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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Rady stanovujúceho 
najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách, 
spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového 
stavu (prepracované znenie) (KOM(2010)0184 – C7 0137/2010 –
2010/0098(CNS))

Vážený pán predseda,

listom z 11. novembra 2010 ste v súlade s článkom 37 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali 
Výbor pre právne veci, aby zvážil, či článok 31 Zmluvy o Euratome (ESAE) je vhodný 
právny základ uvedeného návrhu Komisie a či by nebolo vhodnejšie zvoliť článok 168 ods. 4 
písm. b) ZFEÚ.

Výbor preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi 22. novembra 2010.

I. – Kontext

Komisia prijala svoj návrh na prepracovanie nariadenia Rady stanovujúceho najvyššie 
povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou 
haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (ďalej len „návrh“) 27. apríla 
2010 a podľa konzultačného postupu ho predložila Parlamentu. Výbor pre právne veci návrh 
preskúmal v súlade s článkom 87 rokovacieho poriadku (prepracovanie) a 23. júna 2010 
odporučil Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE), aby pristúpil k preskúmaniu 
vecnej podstaty návrhu. Výbor pre priemysel, výskum a energetiku v súčasnosti skúma vecnú 
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podstatu návrhu a spravodajca Ivo Belet predložil návrh správy (ďalej len „návrh správy“).

Predseda výboru ITRE požiadal listom z 11. novembra Výbor pre právne veci o stanovisko 
k voľbe právneho základu návrhu potom, čo v tomto výbore boli predložené pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy zamerané na zmenu právneho základu.

II. – Právny základ

1.   Právny základ návrhu Komisie

Návrh vychádza z článku 31 (Hlava II, Kapitola 3: Ochrana zdravia) Zmluvy o ESAE, ktorý 
znie takto:

„Článok 31

Základné normy vypracuje Komisia po získaní stanoviska skupiny osobností vymenovaných 
Vedeckým a technickým výborom z okruhu vedeckých expertov členských štátov, a to najmä 
expertov na verejné zdravie. Komisia si vyžiada k týmto základným normám stanovisko 
Hospodárskeho a sociálneho výboru.

Základné normy stanoví po porade s Európskym parlamentom Rada kvalifikovanou väčšinou, 
na návrh Komisie, ktorá jej postúpi získané stanoviská výborov.“

„Základné normy“, na ktoré sa odkazuje v článku 31, sú vymedzené v článku 30 Zmluvy 
o ESAE, ktorý znie takto:

„Článok 30
V rámci Spoločenstva budú stanovené základné normy ochrany zdravia verejnosti a zdravia 
pracovníkov voči nebezpečenstvu ionizačného žiarenia.
Základnými normami sa rozumejú:
a) najvyššie prípustné hodnoty, ktoré zaručujú postačujúcu bezpečnosť,
b) najvyššia prípustná úroveň vystavenia a kontaminácie,
c) východiskové princípy lekárskej kontroly pracovníkov.“

A napokon článok 32 ESAE ustanovuje:

„Článok 32
Na návrh Komisie alebo členského štátu môžu byť základné normy preskúmané alebo 
doplnené v súlade s postupom uvedeným v článku 31.

Komisia preskúma každý návrh, ktorý jej predloží členský štát.“

2. Navrhované zmeny a doplnenia právneho základu

Ako predseda výboru ITRE oznámil vo svojom liste, spravodajca Ivo Belet sa snaží zmeniť 
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právny základ návrhu tak, aby bol nahradený odkazom na Zmluvu o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ), najmä jej článok 168 ods. 4 písm. b), ktorý znie takto:

„Článok 168
(bývalý článok 152 ZES)

4. Odchylne od článku 2 ods. 5 a článku 6 písm. a) a v súlade s článkom 4 ods. 2 
písm. k) a s cieľom riešiť spoločné otázky bezpečnosti, Európsky parlament a Rada v súlade 
s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom 
a Výborom regiónov prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku prijatím:
(...)
b) opatrení v oblastí veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby, ktorých priamym cieľom je 
ochrana verejného zdravia,
(...)"

V odôvodnení k predloženému pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu spravodajca uvádza, 
že článok 168 ods. 4 písm. b) „umožňuje prijatie opatrení v rastlinolekárskej oblasti. Cieľom 
nariadenia je stanoviť najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách 
a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo núdzovým stavov, zatiaľ čo sa smernica Rady 
96/29/Euratom na základe článku 31 EA zameriava na skupinu osôb, ktoré by mohli byť 
vystavené možnej rádioaktívnej kontaminácii. Odkaz na Zmluvu o Euratome je preto 
neprimeraný, keďže hlavným účelom nariadenia je ochrana verejného zdravia, čo je oblasť 
právne upravená článkom 168 ZFEÚ.“

Je potrebné podotknúť, že stanovenie článku 168 za právny základ by znamenalo zmenu 
z konzultačného postupu na riadny legislatívny postup s plnou účasťou Parlamentu.

III. – Analýza

Podľa judikatúry Súdneho dvora „musí byť voľba právneho základu pre opatrenie 
Spoločenstva založená na objektívnych skutočnostiach, ktoré môžu byť súdne preskúmateľné 
a medzi ktoré patria predovšetkým cieľ a obsah predmetného opatrenia“1. Preto cieľ a obsah 
opatrenia musia byť takisto v súlade s rozsahom pôsobnosti právneho základu.

                                               
1 Pozri naposledy vec C-411/06 Komisia/Parlament a Rada (rozsudok z 8. septembra 2009), zatiaľ neuverejná 
v Zb.
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Zmluva o ESAE obsahuje ustanovenia, ktoré Spoločenstvu umožňujú regulovať využívanie 
jadrovej energie členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o bezpečnostné záruky súvisiace 
s jadrovým materiálom a ochranu zdravia. Podľa článku 2 písm. b) ESAE Spoločenstvo podľa 
ustanovení tejto zmluvy „zavádza jednotné normy bezpečnosti na ochranu zdravia verejnosti 
a zdravia pracovníkov, a zabezpečuje ich uplatňovanie“. Súčasťou kapitoly 3 Hlavy II 
zmluvy, ktorá sa týka ochrany zdravia, sú ustanovenia týkajúce sa základných noriem ochrany 
pred ionizujúcim žiarením.

Navrhované nariadenie ustanovuje postup na určenie najvyšších povolených hodnôt 
rádioaktívnej kontaminácie potravín a krmiva, ktoré môžu byť umiestnené na trh po jadrovej 
havárii alebo inom rádiologickom havarijnom stave, ktorý pravdepodobne povedie alebo 
viedol ku značnej rádioaktívnej kontaminácii potravín a krmiva1. Zároveň sú v prílohách 
I a III stanovené najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie potravín a krmiva.
Toto nariadenie má byť prijaté ako nariadenie Euratom.

Súdny dvor už pri jednej príležitosti skúmal výber právneho základu nariadenia Rady 
č. 3954/87, ktoré je predmetom súčasného návrhu na prepracovanie, a dospel k záveru, že:
„Účelom nariadenia č. 3954/87 je stanoviť jednotné normy bezpečnosti na ochranu zdravia 
pracovníkov a verejnosti, ako je ustanovené v článku 2 písm. b) Zmluvy o ESAE. Stanovuje 
najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách a Komisii 
ukladá povinnosť prijať v prípade jadrovej havárie alebo akomkoľvek inom prípade 
rádiologického núdzového stavu a pokiaľ si to vyžadujú okolnosti nariadenie, ktorým sa tieto 
najvyššie povolené hodnoty stanú uplatniteľné. Keďže jeho účelom je chrániť obyvateľstvo 
pred nebezpečenstvom plynúcim z potravín a krmiva, ktoré boli rádioaktívne kontaminované, 
bolo možné prijať ho na základe článku 31 Zmluvy o ESAE.“ 2 V danom prípade bol Súdny 
dvor požiadaný, aby rozhodol, či by vhodnejším právnym základom nebol článok 100a3

Zmluvy o EHS. Súdny dvor odpovedal, že „vzhľadom na to, že [v nariadení] je ustanovený 
zákaz umiestňovať na trh potraviny a krmivá s úrovňou rádioaktívnej kontaminácie, ktorá 
presahuje najvyššie povolené hodnoty, nie je potrebné odvolávať sa zároveň na článok 100a 
Zmluvy o EHS. Keďže tento zákaz je jedinou podmienkou účinného uplatňovania najvyšších 
povolených hodnôt, nariadenie má iba vedľajší účinok harmonizácie podmienok voľného 
pohybu tovaru v rámci Spoločenstva tým, že zamedzuje prijatiu jednostranných opatrení 
rôznymi členskými štátmi. Súdny dvor takisto uviedol, že: „Skôr sa zdá, že účelom uvedených 
článkov je zabezpečiť dôslednú a účinnú ochranu zdravia verejnosti pred nebezpečenstvami 
vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia bez ohľadu na jeho zdroj a kategórie osôb, 
ktoré sú takémuto žiareniu vystavené.“

                                               
1 Článok 1 ods. 1 návrhu.
2 Vec C-70/88 Európsky parlament/Rada [1991] Zb. 1991 I-4529.
3 Postup aproximácie práva na vnútornom trhu (teraz článok 114 ZFEÚ).
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Súdny dvor následne odkázal na tento rozsudok vo svojom rozsudku vo veci C-29/99 
Komisia/Rada1, aby zdôraznil, že „Súdny dvor odmietol podporiť reštriktívny výklad článku 
30 Zmluvy o ESAE a jej nasledujúcich článkov, ktorý navrhol Parlament. Uviedol, že účelom 
týchto článkov bolo zabezpečiť dôslednú a účinnú ochranu zdravia verejnosti pred 
nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, bez ohľadu na jeho zdroj.“

Súdny dvor tiež poukázal na to, že pri výklade „je nutné zohľadniť cieľ uvedený v preambule 
k Zmluve o ESAE „vytvoriť bezpečnostné podmienky, ktoré vylúčia akékoľvek ohrozenie 
života a verejného zdravia“ 2.

Zdá sa, že článok 30 Zmluvy o ESAE a jej nasledujúce články poskytujú autonómny právny 
základ na stanovenie základných bezpečnostných noriem na ochranu zdravia verejnosti 
(verejného zdravia) pred akýmkoľvek nebezpečenstvom vznikajúcim v dôsledku ionizujúceho 
žiarenia a predovšetkým umožňujú prijatie najvyšších povolených hodnôt kontaminácie.

Keďže sa však článok 168 ZFEÚ týka verejného zdravia a vyžaduje si zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany ľudského zdravia pri určovaní a vykonávaní všetkých politík a činností Únie, 
možno tvrdiť, že by sa mal skutočne použiť ako právny základ pre prijatie daného opatrenia. 
Právna služba Parlamentu vo svojom oznámení z 18. novembra 2010 rozpracovala v tejto 
súvislosti niekoľko argumentov predtým, než sa vyslovila v prospech článku 168 ods. 4 
písm. b) ZFEÚ.

V prvom rade skutočnosť, že Súdny dvor zamietol predchádzajúce žiadosti vyslovujúce sa 
za právny základ týkajúci sa vnútorného trhu a ako jediný platný právny základ potvrdil 
článok 31 Zmluvy o ESAE nevylučuje, že v tejto veci zaujme nové stanovisko. Právny základ 
uvedený v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý predložil spravodajca, v čase vydania 
rozsudku vo veci C-70/88 neexistoval. Článok 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ bol zavedený až 
Maastrichtskou zmluvou v roku 19923.

V druhom rade je nutné pripomenúť, že samotná skutočnosť, že ide o jadrovú haváriu alebo 
núdzový stav automaticky neznamená, že právny základ sa nachádza v Zmluve o ESAE.
Súdny dvor preto rozhodol vo veci C-62/884, ktorá sa týka nariadenia 3955/875, že: „Využitie 
článku 113 [teraz článok 207 ZFEÚ] ako právneho základu pre sporné nariadenie nemožno 
vylúčiť z dôvodu, že článok 30 Zmluvy o ESAE a jej nasledujúce články stanovujú konkrétne 
pravidlá upravujúce základné normy ochrany zdravia verejnosti pred nebezpečenstvami 
vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia. Cieľom týchto ustanovení, ktoré sa nachádzajú 
v kapitole s názvom Ochrana zdravia, ktorá je súčasťou druhej hlavy Zmluvy o ESAE 
s názvom Podpora pokroku v oblasti jadrovej energie, je zabezpečiť ochranu verejného 
zdravia v jadrovom sektore. Ich cieľom nie je regulácia obchodu medzi Spoločenstvom 

                                               
1 C-29/99 Komisia/Rada [2002] Zb. 2002 I-11282, ods. 80.
2 Tamže, bod 75.
3 V tom čase to bol článok 129 ods. 4 písm. b) Zmluvy o ES, zmenenej a doplnenej Amsterdamskou zmluvou 
a prečíslovaný článok 152 ods. 4 písm. b) Zmluvy o ES.
4 Vec C-62/88 Grécko/Rada, [1990] Zb., s. I-1527, body 16 – 18.
5 Nariadenie Rady (EHS) č. 3955/87 z 22. decembra 1987 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz 
poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle, Ú. v. 
ES L 146, 30.12.1987, s. 14.
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a krajinami, ktoré nie sú jeho členmi.“

Po tretie sa v odôvodnení 5 samotného návrhu odkazuje na sériu opatrení, ktoré „boli prijaté 
na zabezpečenie toho, aby určité poľnohospodárske výrobky boli uvádzané na trh v Únii iba 
na základe spoločných opatrení, ktoré ochránia zdravie obyvateľstva“. Uvedené opatrenia 
zahŕňajú nariadenie Rady (EHS) č. 1707/861, nariadenie Rady (EHS) č. 3020/862 a nariadenie 
Rady (EHS) č. 3955/87. Tieto právne akty sú potvrdením toho, že právna odpoveď na jadrovú 
haváriu nevyhnutne nevyžaduje akt, ktorý sa opiera o Zmluvu o ESAE.

A napokon, článok 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ by skutočne mohol poskytnúť vhodný právny 
základ návrhu. Tento článok požaduje, aby „priamym cieľom“ opatrení prijatých na jeho 
základe bola „ochrana verejného zdravia“, čo nepochybne platí v prípade tohto návrhu, 
ktorým sa „stanovujú najvyššie povolené úrovne (...) kontaminácie v potravinách 
a krmivách“ 3. Ďalším argumentom na podporu tohto stanoviska je článok 6, ktorý vyžaduje, 
aby sa na trh uvádzali len potraviny a krmivá, ktoré sú v súlade s najvyššími povolenými 
hodnotami stanovenými v nariadení. Vymedzenie pojmu potravín („výrobky, ktoré sú určené 
pre ľudí na spotrebu buď ihneď alebo po spracovaní“) a krmív („výrobky, ktoré sú určené iba 
na výživu zvierat“) stanovené v článku 1 ods. 2 návrhu zdôrazňuje jeho účel. Uvádzame 
zoznam niektorých právnych aktov prijatých podľa článku 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ:

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, 
ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych 
produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa 
zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o živočíšnych vedľajších 
produktoch)4,

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, 
ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív5,

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 
o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách 
rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS6,

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým 
sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov 
živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu7.

                                               
1 Nariadenie Rady (EHS) č. 1707/86 z 30. mája 1986 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz 
poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle, Ú. v. 
ES L 14, 31.5.1986, s. 88.V tomto nariadení sa odkazuje na Zmluvu o EHS, nie však na nejaký jej konkrétny 
článok.
2  Nariadenie Rady (EHS) č. 3020/87 z 30. septembra 1987 rozširujúce nariadenie (EHS) č. 1707/86 o 
podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii 
v jadrovej elektrárni v Černobyle, Ú. v. ES L 280, 1.10.1986, s. 79.  V tomto nariadení sa odkazuje na Zmluvu 
o EHS, nie však na nejaký jej konkrétny článok.

3 Pozri spojené veci C-453/03, C-11/04, C-12/04 a C-194-04 ABNA a. i. [2005] Zb. I-10423.
4 Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1. 1.
5 Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1. 
6 Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.
7 Ú. v. EÚ L 139m 30.4.2004, s. 206.



AL\840203SK.doc 7/7 PE452.905v01-00

SK

Z toho teda vyplýva, že návrh by sa mohol považovať za opatrenie vo fytosanitárnej a/alebo 
veterinárnej oblasti, ktorého priamym cieľom je ochrana verejného zdravia.

IV – Záver a odporúčanie

Na základe predchádzajúcej analýzy by sa malo dospieť k záveru, že skutočnosť, že pred 
zavedením článku 168 ZFEÚ v roku 1992 Súdny dvor považoval za vhodný právny základ 
nariadenia, ktorého prepracovanie sa navrhuje, článok 31 ESAE, nie je presvedčivým 
argumentom na to, aby sa vylúčilo využitie článku 168 ods. 4 písm. b), ktorý v tom čase 
neexistoval a ktorý sa týka ochrany verejného zdravia, ako právneho základu.

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 22. novembra 2010 jednomyseľne rozhodol1
odporučiť, aby sa návrh zakladal na článku 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ.

S pozdravom,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Klaus-Heiner Lehne (predseda), Luigi Berlinguer (podpredseda), 
Raffaele Baldassarre (podpredseda), Evelyn Regner (podpresedníčka), Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), 
Eva Lichtenberger (spravodajkyňa), 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.


