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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví 
nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po 
jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (přepracované 
znění) (KOM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

Vážený pane předsedo,

ve Vašem dopise ze dne 11. listopadu 2010 jste požádal Výbor pro právní záležitosti, aby 
podle čl. 37 odst. 2 zvážil, zda je článek 31 Smlouvy o Euratomu (ESAE) vhodným právním 
základem pro výše uvedený návrh Komise a zda by nebylo vhodnější zvolit čl. 168 odst. 4 
písm. b) SFEU.

Výbor se touto otázkou zabýval na své schůzi dne 22. listopadu 2010.

I. Souvislosti

Komise přijala svůj návrh na přepracování nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší 
přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném 
případu radiační mimořádné situace (dále jen návrh), dne 27. dubna 2010 a předložila jej 
Parlamentu v rámci postupu konzultace. Výbor pro právní záležitosti návrh prozkoumal 
v souladu s článkem 87 jednacího řádu (přepracování) a dne 23. června 2010 doporučil 
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), aby přikročil k analýze jeho podstaty.
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku se podstatou návrhu v současné době zabývá 
a zpravodaj Ivo Belet předložil návrh zprávy (dále jen návrh zprávy).
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Předseda výboru ITRE v dopise ze dne 11. listopadu požádal Výbor pro právní záležitosti 
o stanovisko k volbě právního základu pro tento návrh, neboť v tomto výboru byly předloženy 
pozměňovací návrhy s cílem právní základ změnit.

II. Právní základ

1. Právní základ návrhu Komise

Návrh vychází z článku 31 (hlava II, kapitola 3: „Ochrana zdraví“) Smlouvy o ESAE, který 
zní takto:

„Článek 31

Komise vypracuje základní standardy po obdržení stanoviska skupiny osobností jmenovaných 
Výborem pro vědu a techniku z řad vědeckých odborníků členských států, zejména odborníků 
v oblasti veřejného zdraví. Komise si k takto vypracovaným základním standardům vyžádá 
stanovisko Hospodářského a sociálního výboru.

Základní standardy přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem kvalifikovanou 
většinou na návrh Komise, která jí předá obdržená stanoviska výborů. Rada rozhoduje 
kvalifikovanou většinou.“

„Základní standardy“ uvedené v článku 31 jsou definovány v článku 30 Smlouvy o ESAE, 
který zní takto:

„Článek 30
V rámci Společenství se stanoví základní standardy ochrany zdraví obyvatelstva a pracovníků 
před nebezpečím ionizujícího záření.
Výrazem „základní standardy“ se rozumí:
a) nejvyšší přípustné dávky poskytující dostatečnou bezpečnost,
b) nejvyšší přípustný stupeň ozáření a zamoření,
c) základní zásady lékařského dohledu nad pracovníky.“

Článek 32 Smlouvy o ESAE na závěr stanoví toto:

„Článek 32
Na žádost Komise nebo členského státu mohou být základní standardy revidovány nebo 
doplněny v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Komise je povinna přezkoumat každou žádost podanou členským státem.“

2. Navrhované změny právního základu

Jak oznámil předseda výboru ITRE ve svém dopise, zpravodaj Ivo Belet usiluje o to, aby byl 
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právní základ návrhu změněn, a to tak, že bude nahrazen odkazem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), konkrétně na čl. 168 odst. 4 písm. b) této smlouvy, který zní takto:

„Článek 168
(bývalý článek 152 Smlouvy o ES)

4. Odchylně od čl. 2 odst. 5 a čl. 6 písm. a) a v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. k) přispívají 
Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským 
a sociálním výborem a Výborem regionů k dosažení cílů uvedených v tomto článku přijímáním 
následujících opatření, aby bylo možné zohlednit společné otázky bezpečnosti:
(...)
b) opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, která mají za svůj přímý cíl ochranu 
veřejného zdraví;
(...)“

V odůvodnění k předloženému pozměňovacímu návrhu zpravodaj uvádí, že čl. 168 odst. 4 
písm. b) „umožňuje přijetí opatření v rostlinolékařské oblasti. Cílem tohoto nařízení je určení 
nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii 
nebo mimořádné situaci, zatímco směrnice Rady 96/29/Euratom se na základě článku 31 
Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii soustřeďuje na skupinu 
osob, které mohou být vystaveny případné radioaktivní kontaminaci. Odkaz na smlouvu 
Euratom je tudíž nevhodný, jelikož hlavním účelem tohoto nařízení je ochrana veřejného 
zdraví, což je oblast, kterou upravuje článek 168 SFEU.“

Je třeba poznamenat, že stanovení článku 168 právním základem by znamenalo změnu 
z procesu konzultace na řádný legislativní postup s plnou účastí Parlamentu.

III. Analýza

Podle judikatury Soudního dvora se „volba právního základu aktu Společenství (...) musí 
zakládat na objektivních skutečnostech, které mohou být předmětem soudního přezkumu, mezi 
které patří zejména účel a obsah aktu“1. Účel a obsah opatření proto musí být rovněž 
v souladu s oblastí působnosti právního základu.

                                               
1 Naposledy ve věci C-411/06 Komise vs. Parlament a Rada (rozsudek ze dne 8. září 2009), dosud nezveřejněné 
ve Sb. rozh.
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Smlouva o ESAE obsahuje ustanovení, která Společenství umožňují regulovat využívání 
jaderné energie členskými státy, zejména co se týče jaderné bezpečnosti a ochrany zdraví.
Podle čl. 2 písm. b) Smlouvy o ESAE má Společenství za podmínek stanovených touto 
smlouvou „vypracovávat jednotné bezpečnostní standardy pro ochranu zdraví obyvatelstva 
a pracovníků a dbát na jejich dodržování“. Kapitola 3 hlavy II této smlouvy zabývající se 
ochranou zdraví obsahuje ustanovení týkající se základních standardů ochrany před 
ionizujícím zářením. 

Navrhované nařízení stanoví postupy pro určení nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní 
kontaminace potravin a krmiv, které mohou být uvedeny na trh po jaderné havárii nebo jiném 
případu radiační mimořádné situace, v jejímž důsledku může dojít nebo došlo k jejich 
významné radioaktivní kontaminaci1. Přílohy I a III zároveň stanoví nejvyšší přípustné úrovně 
kontaminace potravin a krmiv. Toto nařízení má být přijato jako nařízení Euratom.

Soudní dvůr se volbou právního základu pro nařízení Rady č. 3954/87, jehož přepracování je 
předmětem stávajícího návrhu, již jednou zabýval a dospěl k závěru, že: „Účelem nařízení 
č. 3954/87 je vypracovávat jednotné bezpečnostní standardy pro ochranu zdraví obyvatelstva 
a pracovníků, jak stanoví čl. 2 písm. b) Smlouvy o ESAE. Nařízení stanoví nejvyšší přípustné 
úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv a požaduje, aby Komise v případě jaderné 
havárie nebo v případě jakékoli jiné mimořádné radiační situace a pokud si to vyžádají 
okolnosti přijala nařízení pro použití těchto nejvyšších přípustných úrovní. Jelikož je účelem 
tohoto nařízení chránit obyvatelstvo před nebezpečím spojeným s potravinami a krmivy, které 
byly vystaveny radioaktivní kontaminaci, bylo možné jej přijmout na základě článku 31 
Smlouvy o ESAE.“2 Soudní dvůr byl v tomto případě požádán, aby rozhodl, zda by nebyl 
vhodnějším právním základem článek 100a3 Smlouvy o EHS, na což odpověděl, že: 
„Skutečnost, že [toto nařízení] rovněž zakazuje uvádění na trh potravin a krmiv s úrovní 
radioaktivní kontaminace, která přesahuje nejvyšší přípustné úrovně, znamená, že odvolávat 
se zároveň na článek 100a Smlouvy o EHS není zapotřebí. Jelikož je navíc tento zákaz pouze 
jednou z podmínek pro účinné uplatňování nejvyšších přípustných úrovní, má nařízení pouze 
vedlejší účinek harmonizace podmínek pro volný pohyb zboží uvnitř Společenství, neboť brání 
přijímání jednostranných opatření jednotlivými členskými státy.“ Soudní dvůr dále uvedl:
„Spíše se zdá, že účelem uvedených článků je zajistit konzistentní a účinnou ochranu zdraví 
obyvatelstva před nebezpečím ionizujícího záření bez ohledu na jeho zdroj a na kategorie 
osob, které mu jsou vystaveny“.

                                               
1 Čl. 1 odst. 1 návrhu.
2 Věc C-70/88 Evropský parlament vs. Rada, Recueil 1991, s. I-4529. 
3 Postup sbližování právních předpisů na vnitřním trhu (nyní článek 114 SFEU).
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Soudní dvůr na tento rozsudek posléze odkázal ve svém rozsudku ve věci C-29/99 Komise vs. 
Rada1, přičemž zdůraznil, že: „Soudní dvůr odmítl podpořit restriktivní interpretaci článku 30 
a násl., kterou navrhl Parlament. Stanovil, že účelem uvedených článků je zajistit konzistentní 
a účinnou ochranu zdraví obyvatelstva před nebezpečím ionizujícího záření ‚bez ohledu na 
jeho zdroj’.“

Soudní dvůr rovněž upozornil, že interpretace „musí zohledňovat účel stanovený v preambuli 
ke Smlouvě o ESAE, jímž je ,vytvořit bezpečnostní podmínky, jež vyloučí ohrožení života 
a zdraví obyvatelstva’“2.

Zdá se, že článek 30 a násl. Smlouvy o ESAE poskytují autonomní právní základ pro 
stanovení základních bezpečnostních standardů, jejichž cílem je ochrana zdraví obyvatelstva 
(veřejného zdraví) před veškerými riziky vyplývajícími z ionizujícího záření, a že zejména 
umožňují přijetí nejvyšších přípustných úrovní kontaminace.

Přesto však je s ohledem na skutečnost, že se článek 168 SFEU zabývá veřejným zdravím 
a vyžaduje zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví při stanovování a provádění všech 
politik a činností Unie, možné říci, že by ve skutečnosti jako právní základ pro přijetí daného 
opatření použit být měl. Dříve než se právní služba Parlamentu ve svém sdělení ze dne 18. 
listopadu 2010 rozhodla ve prospěch čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU, rozvinula v tomto ohledu 
několik argumentů.

Zaprvé, skutečnost, že Soudní dvůr předchozí žádosti vyslovující se pro právní základ týkající 
se vnitřního trhu zamítl a potvrdil článek 31 Smlouvy o ESAE jako jediný právní základ, jenž 
je platný, nevylučuje, že tento orgán k dané problematice zaujme nové stanovisko. Právní 
základ uvedený v pozměňovacím návrhu předloženém zpravodajem ve skutečnosti v době 
rozsudku ve věci C-70/88 neexistoval. Čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU byl zaveden až 
Maastrichtskou smlouvou v roce 19923.

Zadruhé je rovněž nutné připomenout, že pouze skutečnost, že se jedná o jadernou havárii či 
mimořádnou situaci, automaticky neznamená, že je třeba sáhnout po právním základu ve 
Smlouvě o ESAE. Soudní dvůr tak rozhodl ve věci C-62/884 týkající se nařízení č. 3955/875:
„Uvedení článku 113 [nyní článek 207 SFEU] jako právního základu sporného nařízení 
nemůže být vyloučeno z důvodu, že článek 30 a násl. Smlouvy o ESAE stanoví konkrétní 
pravidla pro základní standardy ochrany zdraví obyvatelstva před riziky vyplývajícími 
z ionizujícího záření. Tato ustanovení, která se nacházejí v kapitole nazvané „Ochrana 
zdraví“, jež je součástí druhé hlavy Smlouvy o ESAE nazvané „Podpora vývoje v oblasti 
jaderné energie“, mají za cíl zajišťovat ochranu veřejného zdraví v jaderném odvětví. Jejich 
cílem není regulace obchodu mezi Společenstvím a nečlenskými státy.“ 

                                               
1 C-29/99 Komise vs. Rada, Recueil 2002, s. I-11282, bod. 80.
2 Tamtéž, bod 75.
3 V té době se jednalo o čl. 129 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES, který byl pozměněn Amsterodamskou smlouvou 
a přečíslován na čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES.
4 Věc C-62/88, Řecko vs. Rada, Recueil 1990, s. I-1527, body 16–18.
5 Nařízení Rady (EHS) č. 3955/87 ze dne 22. prosince 1987 o podmínkách dovozu zemědělských produktů 
pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu, Úř. věst. L 146, 30.12.1987, s. 14.
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Zatřetí, samotný návrh odkazuje v pátém bodu odůvodnění na sérii opatření, jež byla 
„přijata (...) k zajištění toho, aby některé zemědělské produkty byly uváděny na trh Unie pouze 
na základě společných opatření, jejichž cílem je ochrana zdraví obyvatelstva“. Uvedená 
opatření zahrnují nařízení Rady (EHS) č. 1707/861, (EHS) č. 3020/862 a (EHS) č. 3955/87. 
Tyto právní akty potvrzují, že právní reakce na jadernou havárii nevyžaduje nutně akt 
založený na Smlouvě o ESAE.

A konečně, čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU by tomuto návrhu skutečně mohl odpovídající 
právní základ poskytnout. Tento článek vyžaduje, aby opatření přijímaná na jeho základě 
měla „za svůj přímý cíl ochranu veřejného zdraví“, což bezpochyby platí pro tento návrh, 
který „stanoví nejvyšší přípustné úrovně (...) kontaminace potravin a krmiv“3. Další 
argumentem na podporu tohoto stanoviska je článek 6, který předepisuje, že na trh mohou být 
uváděny pouze potraviny a krmiva, která dodržují nejvyšší přípustné úrovně stanovené 
v tomto nařízení. Účel návrhu podtrhují definice potravin a krmiv stanovené v čl. 1 odst. 2 
návrhu („produkty, které jsou určeny k lidské spotřebě buď okamžité, nebo po zpracování,“ 
a „produkty, které jsou určeny pouze pro výživu zvířat“). Následuje seznam některých 
právních aktů, které byly podle čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU přijaty: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané 
produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)4,

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, 
kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv5,

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 
o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného 
a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS6,

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, 
kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů 
živočišného původu určených k lidské spotřebě7.

                                               
1 Nařízení Rady (EHS) č. 1707/86 ze dne 30. května 1986 o podmínkách dovozu zemědělských produktů 
pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu, Úř. věst. L 14, 31.5.1986, s. 88. Toto 
nařízení odkazuje na Smlouvu o EHS; neodkazuje však na žádný konkrétní článek této smlouvy.
2 Nařízení Rady (EHS) č. 3020/87 ze dne 30. září 1987 rozšiřující nařízení (EHS) č. 1707/86 o podmínkách 
dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu, Úř. 
věst. L 280, 1.10.1986, s. 79. Toto nařízení odkazuje na Smlouvu o EHS, neodkazuje však na žádný konkrétní 
článek této smlouvy.

3 Viz spojené věci C-453/03, C-11/04, C-12/04 a C-194-04 ABNA e.a., Sb. rozh. 2005, s. I-10423.
4 Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
5 Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1.
6 Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1. 
7 Úř. věst. L 139m, 30.4.2004, s. 26.
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, že návrh lze považovat za opatření v rostlinolékařské 
a veterinární a oblasti, jehož přímým cílem je ochrana veřejného zdraví.

IV. Závěry a doporučení

Z předchozí analýzy by mělo být vyvozeno, že skutečnost, že Soudní dvůr dospěl před 
zavedením článku 168 SFEU v roce 1992 k závěru, že vhodným právním základem nařízení, 
jehož přepracování se nyní navrhuje, by měl být článek 31 Smlouvy o ESAE, není silným 
argumentem pro to, aby byl coby právní základ vyloučen čl. 168 odst. 4 písm. b), který v dané 
době neexistoval a který se zabývá ochranou veřejného zdraví.

Výbor pro právní záležitosti tak na své schůzi dne 22. listopadu 2010 jednomyslně rozhodl1
doporučit, aby byl daný návrh založen na čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU.

S úctou

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Klaus-Heiner Lehne (předseda), Luigi Berlinguer 
(místopředseda), Raffaele Baldassarre (místopředseda), Evelyn Regner (místopředsedkyně), Sebastian Valentin 
Bodu (místopředseda), Eva Lichtenberger (zpravodajka), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-
Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, 
Alexandra Thein, Cecilia Wikström a Tadeusz Zwiefka.


