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Tema: Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Bendrijos 
radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistema (COM(2012) 0561-
C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE)), teisinio pagrindo

Gerbiama pirmininke,

2013 m. birželio 11 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 37 straipsnį prašydama pateikti nuomonę, ar tikslinga pakeisti minėto pasiūlymo dėl 
Tarybos reglamento teisinį pagrindą, pakeičiant Europos atominės energijos bendrijos steigimo 
sutarties (toliau – Euratomo sutartis) 31 ir 32 straipsnius Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – SEVS) 91 straipsniu arba papildant šia nuostata Komisijos siūlomą teisinį 
pagrindą.

I. Bendrosios aplinkybės

Siūlomu reglamentu nustatoma Bendrijos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos 
sistema, palengvinanti valstybių narių užduotį užtikrinti, kad būtų laikomasi 
Direktyva 96/29/Euratomas nustatytų pagrindinių saugos standartų, skirtų darbuotojų ir 
gyventojų sveikatos apsaugai nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus užtikrinti.

Siūlomu reglamentu valstybių narių pranešimo ir leidimų sistemos, nustatytos Tarybos 
direktyvos 96/29/Euratomas 2 ir 3 straipsniuose, pakeičiamos1 bendra registracijos sistema. 
Be to, siūlomame reglamente taikomas diferencijuoto vertinimo metodas, pagal kurį 

                                               
1 COM(2012) 0561, Aiškinamasis memorandumas, p. 2.
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registruotis neprivalo vežėjai, vežantys tik pakuotes, kurioms taikoma išlyga. Tačiau šiame 
reglamente valstybėms narėms paliekama teisė daliųjų ir labai radioaktyvių medžiagų 
vežėjams nustatyti papildomus registracijos reikalavimus.

Pagal Euratomo sutarties 31 ir 32 straipsnius su Parlamentu tik konsultuojamasi, o pagal 
SEVS 91 straipsnį Parlamentas kartu su Taryba leidžia teisės aktus vadovaujantis įprasta 
teisėkūros procedūra.

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete pateikta 10 pakeitimų, kuriais siekiama 
pakeisti teisinį pagrindą SEVS 91 straipsniu arba juo papildyti siūlomą teisinį pagrindą. Be to, 
pakeisti teisinį pagrindą SEVS 91 straipsniu siūloma Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komiteto (ENVI) nuomonėje.

Pateikiamas toks komiteto narių siūlomų pakeitimų ir ENVI komiteto nuomonės dėl 
pasiūlymo teisinio pagrindo pakeitimo pagrindimas:

„Kadangi pasiūlymas yra susijęs su transporto klausimais, yra tikslinga jį 
pagrįsti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsniu (Transportas). 
Todėl Parlamentas turėtų pasinaudoti bendro sprendimo įgaliojimais.“

„Su radioaktyviųjų medžiagų vežimu susijusios nuostatos remiantis Sutartimi 
dabar yra apibrėžtos Direktyvoje 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo 
vidaus keliais. Todėl yra tikslinga pasirinkti šiam Reglamentui tą patį teisinį 
pagrindą. Atimti iš Europos Parlamento bendro sprendimo įgaliojimus, kaip 
numatoma Komisijos pasiūlyme, nėra tinkamas sprendimas, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymas yra susijęs su svarbiais aplinkos ir 
sveikatos apsaugos klausimais. Remiantis Europos Parlamento 2011 m. 
vasario 15 d. priimtu I. Beleto pranešimu (P7_TA(2011)0055) ir 2013 m. kovo 
12 d. priimtu M. Rivasi pranešimu dėl radioaktyviųjų medžiagų žmonėms 
vartoti skirtame vandenyje (P_7TA(2013)0068), radiacinės saugos taisyklės 
apskritai turėtų būti nustatomos pagal Sutartį“.

II. Svarbūs Sutarties straipsniai

Kaip Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas nurodomi šie Euratomo sutarties straipsniai:

31 straipsnis

Pagrindinius standartus rengia Komisija, gavusi Mokslo ir technikos komiteto 
paskirtų asmenų grupės, sudarytos iš valstybių narių mokslinių ekspertų, visų 
pirma visuomenės sveikatos ekspertų, nuomonę. Dėl šių pagrindinių standartų 
Komisija gauna Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę.

Pagrindinius standartus nustato Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu bei remdamasi Komisijos, kuri jai perduoda minėtų komitetų 
pareikštas nuomones, pasiūlymu; Taryba sprendžia kvalifikuota balsų 
dauguma.

32 straipsnis
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Komisijos ar valstybės narės prašymu pagrindiniai standartai gali būti 
peržiūrimi ar papildomi 31 straipsnyje nurodyta tvarka. 

Visus valstybių narių prašymus nagrinėja Komisija.

31 straipsnyje nurodyti pagrindiniai standartai apibrėžti Euratomo sutarties 30 straipsnyje, 
kuris išdėstytas taip:

30 straipsnis

Bendrijoje nustatomi pagrindiniai darbuotojų ir plačiosios visuomenės 
sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamos grėsmės 
standartai.

Sąvoka „pagrindiniai standartai“ apima: 
a) didžiausias leistinas dozes, nepažeidžiančias nustatytų saugos reikalavimų;
b) didžiausius leistinus apšvitos ir taršos lygius;
c) pagrindinius darbuotojų sveikatos priežiūros principus.

SESV 91 straipsnis, kuriuo pasiūlyta papildyti arba pakeisti siūlomą teisinį pagrindą, 
išdėstytas taip:

91 straipsnis

1. Siekdama įgyvendinti 90 straipsnį ir atsižvelgdama į transporto ypatumus, 
Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei 
Regionų komitetu, nustato:

a) bendras taisykles, taikomas tarptautiniam susisiekimui, vykdomam į 
valstybės narės teritoriją ar iš jos arba vykdomam per vienos ar kelių 
valstybių narių teritoriją;
b) sąlygas, kuriomis vežėjai nerezidentai valstybėje narėje gali teikti 
susisiekimo paslaugas;
c) priemones transporto saugumui gerinti;
d) kitas atitinkamas nuostatas.

2. Patvirtinant 1 dalyje nurodytas priemones, atsižvelgiama į atvejus, kai jų 
taikymas gali turėti didelės įtakos gyvenimo ir užimtumo lygiui tam tikruose 
regionuose bei transporto įrangos eksploatavimui.

SESV 90 straipsnis dėstomas taip:

90 straipsnis

Sutarčių tikslų šioje antraštinėje dalyje reglamentuojamais klausimais 
siekiama vykdant bendrą transporto politiką.

III. Teismo praktika teisinio pagrindo klausimu
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Remiantis Teisingumo Teismo praktika susiformavo konkretūs teisinio pagrindo pasirinkimo 
principai. Pirma, atsižvelgiant į tai, kad teisinis pagrindas paveikia esminę kompetenciją ir 
procedūrą, teisingo teisinio pagrindo pasirinkimas yra konstitucinės svarbos klausimas1. 
Antra, remiantis SESV 13 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kiekviena institucija turi veikti 
neviršydama pagal Sutartis jai suteiktų įgaliojimų2.Trečia, remiantis Teisingumo Teismo 
praktika, „Bendrijos akto teisinis pagrindas turi būti parinktas remiantis objektyviais 
kriterijais, kuriems būtų galima taikyti teisminę kontrolę ir kuriems, be kita ko, priskirtinas 
teisės akto tikslas ir turinys“3. Ketvirta, turi būti nustatyta, ar pasiūlymu siekiama dvejopo 
tikslo arba jį sudaro du komponentai ir vieną iš jų galima laikyti pagrindiniu arba svarbiausiu 
tikslu ar komponentu, o kitas yra tik šalutinis, ar juo siekiama keleto lygiaverčių tikslų arba jį 
sudaro keletas komponentų, kurie yra neatsiejamai susiję ir nėra šalutiniai arba netiesioginiai 
vienas kito atžvilgiu. Pirmuoju atveju teisės aktas turi būti grindžiamas vienu teisiniu 
pagrindu, t. y. tuo, kuris būtinas pagrindiniam arba svarbiausiam tikslui ar komponentui 
pagrįsti, o antruoju atveju – įvairias atitinkamais teisiniais pagrindais4. Taigi netinkamo 
teisinio pagrindo pasirinkimas gali būti pateisinama priežastis panaikinti aptariamą teisės aktą.

IV. Siūlomo reglamento tikslas ir turinys

Komisija savo pasirinktą teisinį pagrindą aiškina taip:

Šio reglamento nuostatos susijusios su pagrindiniais saugos standartais, 
skirtais darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugai užtikrinti. Todėl 
pasirinktas teisinis pagrindas yra Europos atominės energijos bendrijos 
steigimo sutarties 3 skyrius, visų pirma jo 31 ir 32 straipsniai5.

Kalbant apie siūlomo reglamento tikslą, jo 1 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad šiuo 
reglamentu siekiama nustatyti Bendrijos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos 
sistemą, palengvinančią „valstybių narių užduotį užtikrinti, kad būtų laikomasi 
Direktyva 96/29/Euratomas nustatytų pagrindinių saugos standartų, skirtų darbuotojų ir 
gyventojų sveikatos apsaugai nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus 
užtikrinti“. Taigi siūlomas reglamentas taikomas „visiems vežėjams, vežantiems 
radioaktyviąsias medžiagas Bendrijoje, iš trečiųjų šalių į Bendriją ir iš Bendrijos į trečiąsias 
šalis. Jis netaikomas vežėjams, vežantiems radioaktyviąsias medžiagas oru ir jūra.“ (Siūlomo 
reglamento 1 straipsnio 2 dalis).

Dėl siūlomo reglamento turinio pažymėtina, kad pagal jį reikalaujama, kad radioaktyviųjų 
medžiagų vežėjai turėtų galiojantį registracijos sertifikatą, išduotą per elektroninę vežėjų 
registracijos sistemą (angl. ESCReg), kuri turi būti įdiegta radioaktyviųjų medžiagų vežimo 
priežiūros ir kontrolės tikslais. Minėta registracija vežėjams suteikia galimybę krovinius vežti 
visoje Sąjungoje (siūlomo reglamento 4 straipsnis).

                                               
1 Nuomonė 2/00, Kartagenos protokolas, 2001 m., Rink. p. I-9713, 5 punktas; Byla Nr. 370/07, Komisija prieš 
Tarybą, 2009 m. rink., p. I-8917, 46–49 punktai; Nuomonė 1/08, Bendrasis susitarimas dėl prekybos 
paslaugomis, 2009 m., Rink. p. I-11129, 110 punktas.
2 Byla C-403/05, Parlamentas prieš Komisiją, 2007 m., Rink. p. I-9045, 49 punktas ir jame cituojamos bylos.
3 Byla C-411/06, Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą, 2009 m., Rink. p. I-7585, 45 punktas ir jame cituojamos 
bylos. 
4 Žr. pirmiau nurodytos bylos Nr. 411/06 46–47 punktus.
5 COM(2012) 0561, Aiškinamasis memorandumas, p. 3.
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Derėtų pažymėti, kad siūlomo reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nurodoma, jog pagal 
Direktyvą 96/29/Euratomas išduotos galiojančios licencijos arba registracijos sertifikato 
savininkas radioaktyviąsias medžiagas pagal svarstomą pasiūlymą gali vežti neužsiregistravęs 
per ESCReg sistemą, jei pagal licencijas ar registracijos sertifikatus siuntas leidžiama vežti.

Taip atskyrus šių dviejų priemonių taikymo sritis, siūlomame reglamente nurodoma, kad jo 
pagrindinis tikslas – įdiegti registracijos sistemą, taikytiną būtent tarpvalstybinei 
radioaktyviųjų medžiagų vežimo veiklai (siūlomo reglamento 1 straipsnio 2 dalis). Taigi 
vykdant atskiras vežimo operacijas pateikiama licencija arba registracijos dokumentas ir 
toliau bus išduodama pagal nacionalinę tvarką, nustatytą Direktyvoje 96/29/Euratomas 
(siūlomo reglamento 3 straipsnio 2 dalis).

Turint omenyje tai, kas išdėstyta siūlomame reglamente, atrodo, kad radioaktyviųjų medžiagų 
vežimui, atsižvelgiant į šių medžiagų pobūdį, taikomos, viena vertus, taisyklės, kuriomis 
reglamentuojamas pavojingųjų krovinių vežimas1, pagal SESV nuostatas (dabar, kai SESV 91 
straipsnis yra jo teisinis pagrindas) ir, kita vertus, radiacinės saugos priemonės2 pagal 
Euratomo teisę.

V. Tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

SESV 91 straipsnis suteikia teisinį pagrindą imtis priemonių siekiant tikslų, nurodytų SESV 
90 straipsnyje, įskaitant bendras taisykles, taikytinas tarptautiniam krovinių vežimui iš 
valstybės narės teritorijos arba į ją arba jų gabenimui per vienos arba kelių valstybių narių 
teritoriją, sąlygas, pagal kurias vežėjai nerezidentai gali teikti vežimo paslaugas valstybėje 
narėje, ir priemones, kuriomis siekiama padidinti transporto saugą. 

Nors pasiūlymu siekiama dvejopo tikslo arba jį sudaro du komponentai, t. y. transportas ir 
radiacinė sauga, išnagrinėjus pasiūlymo tikslą ir turinį, galima teigti, kad transporto 
registracijos sistema turi būti laikoma pagrindiniu arba svarbiausiu tikslu, o vežami kroviniai 
turi tik antraeilę reikšmę to tikslo atžvilgiu. Taigi, remiantis pirmiau minėta nusistovėjusia 
Teisingumo Teismo praktika, svarstomasis teisės aktas turi būti grindžiamas vienu teisiniu 
pagrindu, t. y. tuo, kuris būtinas pagrindiniam arba svarbiausiam tikslui ar komponentui 
pagrįsti, o šiuo atveju tai yra SESV 91 straipsnis.

Taip pat derėtų pažymėti, kad jeigu būtų nuspręsta remtis šiuo teisiniu pagrindu, reikėtų nuo 
konsultavimosi procedūros pereiti prie įprastos teisėkūros procedūros, kurioje visapusiškai 
dalyvautų Parlamentas.
                                               
1 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo 
vidaus keliais kelių, geležinkelio ir vidaus vandenų transportu, OL L 260, 2008 9 30, p. 13; ir 2008 m. birželio 
17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/54/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 95/50/EB dėl 
pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais, OL L 162, 2008 6 21, p. 11.
2 Tarybos direktyva 96/29/EEB (OL L 159, 1996 6 29, p. 1); ir 1993 m. birželio 8 d. Tarybos Reglamentas 
(Euratomas) Nr. 1493/93 dėl radioaktyviųjų medžiagų vežimo tarp valstybių narių, OL L 148, 1993 6 10, p.1; 
2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro 
vežimo priežiūros ir kontrolės, OL L 337, 2006 12 5, p. 21; 1989 m. lapkričio 27 d. Tarybos 
direktyva 89/618/Euratomas dėl plačiosios visuomenės informavimo apie sveikatos apsaugai taikytinas 
priemones ir atliktinus veiksmus nepaprastosios radiologinės padėties atveju, OL L 357, 1989 12 7, p. 31;
2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 2003/122/Euratomas dėl didelio aktyvumo uždarųjų radioaktyviųjų 
šaltinių ir paliktųjų šaltinių kontrolės, OL L 346, 2003 12 31, p. 57.
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VI. Išvada ir rekomendacija

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą analizę, vien SESV 91 straipsnis yra tinkamas pasiūlymo 
teisinis pagrindas.

Atitinkamai per 2013 m. liepos 9 d. posėdį Teisės reikalų komitetas vienbalsiai nusprendė1

rekomenduoti, kad: SESV 91 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas priimti teisės aktą, 
atitinkantį pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Bendrijos radioaktyviųjų 
medžiagų vežėjų registracijos sistema, turinį ir tikslą. Taigi toks teisės aktas turi būti priimtas 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Pagarbiai

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Raffaele Baldassarre (pirmininko pavaduotojas), Luigi Berlinguer, Sebastian 
Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), Piotr Borys, Françoise Castex (pirmininko pavaduotoja), Christian 
Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(pirmininkas), Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard 
Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss (nuomonės referentas), Cecilia Wikström, Tadeusz 
Zwiefka, Anna Záborská.


