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Doamnă președintă,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 11 iunie 2013 ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în 
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul de procedură, pentru examinarea pertinenței 
modificării temeiului juridic al propunerii de regulament al Consiliului de mai sus prin 
înlocuirea articolelor 31 și 32 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei 
Atomice (denumit în continuare „Tratatul Euratom”) cu articolul 91 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE”) sau prin adăugarea acestei 
dispoziții la temeiul juridic propus de Comisie. 

I - Context

Propunerea de regulament al Consiliului instituie un sistem comunitar de înregistrare a 
transportatorilor de materiale radioactive care facilitează sarcina statelor membre de a asigura 
respectarea normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a 
populației împotriva pericolelor generate de radiațiile ionizante, stabilite în Directiva 
96/29/Euratom. 

Propunerea de regulament înlocuiește1 sistemele de raportare și autorizare din statele membre 

                                               
1 COM(2012)0561, Expunerea de motive, p. 2.
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instituite la articolele 2 și 3 din Directiva 96/29/Euratom cu o înregistrare unică. În plus, 
propunerea de regulament adoptă o abordare graduală, scutind de la obligația de înregistrare 
transportatorii care transportă exclusiv „colete exceptate”. Pe de altă parte, propunerea de 
regulament lasă la latitudinea statelor membre adăugarea unor cerințe de înregistrare 
suplimentare pentru transportatorii de materiale de fisiune și puternic radioactive.

Conform articolelor 31 și 32 din Tratatul Euratom, Parlamentul este doar consultat, pe când, 
conform articolului 91 din TFUE, Parlamentul este, împreună cu Consiliul, colegiuitor, în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară.

În cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie au fost depuse 10 amendamente cu 
scopul de a înlocui temeiul juridic propus cu articolul 91 din TFUE sau de a adăuga acest 
articol la temeiul juridic propus. De asemenea, avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică 
și siguranță alimentară propune înlocuirea temeiului juridic cu articolul 91 din TFUE.

Amendamentele depuse de deputați și avizul Comisiei ENVI privind modificarea temeiului 
juridic din propunere au fost justificate astfel:

„Întrucât propunerea privește chestiuni legate de transporturi, este adecvat 
ca acesta să se bazeze pe articolul 91 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (Transporturi). Astfel, Parlamentul ar trebui să exercite 
competențe de codecizie.”

„În prezent, în Directiva 2008/68/CE privind transportul interior de mărfuri 
periculoase sunt prevăzute, pe baza tratatului, dispoziții privind transportul 
de mărfuri radioactive. Prin urmare, este adecvat să se aleagă același temei 
juridic pentru prezentul regulament. Nu ar trebui să se ia Parlamentului 
European competențele de codecizie, așa cum se prevede în propunerea 
Comisiei; cu atât mai mult cu cât propunerea se referă la chestiuni 
importante legate de mediu și de sănătate. În general, având în vedere 
adoptarea de către Parlamentul European a raportului BELET 
(P7_TA(2011)0055) la 15 februarie 2011 și a raportului RIVASI privind  
substanțele radioactive din apa destinată consumului uman 
(P7_TA(2013)0068) la 12 martie 2013, normele privind radioprotecția ar 
trebui abordate conform tratatului.”

II – Articolele relevante din tratat

Propunerea Comisiei prezintă ca temei juridic următoarele articole din Tratatul Euratom:

Articolul 31

Normele de bază sunt elaborate de Comisie după obținerea avizului unui grup 
de personalități desemnate de Comitetul Științific și Tehnic dintre experții 
științifici ai statelor membre, în special dintre experții din domeniul sănătății 
publice. Comisia cere avizul Comitetului Economic și Social pentru normele 
de bază astfel elaborate. 
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După consultarea Parlamentului European, Consiliul stabilește normele de 
bază cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, care îi transmite 
punctele de vedere ale comitetelor solicitate de aceasta.

Articolul 32

La solicitarea Comisiei sau a unui stat membru, normele de bază pot fi 
revizuite sau completate urmând procedura descrisă la articolul 31. 

Comisia trebuie să examineze orice cerere formulată de un stat membru.

Normele de bază menționate la articolul 31 sunt definite la articolul 30 din Tratatul Euratom, 
care prevede următoarele:

Articolul 30

La nivelul Comunității se instituie norme de bază cu privire la protecția 
sănătății populației și lucrătorilor împotriva pericolelor care rezultă din 
radiațiile ionizante.

„Norme de bază” înseamnă: 
(a) dozele maxime admise în condiții de securitate suficientă; 
(b) expunerile și contaminările maxime admise; 
(c) principiile fundamentale de supraveghere medicală a lucrătorilor.

Articolul 91 din TFUE, despre care s-a sugerat să completeze sau să înlocuiască temeiul 
juridic propus, are următorul conținut:

Articolul 91

(1) În vederea punerii în aplicare a articolului 90 și ținând seama de 
aspectele speciale privind transporturile, Parlamentul European și Consiliul 
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după 
consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, 
stabilesc:

(a) norme comune aplicabile transporturilor internaționale, efectuate dinspre 
sau către teritoriul unui stat membru ori prin traversarea teritoriului unuia 
sau mai multor state membre;
(b) condițiile în care transportatorii nerezidenți pot furniza servicii de 
transport într-un stat membru;
(c) măsuri care permit îmbunătățirea siguranței transporturilor;
(d) orice alte dispoziții utile.

(2) În cazul în care se adoptă măsurile prevăzute la alineatul (1), trebuie 
avute în vedere cazurile în care aplicarea lor ar putea afecta grav nivelul de 
trai și de ocupare a forței de muncă în anumite regiuni, precum și exploatarea 
echipamentelor de transport.
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Articolul 90 din TFUE are următorul conținut:

Articolul 90

În ceea ce privește domeniul reglementat de prezentul titlu, se urmăresc 
obiectivele tratatelor în cadrul unei politici comune în domeniul 
transporturilor.

III - Jurisprudența privind temeiul juridic

Din jurisprudența Curții se desprind câteva principii cu privire la alegerea temeiului juridic. În 
primul rând, având în vedere consecințele temeiului juridic în ceea ce privește competența 
materială și procedura, alegerea temeiului juridic corect prezintă o importanță de natură 
constituțională1. În al doilea rând, conform articolului 13 alineatul (2) din TFUE, fiecare 
instituție trebuie să acționeze în limitele competențelor care îi sunt conferite prin tratat2. În al 
treilea rând, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic al unui act 
comunitar trebuie fondată pe elemente obiective care pot fi supuse controlului jurisdicțional, 
printre care figurează în special scopul și conținutul actului”3. În al patrulea rând, trebuie să se 
stabilească dacă propunerea ori are un obiectiv dublu sau o componentă dublă, iar una dintre 
acestea poate fi identificată ca obiectivul/componenta principal(ă)/predominant(ă), întrucât 
celălalt obiectiv sau cealaltă componentă are un caracter pur incidental ori urmărește simultan 
o serie de obiective sau are mai multe componente care sunt indisociabil legate, fără ca una să 
fie de natură secundară sau să fie indirect legată de cealaltă componentă. În primul caz, actul 
trebuie să aibă la bază un temei juridic unic, și anume pe acela necesar pentru 
obiectivul/componenta principal(ă)/predominant(ă), iar în cel de-al doilea caz actul va trebui 
să aibă la bază diversele temeiuri juridice aferente4. Prin urmare, alegerea unui temei juridic 
incorect poate justifica anularea actului în cauză.

IV. Scopul și conținutul propunerii de regulament

Comisia explică alegerea sa în ce privește temeiul juridic în modul următor:

Dispozițiile prezentului regulament se referă la normele de securitate de bază 
privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației. În consecință, temeiul 
juridic este constituit de capitolul 3 din Tratatul de instituire a Comunității 
Europene a Energiei Atomice, în special de articolele 31 și 325.

În ceea ce privește obiectivul, la articolul 1 alineatul (1) din propunerea de regulament se 
menționează că scopul regulamentului este acela de a institui un sistem comunitar de 
înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive, care facilitează „sarcina statelor 
membre de a asigura respectarea normelor de securitate de bază privind protecția sănătății 
                                               
1 Avizul 2/00, Protocolul de la Cartagina, Rec., 2001, I-9713, punctul 5; Cauza C-370/07, Comisia/Consiliu, 
Rec., 2009, p. I-8917, punctele 46-49; Avizul 1/08, General Agreement on Trade in Services, Rec., 2009, 
I-11129, punctul 110.
2 Cauza C-403/05, Parlamentul/Comisia, Rec., 2007, p. I-9045, punctul 49 și jurisprudența citată.
3 Cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul European și Consiliu, Rec., 2009, p. I-7585, punctul 45 și jurisprudența 
citată. 
4 A se vedea cauza C-411/06, menționată anterior, punctele 46-47.
5 COM(2012)0561, Expunerea de motive, p. 3.
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lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor generate de radiațiile ionizante, stabilite de 
Directiva 96/29/Euratom.” Propunerea de regulament se aplică, prin urmare, „oricărui 
transportator care transportă materiale radioactive în interiorul Comunității, din țări terțe către 
Comunitate și din Comunitate către țări terțe. Prezentul regulament nu se aplică 
transportatorilor care transportă materiale radioactive pe calea aerului sau pe mare.” [articolul 
1 alineatul (2) din propunerea de regulament]. 

În ceea ce privește conținutul, propunerea de regulament solicită transportatorilor de materiale 
radioactive să aibă o înregistrare valabilă obținută prin Sistemul electronic de înregistrare a 
transportatorilor (ESCReg), care este instituit pentru supravegherea și controlul transportului 
de materiale radioactive. Înregistrarea respectivă permite apoi transportatorilor să desfășoare 
activități de transport peste tot în Uniune (articolul 4 din propunerea de regulament).

Ar trebui remarcat faptul că la articolul 3 alineatul (3) din propunerea de regulament se 
menționează că un titular al unor licențe sau al unor înregistrări valabile eliberate în 
conformitate cu Directiva 96/29/Euratom poate să transporte materiale radioactive fără a 
dispune de înregistrare prin ESCReg în temeiul prezentei propuneri, dacă transportul este 
inclus în licențele sau înregistrările valabile. 

Introducând astfel o distincție între obiectivele celor două măsuri, în propunerea de 
regulament se menționează că are ca obiectiv principal implementarea unui sistem de 
înregistrare care să se aplice în mod special transportului de materiale radioactive de natură 
transfrontalieră [articolul 1 alineatul (2) din propunerea de regulament]. Certificatul de 
înregistrare a transportatorului, licența sau înregistrarea pentru activități individuale de 
transport vor fi, prin urmare, obținute în continuare în conformitate cu procedura națională 
introdusă de Directiva 96/29/Euratom [articolul 3 alineatul (2) din propunerea de regulament].

Din textul propunerii de regulament reiese că, în funcție de natura materialelor radioactive, 
transportul acestora face obiectul, pe de-o parte, nomelor aplicabile transportului de mărfuri 
periculoase1 în temeiul TFUE (articolul 91 din TFUE reprezentând acum temeiul său juridic) 
și, pe de altă parte, măsurilor de protecție împotriva radiației2 în temeiul dreptului privind 
Euratom.

V - Stabilirea temeiului juridic adecvat

Articolul 91 din TFUE constituie temeiul juridic pentru luarea de măsuri în vederea realizării 

                                               
1 Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul 
interior de mărfuri periculoase, JO L 260, 30.9.2008, p. 13 și Directiva 2008/54/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 17 iunie 2008 de modificare a Directivei 95/50/CE a Consiliului privind procedurile unitare de 
control în transportul rutier de mărfuri periculoase, în ceea ce privește competențele de executare conferite 
Comisiei, JO L 162, 21.6.2008, p. 11.
2 Directiva 96/29/Euratom a Consiliului, JO L 159, 29.6.1996, p.1; și Directiva 1493/93 a Consiliului din 8 iunie 
1993 privind transportul de substanțe radioactive între statele membre, JO L 148, 10.6.1993, p. 1; Directiva 
2006/117/Euratom a Consiliului din 20 noiembrie 2006 privind supravegherea și controlul transporturilor de 
deșeuri radioactive și carburant uzat, JO L 337, 5.12.2006, p.21; Directiva 89/618/Euratom a Consiliului din 27 
noiembrie 1989 privind informarea populației asupra măsurilor de protecție a sănătății care trebuie aplicate și 
asupra procedurilor care se impun în caz de urgență radiologică, JO L 357, 7.12.1989, p 31; Directiva 
2003/122/Euratom a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind controlul surselor radioactive închise de mare 
activitate și a surselor orfane, JO L 346, 31.12.2003, p. 57.
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obiectivelor menționate la articolul 90 din TFUE, între altele stabilirea unor norme comune 
aplicabile pentru transportul internațional pe teritoriul unui stat membru sau de pe teritoriul 
acestuia sau care are loc prin traversarea teritoriului unui stat membru sau al mai multor state 
membre și a condițiilor în care transportatorii nerezidenți pot furniza servicii de transport pe 
teritoriul unui stat membru, precum și luarea unor măsuri de creștere a siguranței 
transporturilor. 

Dacă, pe de-o parte, propunerea are un obiectiv dublu sau o componentă dublă, transporturile 
și siguranța materialelor radioactive, din analiza scopului și a conținutului propunerii reiese că 
sistemul de înregistrare destinat transporturilor trebuie considerat obiectivul principal sau 
predominant, mărfurile transportate având doar caracter incidental în legătură cu obiectivul 
respectiv. Conform jurisprudenței consacrate a Curții menționate anterior, actul respectiv 
trebuie să aibă la bază un temei juridic unic, și anume pe acela necesar pentru 
obiectivul/componenta principal(ă)/predominant(ă), în cazul de față articolul 91 din TFUE.
Ar trebui, de asemenea, menționat faptul că alegerea acestui temei juridic ar implica trecerea 
de la procedura de consultare la procedura legislativă ordinară, cu participarea deplină a 
Parlamentului.

VI - Concluzie și recomandare

În lumina analizei menționate anterior, numai articolul 91 din TFUE reprezintă temeiul juridic 
adecvat pentru prezenta propunere.

În consecință, la reuniunea sa din 9 iulie 2013, Comisia pentru afaceri juridice a decis, în 
unanimitate1, să recomande următoarele: articolul 91 din TFUE constituie temeiul juridic 
adecvat pentru adopta un act legislativ care are obiectivul și conținutul propunerii de 
regulament al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de înregistrare a 
transportatorilor de materiale radioactive. Prin urmare, un astfel de act legislativ trebuie 
adoptat pe baza procedurii legislative ordinare.

Cu stimă,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 La votul final au fost prezenți următorii: Raffaele Baldassarre (vicepreședinte), Luigi Berlinguer, Sebastian 
Valentin Bodu (vicepreședinte), Piotr Borys, Françoise Castex (vicepreședinte), Christian Engström, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (președinte), Jörg Leichtfried, 
Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra 
Thein, Axel Voss (raportor), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská


