samt om sundhedsmæssige 
foranstaltninger i tilfælde af strålingsfare, EFT L 357 af 7.12.1989, s. 31; Rådets direktiv 2003/122/Euratom af 
22. december 2003 om kontrol med lukkede højaktive strålekilder og ukontrollerede strålekilder, EUT L 346 af 
31.12.2003, s. 57.
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Forslaget har et dobbelt formål eller består af to led, transport og radioaktiv sikkerhed, og det 
følger af en analyse af forslagets formål og indhold, at transportregistreringssystemet må 
betragtes som det primære eller fremherskende formål, mens de transporterede varer er af 
sekundær betydning i forhold til dette formål. Ifølge Domstolens ovennævnte faste praksis 
skal den pågældende retsakt derfor have en enkelt hjemmel, nemlig den, der kræves af det 
primære eller fremherskende formål eller led, hvilket i dette tilfælde er artikel 91 i TEUF.

Det skal desuden bemærkes, at en anvendelse af dette retsgrundlag ville indebære et skift fra 
høringsproceduren til den almindelige lovgivningsprocedure, med fuld deltagelse af 
Parlamentet.

VI - Konklusion og henstilling

På baggrund af denne analyse må det konstateres, at artikel 91 i TEUF alene er det korrekte 
retsgrundlag for forslaget.

På mødet den 9. juli 2013 vedtog Retsudvalget således enstemmigt1 at henstille følgende: 
Artikel 91 i TEUF er det korrekte retsgrundlag for vedtagelse af en lovgivningsmæssig retsakt 
med et formål og indhold svarende til forslaget til Rådets forordning om et fællesskabssystem 
til registrering af transportører af radioaktive materialer. En sådan lovgivningsmæssig retsakt 
skal derfor vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Til stede ved den endelige afstemning: Raffaele Baldassarre (næstformand), Luigi Berlinguer, Sebastian 
Valentin Bodu (næstformand), Piotr Borys, Françoise Castex (næstformand), Christian Engström, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (formand), Jörg Leichtfried, 
Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra 
Thein, Axel Voss (ordfører), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská.


