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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga uredbe Sveta o vzpostavitvi sistema za 
registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi (COM(2012)0561- C7-0320/2012 
– 2011/0225(NLE)) 

Spoštovana ga. predsednica,

S pismom z dne 11. junija 2013 ste skladno s členom 37 poslovnika Odbor za pravne zadeve 
zaprosili za mnenje o primernosti spreminjanja pravne podlage zgoraj omenjenega predloga 
uredbe Sveta, tako da se člena 31 in 32 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo (v nadaljnjem besedilu „Pogodba Euratom“) nadomestita s členom 91 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu „PDEU“) oziroma da se ta določba doda 
pravni podlagi, ki jo je predlagala Komisija. 

I – Ozadje

Predlagana uredba Sveta vzpostavlja sistem Skupnosti za registracijo prevoznikov 
radioaktivnih snovi, ki omogoča državam članicam lažje izvajanje naloge, povezane z 
zagotavljanjem izpolnjevanja temeljnih varnostnih standardov varovanja zdravja delavcev in 
prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja, določenih v Direktivi 
96/29/Euratom.  

Predlagana uredba nadomešča1 sisteme prijavljanja in pridobivanja dovoljenj v državah 
članicah, ki jih določata člena 2 in 3 Direktive 96/29/Euratom, z enotno registracijo. Poleg 

                                               
1 COM(2012)0561, obrazložitveni memorandum, str. 2.
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tega predlagana uredba uvaja stopenjski pristop, tako da se iz obveznosti registracije izločijo 
prevozniki, ki prevažajo izključno „izvzete tovorke“. Po drugi strani predlagana uredba 
državam članicam prepušča, da uvedejo dodatne zahteve za registracijo za prevoznike 
cepljivih in visoko radioaktivnih snovi.

Medtem ko člena 31 in 32 Pogodbe Euratom predvidevata zgolj posvetovanje s Parlamentom, 
slednji v skladu s členom 91 PDEU deluje kot sozakonodajalec s Svetom v okviru rednega 
zakonodajnega postopka. 

V okviru Odbora za industrijo, raziskave in energetiko je bilo vloženih 10 predlogov 
sprememb, katerih namen je spremeniti pravno podlago v člen 91 PDEU oziroma dodati 
slednjega predlagani pravni podlagi. Spremembo pravne podlage v člen 91 PDEU v svojem 
mnenju predlaga tudi Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.  

Predlogi sprememb, ki so jih vložili poslanci, in mnenje odbora ENVI o spreminjanju pravne 
podlage predloga, so bili obrazloženi, kot sledi:

„Ker predlog obravnava vprašanja prevoza, se zdi primerno, da temelji na 
členu 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije (prevoz). Parlament bi zato 
moral uporabiti svojo pristojnost soodločanja.“

„Določbe, ki zadevajo prevoz radioaktivnih snovi, se trenutno nahajajo v 
Direktivi 2008/68/ES o notranjem prevozu nevarnega blaga, ki temelji na 
Pogodbi. Zato se zdi primerno, da se za to uredbo izbere ista pravna podlaga. 
Ni primerno, da bi, tako kot to predvideva predlog Komisije, Evropskemu 
parlamentu odvzeli pristojnost soodločanja; to velja še toliko bolj, ker 
predlog obravnava pomembna okoljska in zdravstvena vprašanja. V splošnem 
bi bilo treba, skladno s poročilom BELET (P7_TA(2011)0055) in poročilom 
RIVASI o radioaktivnih snoveh v vodi, namenjeni za prehrano ljudi, ki ju je 
Evropski parlament sprejel 15. februarja 2011 oziroma 12. marca 2013, 
varstvo pred sevanjem obravnavati na podlagi Pogodbe.“

II – Upoštevni členi pogodb

Komisija v predlogu kot pravno podlago navaja naslednje člene Pogodbe Euratom:

Člen 31

Komisija izdela temeljne standarde potem, ko pridobi mnenje skupine oseb, ki 
jih imenuje Znanstveno-tehnični odbor izmed znanstvenih izvedencev iz držav 
članic, zlasti izvedencev za javno zdravje. Komisija o tako pripravljenih 
temeljnih standardih zahteva mnenje Ekonomsko-socialnega odbora. 

Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom na predlog Komisije, ki mu 
posreduje mnenja odborov, s kvalificirano večino določi temeljne standarde. 
Svet glasuje po načelu kvalificirane večine.

Člen 32
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Na zahtevo Komisije ali države članice se lahko temeljni standardi revidirajo 
ali dopolnijo v skladu s postopkom iz člena 31. 

Komisija mora preučiti vsako predloženo zahtevo države članice.

Temeljni standardi iz člena 31 so opredeljeni v členu 30 Pogodbe Euratom, in sicer:

Člen 30

V Skupnosti se določijo temeljni standardi za varovanje zdravja delavcev in 
prebivalstva pred nevarnostmi, ki izvirajo iz ionizirajočih sevanj.

Izraz „temeljni standardi“ pomeni: 
(a) največje dovoljene doze, ki še zagotavljajo zadostno varnost; 
(b) največjo dovoljeno izpostavljenost in kontaminacijo; 
(c) temeljna načela, ki urejajo zdravstveni nadzor delavcev.

Člen 91 PDEU, ki naj bi dopolnil ali nadomestil predlagano pravno podlago, se glasi:

Člen 91

1. Za izvajanje člena 70 in ob upoštevanju posebnosti prevoza Evropski 
parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju 
z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij določita:

(a) skupna pravila, ki se uporabljajo za mednarodni prevoz na ozemlje ali 
z ozemlja države članice ali za prevoz prek ozemlja ene ali več držav članic;
(b) pogoje, pod katerimi lahko prevozniki opravljajo prevoz v državi članici, 
v kateri nimajo sedeža;
(c) ukrepe za izboljšanje varnosti prometa;
(d) vse druge ustrezne predpise.

2. Kadar se sprejmejo ukrepi iz odstavka 1, se upoštevajo primeri, kjer bi 
njihova uporaba lahko resno vplivala na življenjsko raven in stopnjo 
zaposlenosti v nekaterih regijah ter na izkoriščanje prometne infrastrukture.

Člen 90 PDEU se glasi:

Člen 90

Cilji Pogodb se na področju, ki ga ureja ta naslov, uresničujejo v okviru 
skupne prometne politike.

III – Sodna praksa o pravni podlagi

Nekatera načela v zvezi z izbiro pravne podlage izhajajo iz sodne prakse Sodišča. Glede na 
posledice pri določitvi pravne podlage v smislu stvarne pristojnosti in postopka je izbira 
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ustrezne pravne podlage ustavnega pomena1. Poleg tega mora vsaka institucija v skladu s 
členom 13(2) PDEU delovati znotraj pristojnosti, ki so ji dodeljene s pogodbo2. Kot tretje iz 
sodne prakse Sodišča izhaja, da „mora izbira pravne podlage ukrepa Skupnosti temeljiti na 
objektivnih dejstvih, ki jih je mogoče sodno preizkusiti, med temi pa sta zlasti cilj in vsebina 
ukrepa“3. Kot četrto je treba določiti, ali ima predlog dvojni namen ali dva sestavna dela, pri 
čemer je eden glavni ali prevladujoči namen ali sestavni del, drugi pa samo stranski, ali pa 
ima predlog sočasno več ciljev ali sestavnih delov, ki so med seboj neločljivo povezani, ne da 
bi bil eden v odnosu do drugega drugoten ali posreden. V prvem primeru mora akt temeljiti na 
samo eni pravni podlagi, in sicer tisti, ki jo zahteva glavni ali prevladujoči namen oziroma 
sestavni del, v drugem primeru pa mora temeljiti na različnih ustreznih pravnih podlagah.4

Izbira nepravilne pravne podlage lahko zato upraviči razveljavitev zadevnega akta.

IV. Cilj in vsebina predlagane uredbe

Komisija utemeljuje izbiro pravne podlage takole:

Določbe te uredbe se nanašajo na temeljne standarde za varstvo zdravja 
delavcev in prebivalstva. Zato je pravna podlaga Poglavje 3 Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 31 in 32 
Poglavja 35.

Kar zadeva zastavljeni cilj, člen 1(1) predlagane uredbe določa, da je namen te uredbe 
vzpostavitev sistema Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi, ki omogoča 
„državam članicam lažje izvajanje naloge, povezane z zagotavljanjem izpolnjevanja temeljnih 
varnostnih standardov varovanja zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi 
ionizirajočega sevanja, določenih v Direktivi 96/29/Euratom“. Predlagana uredba se zato 
uporablja za „vse prevoznike, ki prevažajo radioaktivne snovi znotraj Skupnosti, iz tretjih 
držav v Skupnost in iz Skupnosti v tretje države. Ne uporablja se za prevoznike, ki prevažajo 
radioaktivne snovi po zraku ali po morju.“ (Člen 1(2) predlagane uredbe.) 

Kar zadeva vsebino, predlagana uredba od prevoznikov radioaktivnih snovi zahteva, da imajo 
veljavno registracijo, ki jo pridobijo od elektronskega sistema za registracijo prevoznikov 
(ESCReg), ki se vzpostavi za nadzor in kontrolo prevoza radioaktivnih snovi. Omenjena 
registracija omogoča prevozniku izvajanje prevoza po vsej Uniji (člen 4 predlagane uredbe).

Omeniti je treba, da člen 3(3) predlagane uredbe določa, da imetnik veljavnega dovoljenja ali 
registracije, ki sta bila izdana v skladu z Direktivo 96/29/Euratom, lahko izvaja prevoz 
radioaktivnih snovi brez registracije prek sistema ESCReg, vzpostavljenega s predlogom, ki je 
predmet analize, če je prevoz vključen v to dovoljenje ali registracijo. 

Z uvedbo razlikovanja med področjema uporabe obeh ukrepov predlagana uredba tako 
                                               
1 Mnenje 2/00 v zadevi Kartagenski protokol [2001], ZOdl., str. I-9713, točka 5; zadeva -370/07 Komisija proti 
Svetu [2009], ZOdl.,  str. I-8917, točke 46–49; mnenje 1/08 v zadevi Splošni sporazum o trgovini s storitvami 
[2009], ZOdl.,  str. I-11129, točka 110.
2 Zadeva C-403/05 Parlament proti Komisiji [2007], ZOdl., I-9045, točka 49 in tam navedena sodna praksa.
3 Zadeva C-411/06 Komisija proti Parlamentu in Svetu [2009], ZOdl., str. I-7585, točka 45 in tam navedena 
sodna praksa. 
4 Glej zgoraj omenjeno zadevo C-411/06, točki 46-47.
5 COM(2012)0561, obrazložitveni memorandum, str. 3.



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

SL

nakazuje, da je njen glavni cilj uvedba sistema za registracijo, ki pokriva posebej prevoz 
radioaktivnih snovi čezmejne narave (člen 1(2) predlagane uredbe). Potrdilo o vpisu v 
register, dovoljenje ali registracija za posamezne prevoze se bodo torej še naprej pridobivali 
po nacionalnem postopku, ki ga je uvedla Direktiva 96/29/Euratom (člen 3(2) predlagane 
direktive).

Iz besedila predlagane uredbe je razvidno, da je prevoz radioaktivnih snovi glede na vrsto teh 
snovi po eni strani podvržen predpisom, ki urejajo prevoz nevarnega blaga 1, v okviru 
zakonodaje PDEU (katerih sedanja pravna podlaga je člen 91 PDEU), po drugi strani pa 
ukrepom za zaščito pred sevanjem2 v okviru zakonodaje Euratom.

V - Opredelitev ustrezne pravne podlage

Člen 91 PDEU je pravna podlaga za ukrepe, katerih namen je doseči cilje iz člena 90 PDEU, 
med drugim za skupna pravila, ki se uporabljajo za mednarodni prevoz na ozemlje ali 
z ozemlja države članice ali za prevoz prek ozemlja ene ali več držav članic, pogoje, pod 
katerimi lahko prevozniki opravljajo prevoz v državi članici, v kateri nimajo sedeža, in ukrepe 
za izboljšanje varnosti prevoza. 

Predlog ima dvojni namen ali dva sestavna dela, tj. prevoz in radiološko varnost, pri čemer iz 
analize cilja in vsebine predloga izhaja, da je treba sistem za registracijo prevoza obravnavati 
kot glavni ali prevladujoči namen, blago, ki se prevaža, pa samo kot stranski namen.  V 
skladu z zgoraj omenjeno ustaljeno sodno prakso Sodišča mora zadevni akt zato temeljiti na 
eni sami pravni podlagi, tj. podlagi, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj ali sestavni del 
in je v tem primeru člen 91 PDEU.  

Poleg tega je treba omeniti, da bi sklicevanje na to pravno podlago pomenilo prehod s 
postopka posvetovanja na redni zakonodajni postopek, kjer bi bil Parlament popolnoma 
vključen.

VI - Sklepne ugotovitve in priporočila

Glede na zgornjo analizo je samo člen 91 PDEU prava pravna podlaga za predlog.

Odbor za pravne zadeve je po obravnavi na seji 9. julija 2013 soglasno sprejel odločitev3, da 
                                               
1 Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu 
nevarnega blaga v cestnem in železniškem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh, UL L 260, 
30.9.2008, str. 13; in Direktiva 2008/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o spremembi 
Direktive Sveta 95/50/ES o enotnih postopkih kontrol cestnega prevoza nevarnega blaga glede Komisiji 
podeljenih izvedbenih pooblastil, UL L 162, 21.6.2008, str. 11.
2 Direktiva Sveta 96/29/Euratom, UL L 159, 29.6.1996, str. 1; in Direktiva Sveta 1493/93 z dne 8. junija 1993 o 
pošiljkah radioaktivnih snovi med državami članicami, UL L 148, 10.6.1993, str. 1; Direktiva Sveta 
2006/117/EURATOM z dne 20. novembra 2006 o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega jedrskega goriva UL L 337, 5.12.2006, str. 21); Direktiva Sveta 89/618/Euratom z dne 
27. novembra 1989 o obveščanju prebivalstva o ukrepih zdravstvenega varstva, ki jih je treba sprejeti, in o 
pravilih ravnanja v primeru radiološkega izrednega dogodka, UL L 357, 7.12.1989, str. 31; DIREKTIVA 
SVETA 2003/122/EURATOM z dne 22. decembra 2003 o nadzoru visokoaktivnih zaprtih radioaktivnih virov in 
virov neznanega izvora, UL L 346, 31.12.2003, str. 57.
3 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Raffaele Baldassarre (podpredsednik), Luigi Berlinguer, Sebastian 
Valentin Bodu (podpredsednik), Piotr Borys, Françoise Castex (podpredsednica), Christian Engström, Giuseppe 
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priporoči naslednje: Člen 91 PDEU je primerna pravna podlaga za sprejetje zakonodajnega 
akta s ciljem in vsebino predloga uredbe Sveta o vzpostavitvi sistema Skupnosti za 
registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi. Takšen zakonodajni akt je torej treba sprejeti po 
rednem zakonodajnem postopku.

S spoštovanjem,

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Jörg 
Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Axel Voss (poročevalec), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská.


