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Med en skrivelse av den 11 juni 2013 begärde du i enlighet med artikel 37 i arbetsordningen 
att utskottet för rättsliga frågor skulle yttra sig över lämpligheten i att ändra den rättsliga 
grunden för det ovannämnda förslaget till rådets förordning genom att byta ut artiklarna 31 
och 32 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat 
”Euratomfördraget”) med artikel 91 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan 
kallat ”EUF-fördraget”) eller genom att lägga till denna artikel till den rättsliga grund som 
kommissionen föreslagit. 

I – Bakgrund

Genom den föreslagna förordningen inrättas ett system för registrering av transportörer av 
radioaktivt material i gemenskapen som gör det enklare för medlemsstaterna att säkerställa 
efterlevnaden av de grundläggande normer som fastställs i direktiv 96/29/Euratom för skyddet 
av arbetstagares och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande 
strålning. 
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I förslaget till förordning ersätts1 medlemsstaternas rapporterings- och tillståndssystem enligt 
artiklarna 2 och 3 i direktiv 96/29/Euratom av en enda registrering. Dessutom omfattar den 
föreslagna förordningen en flerstegsmetod som innebär att registreringsförfarandet inte gäller 
transportörer som enbart transporterar kollin som omfattas av undantag. Samtidigt ges 
medlemsstaterna rätt att besluta om utökade registreringskrav för transport av klyvbart 
material och högradioaktivt material.

Enligt artiklarna 31 och 32 i Euratomfördraget ska parlamentet enbart höras, medan det enligt 
artikel 91 i EUF-fördraget är medlagstiftare tillsammans med rådet i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Det har i utskottet för industri, forskning och energi lagts fram tio ändringsförslag om att 
ändra den rättsliga grunden till artikel 91 i EUF-fördraget eller att lägga till den till den 
föreslagna rättsliga grunden. Även i yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet föreslås det att den rättsliga grunden ska ändras till artikel 91 i EUF-
fördraget.

De ändringsförslag som ledamöterna och ENVI-utskottet lagt fram om att ändra den rättsliga 
grunden har motiverats på följande sätt:

”Eftersom förslaget berör transportfrågor är det på sin plats att ha artikel 91 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (transporter) som rättslig 
grund. Parlamentet bör således utöva medbeslutande.”

”Bestämmelser om transporter av radioaktivt material fastställs för 
närvarande i direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, 
järnväg och inre vattenvägar, utgående från fördraget. Det är därför lämpligt 
att välja samma rättsliga grund för denna förordning. Det är inte lämpligt att, 
såsom i kommissionens förslag, ta ifrån Europaparlamentet dess 
medbeslutandebefogenheter, i all synnerhet eftersom förslaget berör viktiga 
frågor i relation till miljö och hälsa. Strålskyddsbestämmelser bör generellt 
sett omfattas av fördraget, i analogi med Europaparlamentets antagande av 
Belets betänkande (P7_TA(2011)0055) av den 15 februari 2011 och Rivasis 
betänkande (P7_TA(2013)0068) om radioaktiva ämnen i dricksvatten av den 
12 mars 2013.”

II – Relevanta artiklar i fördraget

Följande artiklar i Euratomfördraget anges som rättslig grund i kommissionens förslag:

Artikel 31

De grundläggande normerna skall utarbetas av kommissionen efter yttrande 
av en grupp personer som Vetenskapliga och tekniska kommittén skall utse 
bland medlemsstaternas vetenskapliga experter och särskilt bland experter på 
folkhälsans område. Kommissionen skall begära Ekonomiska och sociala 
kommitténs yttrande över de utarbetade normerna. 

                                               
1 COM(2012)0561, motiveringen, s. 2.
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Efter att ha hört Europaparlamentet ska rådet genom beslut med kvalificerad 
majoritet och på förslag från kommissionen, som till rådet skall överlämna de 
yttranden som den har mottagit från kommittéerna, fastställa de 
grundläggande normerna. Rådet skall fatta beslut med kvalificerad majoritet.

Artikel 32

På begäran av kommissionen eller en medlemsstat kan de grundläggande 
normerna omprövas eller kompletteras i den ordning som anges i artikel 31. 

Kommissionen är skyldig att pröva varje begäran av en medlemsstat.

De grundläggande normer som avses i artikel 31 definieras i artikel 30 i Euratomfördraget, 
där följande anges:

Artikel 30

Inom gemenskapen skall grundläggande normer fastställas för befolkningens 
och arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror som uppstår till följd av 
joniserande strålning.

Med ”grundläggande normer” avses 
a) högsta tillåtliga doser, förenliga med tillräckligt hälsoskydd, 
b) högsta tillåtliga exponering och kontamination, 
c) de grundläggande principerna för hälsokontroll av arbetstagarna.

Artikel 91 EUF-fördraget, som har föreslagits komplettera eller ersätta den föreslagna 
rättsliga grunden, har följande lydelse:

Artikel 91

1. För att genomföra artikel 90 och med beaktande av transportfrågornas 
särskilda karaktär ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och 
sociala kommittén och Regionkommittén fastställa

a) gemensamma regler för internationella transporter till eller från en 
medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier,
b) de villkor under vilka utomlands hemmahörande transportföretag får 
utföra transporter i en medlemsstat,
c) åtgärder för att förbättra transportsäkerheten,
d) alla andra lämpliga bestämmelser.

2. Vid beslut om de åtgärder som avses i punkt 1 ska sådana fall beaktas där 
tillämpningen av åtgärderna skulle kunna få allvarliga återverkningar på 
levnadsstandarden och sysselsättningen i vissa regioner samt på utnyttjandet 
av transportmedel.
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Artikel 90 i EUF-fördraget har följande lydelse:

Artikel 90

På det område som behandlas i denna avdelning ska fördragens mål uppnås 
inom ramen för en gemensam transportpolitik.

III – Rättspraxis om rättslig grund

Av domstolens rättspraxis framgår vissa principer för valet av rättslig grund. För det första är 
valet av korrekt rättslig grund av konstitutionell betydelse, med tanke på den rättsliga 
grundens följder i fråga om materiell behörighet och förfarande.1 För det andra ska varje 
institution enligt artikel 13.2 i EUF-fördraget agera inom ramen för de befogenheter den 
tilldelas enligt fördraget.2 För det tredje ska, enligt domstolens rättspraxis, ”valet av rättslig 
grund för en rättsakt inom gemenskapen […] ske utifrån objektiva kriterier, som kan bli 
föremål för domstolsprövning. Bland dessa kriterier ingår bland annat rättsaktens syfte och 
innehåll.”3 För det fjärde måste det fastställas huruvida förslaget antingen har ett dubbelt syfte 
eller två beståndsdelar och den ena av dessa kan identifieras som det huvudsakliga eller 
avgörande syftet medan den andra endast är av underordnad betydelse eller om det har flera 
syften eller flera beståndsdelar, vilka har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas utan att 
den ena är sekundär och indirekt i förhållande till den andra. I det första fallet ska rättsakten 
ha endast en rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till det huvudsakliga eller 
avgörande syftet eller beståndsdelen, och i det andra fallet ska rättsakten antas med stöd av de 
däremot svarande olika rättsliga grunderna.4 En felaktig rättslig grund kan därför motivera ett 
upphävande av den berörda rättsakten.

IV – Den föreslagna förordningens syfte och innehåll

Kommissionen förklarar sitt val av rättslig grund på följande sätt:

Bestämmelserna i denna förordning avser de grundläggande normerna för 
skyddet av arbetstagares och allmänhetens hälsa. Därför utgörs den rättsliga 
grunden av kapitel 3 i fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen, särskilt artiklarna 31 och 32.5

Vad gäller det eftersträvade målet anges det i artikel 1.1 i förslaget till förordning att syftet är 
att inrätta ett system för registrering av transportörer av radioaktivt material i gemenskapen 
som gör det enklare för medlemsstaterna att ”säkerställa efterlevnaden av de grundläggande 
normer som fastställs i direktiv 96/29/Euratom för skyddet av arbetstagares och allmänhetens 
hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning.” Den föreslagna 
förordningen ska därför gälla för ”alla transportörer som transporterar radioaktivt material 
inom gemenskapen, från tredjeländer till gemenskapen och från gemenskapen till 
                                               
1 Yttrande 2/00 om Cartagenaprotokollet, REG 2001, s. I-9713, punkt 5; mål C-370/07, kommissionen mot rådet, 
REG 2009, s. I-8917, punkterna 46–49; yttrande 1/08 om allmänna tjänstehandelsavtalet, REG 2009, s. I-11129, 
punkt 110.
2 Mål C-403/05, parlamentet mot kommissionen, REG 2007, s. I-9045, punkt 49, och däri angiven rättspraxis.
3 Mål C-411/05, parlamentet mot kommissionen, REG 2009, s. I-7585, punkt 45, och däri angiven rättspraxis. 
4 Se domen i ovan citerade mål C-411/06, punkterna 46–47.
5 COM(2012)0561, motiveringen, s. 3.
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tredjeländer. Den ska inte gälla för transportörer som transporterar radioaktivt material med 
luft- och sjöfart.” (Artikel 1.2 i föreslaget till förordning.) 

Innehållsmässigt ställs det i förslaget till förordning krav på att transportörer av radioaktivt 
material har en giltig registrering som de erhållit från det elektroniska system för 
transportörsregistrering (Electronic System for Carrier Registration, ESCReg) som ska 
upprättas för övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt material. Registreringen 
ska ge transportören tillstånd att bedriva transportverksamhet i hela Europeiska unionen 
(artikel 4 i förslaget till förordning).

Det bör noteras att det i artikel 3.3 i förslaget till förordning anges att en innehavare av giltiga 
licenser eller registreringar som har utfärdats enligt direktiv 96/29/Euratom får transportera 
radioaktivt material utan registrering i det elektroniska systemet för transportörsregistrering, 
om transport ingår i licenserna eller registreringarna. 

Genom att det görs åtskillnad mellan de två åtgärdernas respektive räckvidd anges det i 
förslaget till förordning att dess huvudsakliga syfte är införandet av ett specifikt 
registreringssystem för gränsöverskridande transporter av radioaktivt material (artikel 1.2 i 
förslaget till förordning). Registreringsintyget, licensen eller registreringen avseende enskilda 
transporter kommer därför även fortsättningsvis att erhållas i enlighet med det tillämpliga 
nationella förfarande som införts genom direktiv 96/29/Euratom (artikel 3.2 i förslaget till 
förordning).

Det framgår av formuleringen i förslaget att transporten av radioaktivt material på grund av 
sin karaktär grundas dels på bestämmelserna om transport av farligt gods1 i lagstiftning som 
omfattas av EUF-fördraget (och vars rättsliga grund nu är artikel 91 i EUF-fördraget), dels på 
strålskyddsåtgärder2 i enlighet med lagstiftning som omfattas av Euratomfördraget.

V – Fastställande av lämplig rättslig grund

Artikel 91 i EUF-fördraget fungerar som rättslig grund för uppnåendet av de mål som avses i 
artikel 90 i EUF-fördraget, bland annat gemensamma regler för internationella transporter till 
eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorium, de 
villkor under vilka utomlands hemmahörande transportföretag får utföra transporter i en 
medlemsstat och åtgärder för att förbättra transportsäkerheten. 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på 
väg, järnväg och inre vattenvägar (Text av betydelse för EES), EUT L 260, 30.9.2008, s. 13 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/54/EG av den 17 juni 2008  om ändring av rådets direktiv 
95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods vad gäller kommissionens 
genomförandebefogenheter, EUT L 162, 21.06.2008, s. 11.
2 Rådets direktiv 96/29/EEG, EGT L 159, 29.6.1996, s. 1 och rådets direktiv 1493/93 av den 8 juni 1993 om 
transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstaterna, EGT L 148, 10.06.1993, s. 1; rådets direktiv 
2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall 
och använt kärnbränsle, EUT L 337, 5.12.2006, s. 21; rådets direktiv 89/618/Euratom av den 27 november 1989 
om information till allmänheten om hälsoskyddsåtgärder och förhållningsregler i händelse av en nödsituation 
som medför risk för strålning, EGT L 357, 7.12.1989, s. 31; rådets direktiv 2003/122/Euratom av den 22 
december 2003 om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor, 
EUT L 346, 31.12.2003, s. 57.
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Förslaget har ett dubbelt syfte eller två beståndsdelar – transport och strålskyddssäkerhet –
men det framgår av analysen av dess syfte och innehåll att transportregistreringssystemet 
måste betraktas som det huvudsakliga eller avgörande syftet, medan de transporterade varorna 
endast är av underordnad betydelse i förhållande till det syftet. Enligt ovannämnda rättspraxis 
från domstolen ska rättsakten i fråga därför ha endast en rättslig grund, nämligen den som 
krävs med hänsyn till det huvudsakliga eller avgörande syftet eller beståndsdelen, vilket i 
detta fall är artikel 91 i EUF-fördraget.

Det bör dessutom noteras att användningen av denna rättsliga grund skulle det innebära att 
man lämnar samrådsförfarandet och går över till det ordinarie lagstiftningsförfarandet, med 
full medverkan av Europaparlamentet.

VI – Slutsats och rekommendation

Mot bakgrund av ovanstående analys utgör artikel 91 i EUF-fördraget den enda lämpliga 
rättsliga grunden för förslaget.

Vid utskottssammanträdet den 9 juli 2013 antog utskottet för rättsliga frågor enhälligt1

följande rekommendation: Artikel 91 i EUF-fördraget är den korrekta rättsliga grunden för 
antagandet av en rättsakt med det syfte och innehåll som finns i förslaget till rådet förordning 
om upprättande av ett gemenskapssystem för registrering av transportörer av radioaktivt 
material. En sådan rättsakt ska därför antas i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Raffaele Baldassarre (vice ordförande), Luigi 
Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vice ordförande), Piotr Borys, Françoise Castex (vice ordförande), 
Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(ordförande), Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard 
Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss (föredragande), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka och 
Anna Záborská.


