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Dotyczy: Opinii w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia 
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Szanowna Pani Przewodnicząca,

Pismem z dnia 11 czerwca 2013 r. zwróciła się Pani do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 37 
Regulaminu, o wydanie opinii dotyczącej adekwatności zmiany podstawy prawnej 
powyższego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady, polegającej na zastąpieniu art. 31 i 
32 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (zwanego dalej 
„traktatem EURATOM”) artykułem 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „TFUE”) lub dodanie tego postanowienia do podstawy prawnej 
zaproponowanej przez Komisję.

I - Kontekst

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawia wspólnotowy system rejestracji 
przewoźników materiałów promieniotwórczych, co ułatwia państwom członkowskim 
spełnienie obowiązku zapewnienia przestrzegania podstawowych norm bezpieczeństwa dla 
ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z 
promieniowania jonizującego, ustanowionych w dyrektywie 96/29/Euratom.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia zastępuje1 jednym systemem rejestracji systemy 
sprawozdawczości i wydawania zezwoleń w państwach członkowskich, określone w art. 2 i 3 
dyrektywy 96/29/Euratom. Wniosek dotyczący rozporządzenia przyjmuje ponadto stopniowe 
podejście poprzez wyłączenie z konieczności rejestracji przewoźników, którzy przewożą 
wyłącznie „opakowania wyłączone”. Z drugiej strony wniosek dotyczący rozporządzenia 
pozostawia państwom członkowskim swobodę dodania dodatkowych wymogów w zakresie 
rejestracji przewoźników materiałów rozszczepialnych i materiałów wysoce 
promieniotwórczych.

Na podstawie art. 31 i 32 traktatu EURATOM z Parlamentem odbywają się jedynie 
konsultacje, natomiast na podstawie art. 91 TFUE Parlament jest współustawodawcą wraz z 
Radą, zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

W Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii złożono 10 poprawek, które mają zmienić 
podstawę prawną na art. 91 TFUE lub spowodować dodanie tego artykułu do proponowanej 
podstawy prawnej. Ponadto w opinii Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zaproponowano zmianę podstawy prawnej na art. 91 
TFUE.

Poprawki złożone przez posłów oraz opinia ENVI w sprawie zmiany podstawy prawnej 
wniosku zostały uzasadnione w następujący sposób:

„Jako że wniosek dotyczy kwestii związanych z transportem, powinien opierać 
się na art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Transport). 
Parlament powinien zatem korzystać z uprawnień w zakresie współdecyzji”.

„Przepisy dotyczące transportu towarów promieniotwórczych są obecnie 
określone w dyrektywie 2008/68/WE w sprawie transportu lądowego towarów 
niebezpiecznych, opartej na Traktacie. Dlatego też w przypadku niniejszego 
rozporządzenia należałoby wybrać tę samą podstawę prawną. Niewłaściwe 
jest natomiast odbieranie Parlamentowi Europejskiemu uprawnień 
wynikających ze współdecyzji, co przewiduje wniosek Komisji, tym bardziej że 
wniosek dotyczy istotnych zagadnień związanych ze środowiskiem i zdrowiem. 
Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z raportem posła Beleta (P7_TA(2011)0055) 
przyjętym przez Parlament Europejski w dniu 15.02.2011 r. oraz raportem 
posłanki Rivasi dotyczącym substancji promieniotwórczych w wodzie 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (P7_TA(2013)0068), przyjętym przez 
Parlament Europejski w dniu 12.03.2013 r. zasady ochrony przed 
promieniowaniem powinny być rozpatrywane zgodnie z Traktatem”.

II – Odnośne artykuły Traktatu

We wniosku Komisji za podstawę prawną zostały uznane następujące artykuły traktatu 
EURATOM:

Artykuł 31

                                               
1 COM(2012)0561, Uzasadnienie, s. 2.
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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.

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.

„Podstawowe normy”, o których mowa w art. 31 zostały określone w art. 30 traktatu 
EURATOM, 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.

Art. 91 TFUE, który zaproponowano w celu uzupełnienia lub zastąpienia zaproponowanej 
podstawy prawnej ma następujące brzmienie:

Artykuł 91

1. W celu wykonania artykułu 90 i z uwzględnieniem specyficznych aspektów 
transportu, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą 
procedurą prawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym i Komitetem Regionów, ustanawiają:

a) wspólne reguły mające zastosowanie do transportu międzynarodowego 
wykonywanego z lub na terytorium Państwa Członkowskiego lub tranzytu 
przez terytorium jednej lub większej liczby Państw Członkowskich;
b) warunki dostępu przewoźników nie mających stałej siedziby w Państwie 
Członkowskim do transportu krajowego w Państwie Członkowskim;
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c) środki pozwalające polepszyć bezpieczeństwo transportu;
d) wszelkie inne potrzebne przepisy.

2. Przy przyjmowaniu środków, o których mowa w ustępie 1, uwzględnia się 
przypadki, w których zastosowanie tych środków może poważnie wpływać na 
jakość życia i poziom zatrudnienia w pewnych regionach, jak również na 
funkcjonowanie infrastruktury transportowej.

Artykuł 90 TFUE stanowi:

Artykuł 90

Cele Traktatów, w odniesieniu do kwestii uregulowanych w niniejszym tytule, 
są realizowane w ramach wspólnej polityki transportowej.

III - Orzecznictwo w sprawie podstawy prawnej

Z orzecznictwa Trybunału wynikają określone zasady dotyczące wyboru podstawy prawnej. 
Po pierwsze, z uwagi na skutki podstawy prawnej dla właściwości i procedury, wybór 
właściwej podstawy prawnej ma zasadnicze znaczenie1. Po drugie, zgodnie z art. 13 ust. 2 
TFUE każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatu2. Po 
trzecie, 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 aktu”3. Po czwarte, należy 
ustalić, czy wniosek ten przewiduje spełnienie podwójnego celu, czy też składa się on z 
dwóch elementów, gdzie jeden z celów lub elementów można zidentyfikować jako główny 
lub przeważający, podczas gdy drugi ma jedynie charakter przypadkowy lub przewiduje 
spełnienie jednocześnie kilku celów, lub składa się z kilku elementów, które są ze sobą 
nierozerwalnie związane i z których żaden nie ma charakteru podrzędnego w stosunku do 
drugiego, ani nie jest z nim w relacji pośredniej. W pierwszym przypadku akt musi być oparty 
na jednej podstawie prawnej, tj. podstawie prawnej wymaganej w zakresie głównego lub 
przeważającego celu lub elementu, natomiast w drugim przypadku dany akt należy oprzeć o 
różne odpowiadające mu podstawy prawne4. Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może 
zatem uzasadniać uchylenie tego aktu.

IV -Cel i treść proponowanego rozporządzenia

Komisja wyjaśnia swój wybór podstawy prawnej w następujący sposób:

Przepisy niniejszego rozporządzenia wiążą się z podstawowymi normami 
ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa. W związku z tym 

                                               
1 Opinia w sprawie 2/00 Carthagna Protocol, Zb.Orz. [2001] s. I-9713, pkt 5; sprawa C-370/07 Komisja 
przeciwko Radzie, Zb. Orz.. [2009], s. I-8917, pkt 46-49; opinia 1/08 General Agreement on Trade in Services, 
Zb.Orz. [2009] s. I-11129, pkt 110.
2 Sprawa C-403/05 Parlament przeciwko Komisji, Zb.Orz. [2007] s. I-9045, pkt 49 oraz przytoczone tam 
orzecznictwo.
3 Sprawa C-411/06 Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, Zb.Orz. [2009] s. I-7585, pkt 45 oraz 
przytoczone tam orzecznictwo. 
4 Zob. sprawa C-411/06 przywołana powyżej, pkt 46–47.
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podstawą prawną jest rozdział 3 Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 31 i 321.

W odniesieniu do zamierzonego celu art. 1 ust. 1 wniosku dotyczącego rozporządzenia 
wskazuje na zamiar ustanowienia wspólnotowego systemu rejestracji przewoźników 
materiałów promieniotwórczych, co ułatwia państwom członkowskim spełnienie obowiązku 
zapewnienia przestrzegania podstawowych norm bezpieczeństwa dla ochrony zdrowia 
pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania 
jonizującego, ustanowionych w dyrektywie 96/29/Euratom”. Wniosek dotyczący 
rozporządzenia stosuje się zatem do „wszystkich przewoźników przewożących materiały 
promieniotwórcze na terytorium Wspólnoty, z państw trzecich do Wspólnoty oraz ze 
Wspólnoty do państw trzecich. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do przewoźników 
przewożących materiały promieniotwórcze drogą powietrzną i morską”. (Art. 1 ust. 2 
wniosku dotyczącego rozporządzenia).

Jeżeli chodzi o jego treść, wniosek dotyczący rozporządzenia stanowi, że przewoźnicy 
materiałów promieniotwórczych powinni mieć ważny certyfikat rejestracji, uzyskany za 
pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji przewoźników (ESCReg), który 
ustanawia się do celów nadzoru i kontroli transportu materiałów promieniotwórczych. 
Wspomniany powyżej certyfikat rejestracji pozwala następnie przewoźnikom na prowadzenie 
działalności transportowej w całej Unii (art. 4 wniosku dotyczącego rozporządzenia).

Należy zauważyć, że art. 3 ust. 3 wniosku dotyczącego rozporządzenia wskazuje, iż posiadacz 
ważnego zezwolenia lub rejestracji, wydanych zgodnie z dyrektywą 96/29/Euratom, pod 
warunkiem że w ich treści uwzględniono transport, może prowadzić działalność transportową 
materiałów promieniotwórczych bez dokonywania rejestracji za pośrednictwem ESCReg, 
który ustanowiono wnioskiem będącym przedmiotem analizy.

Wprowadzając tym samym rozróżnienie między zakresami tych dwóch środków, we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia wskazano, iż jego głównym celem jest wdrożenie systemu 
rejestracji przeznaczonego specjalnie do obsługi transportu materiałów promieniotwórczych o 
charakterze transgranicznym (art. 1 ust. 2 wniosku dotyczącego rozporządzenia). Certyfikat 
rejestracji, zezwolenie lub rejestracja w celu realizacji poszczególnych operacji 
transportowych będą zatem nadal uzyskiwane zgodnie z krajową procedurą wprowadzoną 
dyrektywą 96/29/Euratom (art. 3 ust. 2 wniosku dotyczącego rozporządzenia).

Z treści wniosku dotyczącego rozporządzenia wynika, że ze względu na charakter materiałów 
promieniotwórczych transport tych materiałów podlega, z jednej strony, przepisom 
dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych2, zgodnie z postanowieniami TFUE (w 
oparciu o podstawę prawną, jaką stanowi art. 91 TFUE), oraz, z drugiej strony, środkom 

                                               
1 COM(2012)0561, Uzasadnienie, s. 3.
2 Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu 
lądowego towarów niebezpiecznych (realizowanego za pośrednictwem transportu drogowego, kolejowego i 
żeglugi śródlądowej) Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13–59; oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/54/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 95/50/WE w sprawie ujednoliconych 
procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych w odniesieniu do uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji, Dz.U. L 162 z 21.6.2008, s.11.



PE516.596v01-00 6/7 AL\943194PL.doc

PL

ochrony przed promieniowaniem1, zgodnie z postanowieniami traktatu EURATOM.

V - Określenie właściwej podstawy prawnej

Art. 91 TFUE stanowi podstawę prawną działań mających na celu osiągnięcie celów, o 
których mowa w art. 90 TFUE, m.in. wspólnych reguł mających zastosowanie do transportu 
międzynarodowego wykonywanego z lub na terytorium państwa członkowskiego lub tranzytu 
przez terytorium jednego lub większej liczby państw członkowskich, warunków dostępu 
przewoźników nie mających stałej siedziby w państwie członkowskim do transportu 
krajowego w państwie członkowskim oraz środków pozwalających polepszyć bezpieczeństwo 
transportu.

Mimo że we wniosku wyznaczono podwójny cel lub wniosek ten składa się z dwóch 
elementów, tj. bezpieczeństwa transportu oraz bezpieczeństwa w zakresie materiałów 
promieniotwórczych, z analizy celu i treści wniosku wynika, że system rejestracji dla 
transportu należy traktować jako cel główny lub przeważający, natomiast przewożone towary 
mają w zakresie tego celu jedynie charakter przypadkowy. Zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem Trybunału, o którym mowa powyżej, przedmiotowy akt musi zatem opierać 
się na jednej podstawie prawnej, tj. podstawie prawnej wymaganej w zakresie głównego lub 
przeważającego celu lub elementu, którą w tym przypadku stanowi art. 91 TFUE.

Należy ponadto zauważyć, że odwołanie się do tej podstawy prawnej zakładałoby zmianę 
procedury konsultacji na zwykłą procedurę ustawodawczą, z pełnym udziałem Parlamentu.

VI - Wnioski i zalecenie

W świetle powyższej analizy art. 91 TFUE sam stanowi właściwą podstawę prawną wniosku.

Na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2013 r. Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie2 zalecić: art. 
91 TFUE stanowi właściwą podstawę prawną dla przyjęcia aktu ustawodawczego 
dotyczącego celu i treści wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego 
wspólnotowy system rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych. Taki akt 
ustawodawczy należy zatem przyjąć zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

                                               
1 Dyrektywa Rady 96/29/Euratom, Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s.1; oraz dyrektywa Rady 1493/93 z dnia 8 czerwca 
1993 r. w sprawie przesyłania substancji radioaktywnych między państwami członkowskimi, Dz.U. L 148 z 
19.6.1993, s. 1. Dyrektywa Rady 2006/117/Euratom z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad 
przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, Dz.U. L 337 z 5.12.2006, 
s. 21. Dyrektywa Rady 89/618/Euratom z dnia 27 listopada 1989 r. w sprawie informowania ogółu 
społeczeństwa o środkach ochrony zdrowia, które będą stosowane, oraz działaniach, jakie należy podjąć w 
przypadku pogotowia radiologicznego, Dz.U. L 357 z 7.12.1989, s. 31. Dyrektywa Rady 2003/122/Euratom z 
dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów 
radioaktywnych, Dz.U. L 346 z 31.12.2003, s. 57.
2 W chwili głosowaniu końcowego obecni byli: Raffaele Baldassarre (wiceprzewodniczący), Luigi Berlinguer, 
Sebastian Valentin Bodu (wiceprzewodniczący), Piotr Borys, Françoise Castex (wiceprzewodnicząca), Christian 
Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(przewodniczący), Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard 
Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss (sprawozdawca), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, 
Anna Záborská.
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Z wyrazami szacunku

Klaus-Heiner Lehne


