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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

10.7.2013

Deputada Amalia Sartori
Presidente da
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de regulamento do Conselho que 
institui um sistema comunitário de registo dos transportadores de materiais 
radioativos (COM(2012)0561- C7 0320/2012 – 2011/0225(NLE))

Ex.ma Senhora Presidente,

Por carta de 11 de junho de 2013, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, nos 
termos do artigo 37.º do Regimento, a emissão de um parecer sobre a conveniência de alterar 
a base jurídica da proposta de regulamento do Conselho identificada em epígrafe, seja 
fazendo substituir os artigos 31.º e 32.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (a seguir designado «Tratado Euratom») pelo artigo 91.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (a seguir designado «TFUE»), seja aditando esta 
disposição à base jurídica da proposta da Comissão. 

I - Antecedentes

A proposta de regulamento do Conselho estabelece um sistema comunitário de registo dos 
transportadores de materiais radioativos que facilita a tarefa dos Estados-Membros de 
assegurar o cumprimento das normas de segurança de base para a proteção da saúde da 
população e dos trabalhadores contra os perigos resultantes das radiações ionizantes, definidas 
na Diretiva 96/29/Euratom.  

A proposta de regulamento substitui1 por um registo único os sistemas de declaração e 

                                               
1 COM(2012)0561, Exposição de motivos, p. 2.
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autorização em vigor nos Estados-Membros para a execução dos artigos 2.º e 3.º da Diretiva 
96/29/Euratom. Além disso, a referida proposta de regulamento adota uma abordagem 
gradual, ao dispensar da necessidade de registo os transportadores que transportam 
exclusivamente «pacotes isentos». Por outro lado, a proposta de regulamento deixa ao critério 
dos Estados-Membros a possibilidade de acrescentarem requisitos adicionais para os 
transportadores de materiais cindíveis e altamente radioativos.

Nos termos dos artigos 31.º e 32.º do Tratado Euratom, o Parlamento é apenas objeto de 
consulta, ao passo que, ao abrigo do artigo 91.º do TFUE, o Parlamento é colegislador, 
juntamente com o Conselho, no âmbito do processo legislativo ordinário. 

Foram apresentadas à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 10 alterações que 
visam alterar a base jurídica em favor do artigo 91.º do TFUE, ou, alternativamente, aditar 
este artigo à base jurídica da proposta. O parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar propõe-se, além disso, alterar a base jurídica, pronunciando-se em 
favor do artigo 91.º do TFUE. 

Quer as alterações apresentadas pelos deputados, quer o parecer da comissão ENVI sobre a 
alteração da base jurídica da proposta, foram justificadas da seguinte forma: 

"Uma vez que a proposta diz respeito a questões de transporte, é oportuno 
baseá-la no artigo 91.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (transportes). O Parlamento deve, portanto, exercer os seus poderes 
de codecisão."

"Os transportes de materiais radioativos estão atualmente regulamentados na 
Diretiva 2008/68/CE relativa ao transporte terrestre de mercadorias 
perigosas, com base no Tratado. É, portanto, aconselhável escolher a mesma 
base jurídica para o presente regulamento. Ao contrário do que a proposta 
da Comissão preconiza, não nos parece adequado retirar poderes de 
codecisão ao Parlamento Europeu, sobretudo porque a proposta diz respeito 
a importantes questões relacionadas com o ambiente e a saúde. Regra geral, 
e em sintonia com a aprovação pelo Parlamento Europeu do relatório Belet 
(P7_TA(2011)0055), em 15/02/2011, e do relatório Rivasi sobre substâncias 
radioativas na água destinada ao consumo humano (P_7TA(2013)0068), em 
12/03/2013, as disposições em matéria de proteção contra as radiações 
devem ser abordadas nos termos do Tratado."

II – Artigos pertinentes do Tratado

Na proposta da Comissão, os artigos do Tratado Euratom que se seguem são apresentados 
como a base jurídica:

Artigo 31.º
As normas de base serão elaboradas pela Comissão, após parecer de um 
grupo de personalidades designadas pelo Comité Científico e Técnico de 
entre peritos cientistas dos Estados-Membros, nomeadamente de entre peritos 
em matéria de saúde pública. A Comissão solicitará o parecer do Comité 
Económico e Social sobre as normas de base assim elaboradas. 
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Após consulta do Parlamento Europeu, o Conselho aprovará as normas de 
base, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissão, a qual 
lhe transmitirá os pareceres obtidos junto dos comités.

Artigo 32.º

A pedido da Comissão ou de qualquer Estado-Membro, as normas de base 
podem ser revistas ou completadas de acordo com o processo previsto no 
artigo 31.º. 

A Comissão deve instruir  qualquer pedido formulado por um 
Estado-Membro.

As normas de base a que se refere o artigo 31.º são definidas no artigo 30.º do Tratado 
Euratom, que tem a seguinte redação:

Artigo 30.º

Serão estabelecidas na Comunidade normas de base relativas à proteção 
sanitária da população e dos trabalhadores contra os perigos resultantes das 
radiações ionizantes.
Entende-se por «normas de base»: 
a) As doses máximas permitidas, que sejam compatíveis com uma margem de 
segurança suficiente; 
b) Os níveis máximos permitidos de exposição e contaminação; 
c) os princípios fundamentais de vigilância médica dos trabalhadores.

O artigo 91 º do TFUE, que foi referido para completar ou substituir a base jurídica da 
proposta, reza assim: 

Artigo 91.º

1. Para efeitos de aplicação do artigo 90.º, e tendo em conta os aspetos 
específicos dos transportes, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando 
de acordo com o processo legislativo ordinário e após consulta ao Comité 
Económico e Social e ao Comité das Regiões, estabelecem:

a) regras comuns aplicáveis aos transportes internacionais efetuados a partir 
de ou com destino ao território de um Estado-Membro, ou que atravessem o 
território de um ou mais Estados-Membros;
b) as condições em que os transportadores não residentes podem efetuar
serviços de transporte num Estado-Membro;
c) medidas que permitam aumentar a segurança dos transportes;
d) quaisquer outras disposições adequadas.
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2. Aquando da adoção das medidas a que se refere o n.º 1, são tidos em conta 
os casos em que a aplicação seja suscetível de afetar gravemente o nível de 
vida e o emprego em certas regiões, bem como a exploração de equipamentos 
de transporte.

O artigo 90.º do TFUE, por seu turno, tem a seguinte redação:

Artigo 90.º

No que diz respeito à matéria regulada no presente título, os objetivos dos 
Tratados são prosseguidos no âmbito de uma política comum dos transportes.

III - Jurisprudência sobre a base jurídica

Da jurisprudência do Tribunal emergem certos princípios no que respeita à escolha da base 
jurídica. Em primeiro lugar, e tendo em conta as consequências da base jurídica em termos de 
competência substantiva e processual, a escolha da base jurídica correta reveste-se de 
importância constitucional1. Em segundo lugar, nos termos no artigo 13.º, n.º 2, do TFUE, 
cada instituição deve atuar dentro dos limites das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Tratado2. Em terceiro lugar, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, «a escolha 
da base jurídica de um ato comunitário deve fundar-se em elementos objetivos suscetíveis de 
fiscalização jurisdicional, entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do 
ato»3. Em quarto lugar, cumpre averiguar se a proposta prossegue uma dupla finalidade, ou se 
possui uma dupla componente, e se uma ou outra são identificáveis como a vertente principal 
ou preponderante, sendo a segunda apenas acessória, ou se visa simultaneamente uma série de 
objetivos, ou possui múltiplos elementos indissociavelmente ligados, sem que uma seja 
secundária e indireta em relação à outra. No primeiro caso, o ato tem de fundamentar-se numa 
única base jurídica, a saber, aquela que é requerida pelo objetivo principal ou preponderante; 
no segundo caso, o ato terá de se basear nas diversas bases jurídicas correspondentes4. A 
escolha de uma base jurídica incorreta pode, portanto, justificar a anulação do ato em causa.

IV. Objetivo e conteúdo do regulamento proposto

A Comissão explica a sua escolha da base jurídica da seguinte forma:

As disposições do presente regulamento estão relacionadas com as normas de 
segurança de base relativas à proteção sanitária dos trabalhadores e da 
população em geral. Consequentemente, a base jurídica escolhida é o 
capítulo 3 do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia 

                                               
1 Parecer 2/00, Protocolo de Cartagena [2001], Coletânea de Jurisprudência I-9713, n.º 5; Processo C-370/07 
Comissão v. Conselho [2009], Coletânea de Jurisprudência I-8917, n.os 46-49; Parecer 1/08, Acordo Geral sobre 
o Comércio de Serviços [2009], Coletânea de Jurisprudência I-11129, n.º 110.
2 Processo C-403/05, Parlamento contra Comissão, Coletânea [2007], Coletânea de Jurisprudência I-9045, n.º 
49, e toda a jurisprudência aí citada.
3 Processo C-411/06, Comissão v. Parlamento e Conselho [2009], Coletânea de Jurisprudência I-7585, n.º 45, e 
toda a jurisprudência aí citada. 
4 Vide o supracitado Processo C-411/06, n.os 46-47.



AL\943194PT.doc 5/6 PE516.596v01-00

PT

Atómica, nomeadamente os artigos 31.º e 32.º.1

No que diz respeito ao fim em vista, o artigo 1.º, n.º 1, da proposta de regulamento indica que 
se pretende instituir um sistema comunitário de registo dos transportadores de materiais 
radioativos que facilite «a tarefa dos Estados-Membros de assegurar o cumprimento das 
normas de segurança de base para a proteção da saúde da população e dos trabalhadores 
contra os perigos resultantes das radiações ionizantes, definidas na Diretiva 96/29/Euratom». 
O presente regulamento é aplicável, por conseguinte, «a qualquer transportador de materiais 
radioativos no interior da Comunidade, de países terceiros para a Comunidade ou da 
Comunidade para países terceiros. Não é aplicável aos transportadores que efetuam o 
transporte de materiais radioativos por via aérea e marítima» (artigo 1.º, n.º 2, da proposta de 
regulamento). 

Quanto ao conteúdo, a proposta de regulamento exige que os transportadores de materiais 
radioativos possuam um registo válido obtido junto do Sistema Eletrónico de Registo de 
Transportadores (ESCReg), que será criado com vista à supervisão e ao controlo do transporte 
de material radioativo. O supracitado registo deverá, então, permitir que o respetivo portador 
proceda ao transporte em toda a União Europeia (artigo 4.º da proposta de regulamento).

Cumpre observar que o artigo 3.º, n.º 3, da proposta de regulamento indica que o titular de 
uma licença ou registo válidos emitidos em conformidade com a Diretiva 96/29/Euratom, 
podem, desde que o transporte esteja incluído, realizar o transporte de material radioativo sem 
registo no ESCReg instituído pela proposta em apreço.

Ao introduzir, assim, uma distinção entre os âmbitos das duas medidas, a proposta de 
regulamento indica que tem como objetivo principal a implementação de um sistema de 
registo destinado a abranger especificamente o transporte de materiais radioativos de natureza 
transfronteiriça (artigo 1.º, n.º 2, da proposta de regulamento). O certificado de registo, a 
licença ou o averbamento de operações de transporte a título individual continuarão, assim, a 
ser obtidos nos moldes do procedimento nacional introduzido pela Diretiva 96/29/Euratom 
(artigo 3.º, n.º 2, da proposta de regulamento).

Deduz-se da redação da proposta de regulamento que, dada a natureza das substâncias 
radioativas, o seu transporte ficará sujeito, por um lado, às normas que regem o transporte de 
mercadorias perigosas2, ao abrigo do TFUE (agora com o respetivo artigo 91.º a servir de base 
jurídica) e, por outro, às medidas de proteção contra as radiações3, ao abrigo da lei Euratom. 

                                               
1 COM(2012)0561, Exposição de motivos, p. 3.
2 Diretiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de setembro de 2008, relativa ao transporte 
terrestre de mercadorias perigosas (texto com relevância para o EEE), JO L 260 de 30.9.2008, p. 13; e Diretiva 
2008/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 2008, que altera a Diretiva 95/50/CE do 
Conselho, relativa a procedimentos uniformes de controlo do transporte rodoviário de mercadorias perigosas, no 
que diz respeito às competências de execução atribuídas à Comissão, JO L 162 de 21.6.2008, p. 11.
3 Diretiva 96/29/CEE do Conselho, JO L 159 de 29.6.1996, p. 1, e Diretiva do Conselho 1493/93, de 8 de junho 
de 1993, sobre transferências de substâncias radioativas entre Estados-Membros, JO L 148 de 10.6.1993, p. 1; 
Diretiva 2006/117/Euratom do Conselho, de 20 de novembro de 2006, relativa à fiscalização e ao controlo das 
transferências de resíduos radioativos e de combustível nuclear irradiado, JO L 337 de 5.12.2006, p. 21; Diretiva 
89/618/Euratom do Conselho, de 27 de novembro de 1989, relativa à informação da população sobre as medidas 
de proteção sanitária aplicáveis e sobre o comportamento a adotar em caso de emergência radiológica, JO L 357 
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V - Determinação da base jurídica adequada

O artigo 91.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estatui a base jurídica 
para uma ação tendente à consecução dos objetivos referidos no artigo 90.º do TFUE, 
designadamente as regras comuns aplicáveis aos transportes internacionais do, ou para o, 
território de um Estado-Membro, ou que atravessem o território de um ou mais 
Estados-Membros, as condições ao abrigo das quais os transportadores não sediados podem 
efetuar serviços de transporte num Estado-Membro, bem como as medidas para melhorar a 
segurança do transporte. 

Se bem que a proposta prossiga uma dupla finalidade ou possua uma dupla componente, o 
transporte e a segurança radioativa, decorre da análise do objetivo e do conteúdo da proposta 
que o sistema de registo do transporte deve ser considerado como o propósito principal ou 
preponderante, ao passo que os bens transportados são uma vertente meramente acessória para 
a consecução desse fim. De acordo com a supracitada jurisprudência do Tribunal, o ato em 
questão deve, portanto, alicerçar-se numa só base jurídica, a saber, a que é requerida pelo 
objetivo ou componente principal ou preponderante, que neste caso é o artigo 91.º do TFUE.

Cumpre ainda recordar que o recurso a esta base jurídica implicaria a mudança do processo de 
consulta para o processo legislativo ordinário, com a plena participação do Parlamento.

VI - Conclusão e recomendação

À luz da análise expendida, só o artigo 91.º do TFUE constitui a base jurídica adequada para a 
proposta. 

Na sua reunião de 9 de julho de 2013, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, por 
unanimidade1, recomendar o seguinte: O artigo 91.º do TFUE constitui a base jurídica 
adequada para a adoção de um ato legislativo com a finalidade e o conteúdo da proposta de 
Regulamento do Conselho que institui um sistema comunitário de registo dos transportadores 
de materiais radioativos. Um ato legislativo deste género tem, por conseguinte, de ser adotado 
nos termos do processo legislativo ordinário. 

Com os meus melhores cumprimentos,

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
de 7.12.1989, p. 31; Diretiva 2003/122/Euratom do Conselho, de 22 de dezembro de 2003, relativa ao controlo 
de fontes radioativas seladas de atividade elevada e de fontes órfãs, JO L 346 de 31.12.2003, p. 57.
1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Raffaele Baldassarre (Vice-Presidente), Luigi 
Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (Vice-Presidente), Piotr Borys, Françoise Castex (Vice-Presidente), 
Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(Presidente), Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, 
Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss (relator), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka e Anna Záborská.


