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Vážená paní předsedkyně,

dopisem ze dne 11. prosince 2012 jste v souladu s článkem 37 jednacího řádu požádala Výbor 
pro právní záležitosti, aby zvážil případné připojení dalšího článku jako právního základu 
výše uvedeného návrhu nařízení Rady.

Právní základ, který navrhuje Komise, představuje článek 203 Smlouvy o založení 
Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Smlouva o Euratomu“), takzvaná 
„doložka flexibility“, jež má být uplatňována pouze tehdy, je-li k dosažení některého z cílů 
tohoto společenství nezbytná určitá činnost a Smlouva o Euratomu k tomu neposkytuje 
nezbytné pravomoci.

Cílem pozměňovacích návrhů výboru ITRE předložených k návrhu zprávy je doplnit právní 
základ o Protokol č. 4 o Jaderné elektrárně Ignalina v Litvě připojený k aktu o přistoupení 
z roku 2003. Tento protokol odkazuje na článek 56 aktu o přistoupení z roku 2003 o přijetí 
opatření v oblasti pomoci Společenství při vyřazování elektrárny Ignalina z provozu.

Ve svém dopise se dotazujete, zda by bylo vhodné upravit s ohledem na účel a obsah návrhu 
jeho právní základ.
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I. – Souvislosti

V rámci přístupových jednání se Bulharsko, Litva a Slovensko zavázaly uzavřít několik 
jaderných reaktorů a EU se na oplátku zavázala poskytnout finanční pomoc na vyřazení těchto 
reaktorů z provozu, konkrétně programu Kozloduj, Ignalina a Bohunice. Podle odhadů 
poskytnutých těmito třemi členskými státy v roce 2011 bude bezpečné dokončení vyřazování 
elektráren z provozu vedle prostředků, které EU již poskytla, vyžadovat značné dodatečné 
finanční prostředky.

Návrh proto předpokládá rozšíření finanční podpory z Unie, jež spočívá ve zrušení tří 
nařízení, na jejichž základě byly vytvořeny tři různé programy pomoci, přičemž v období 
2014–2020 bude pomoc nadále poskytována z jediného programu.

II. – Relevantní články Smlouvy

Jako právní základ Komise ve svém návrhu uvedla tento článek Smlouvy o Euratomu:

Článek 203
Ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů Společenství je nezbytná určitá 
činnost Společenství, a tato smlouva mu k tomu neposkytuje nezbytné 
pravomoci, přijme Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským 
parlamentem jednomyslně vhodná opatření.

Součástí Protokolu č. 4 o Jaderné elektrárně Ignalina v Litvě připojeného k aktu o přistoupení 
z roku 2003, jenž má být dalším článkem právního základu, je tento příslušný článek 
(konstitutivní prvky byly zvýrazněny):

Článek 3
1. Uznávajíc, že vyřazování Jaderné elektrárny Ignalina z provozu je 
dlouhodobé povahy a představuje pro Litvu výjimečnou finanční zátěž, 
neúměrnou její velikosti a hospodářské síle, bude Unie jako výraz solidarity s 
Litvou poskytovat přiměřenou dodatečnou pomoc Společenství na úsilí o 
vyřazování jaderných zařízení z provozu i po roce 2006.

2. Program Ignalina proto bude nepřetržitě prováděn a prodloužen na dobu 
po roce 2006. O prováděcích předpisech k prodlouženému programu Ignalina 
bude rozhodnuto postupem podle článku 56 aktu o přistoupení a vstoupí v 
platnost nejpozději dnem uplynutí stávajícího finančního výhledu.

3. [...]

4. Po dobu příštích finančních výhledů budou celkové průměrné položky v 
rámci prodlouženého programu Ignalina úrovní odpovídající. Programování 
těchto zdrojů se bude zakládat na skutečné potřebě plateb a vstřebávací 
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kapacitě.

Článek 56 aktu o přistoupení z roku 2003 zní:

Článek 56
Pokud není stanoveno jinak, přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou 
většinou opatření nezbytná k provedení ustanovení obsažených v přílohách II, 
III a IV uvedených v článcích 20, 21 a 22 tohoto aktu.

III. – Navrhovaný právní základ

Článek 203 Smlouvy o Euratomu může být uplatněn pouze tehdy, ukáže-li se, že k dosažení 
některého z cílů Euratomu je nezbytná určitá činnost tohoto společenství a Smlouva o 
Euratomu k tomu neposkytuje nezbytné pravomoci. Rada rozhoduje jednomyslně a vede 
konzultace s Parlamentem.

V článku 3 protokolu č. 4 připojeného k aktu o přistoupení z roku 2003 se stanoví, že o 
prováděcích předpisech k prodlouženému programu Ignalina bude rozhodnuto postupem 
podle článku 56 aktu o přistoupení. V rámci tohoto postupu rozhoduje Rada kvalifikovanou 
většinou a Parlament nemá žádnou úlohu.

IV. – Judikatura týkající se právního základu

Podle zavedené judikatury Soudního dvora „se musí volba právního základu aktu 
Společenství zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi 
něž patří zejména cíl a obsah aktu“1. Volba nesprávného právního základu může být tudíž
důvodem k prohlášení dotyčného aktu za neplatný.

V tomto případě je tedy třeba určit, zda návrh buď:
1. sleduje dvojí cíl nebo má dvojí složku a jeden účel nebo jednu složku lze označit jako 

hlavní nebo převažující, zatímco druhý účel či složka jsou pouze vedlejší; nebo
2. sleduje současně několik cílů nebo má několik složek, které jsou neoddělitelně spjaty, aniž 

by jedna byla ve vztahu k druhé druhořadá nebo nepřímá.

Podle judikatury Soudního dvora musí být v prvním případě akt založen na jediném právním 
základu, a sice na tom, který je vyžadován hlavním nebo převažujícím cílem nebo složkou, a 
ve druhém případě bude muset být takový akt založen na různých odpovídajících právních 
základech2.

V. – Cíl a obsah návrhu nařízení
                                               
1 Věc C-45/86, Komise v. Rada (Všeobecné celní preference) [1987] Sb. rozh. 1439, bod 5; věc C-440/05 
Komise v. Rada [2007] Sb. rozh. I-9097; věc C-411/06 Komise v. Parlament a Rada [2009] Sb. rozh. I-7585.
2 Viz věc C-411/06, uvedeno výše, body 46-47.
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Podle článků 1 a 2 je účelem návrhu zřídit program pomoci na období 2014–2020, kterým se 
stanoví pravidla pro provádění finanční podpory EU pro opatření spojená s vyřazováním 
jaderných elektráren Kozloduj, Ignalina a Bohunice z provozu, s cílem pomoci dotčeným 
členským státům dosáhnout nevratného stavu elektráren při zachování nejvyššího stupně 
bezpečnosti. V tomto ohledu rovněž uvádí technické cíle těchto tří programů.

V článku 3 návrhu jsou uvedena konkrétní ustanovení týkající se rozpočtu těchto tří 
programů, v článku 4 jsou pak stanoveny podmínky, jež musí být pro poskytnutí finanční 
pomoci splněny. V článku 5 jsou stanoveny způsoby provádění, jež mají být využívány 
v souladu s finančním nařízením, a v článku 6 je stanovena povinnost Komise přijímat roční 
pracovní programy a podrobné prováděcí postupy. Článek 7 obsahuje ustanovení o ochraně 
finančních zájmů EU a články 8 až 12 stanoví závěrečná ustanovení o hodnocení, postupu 
projednávání ve výborech, přechodných ustanoveních, zrušení právních aktů o předchozích 
programech a vstupu nařízení v platnost.

Hlavním účelem tohoto návrhu je tedy nahradit tři právní akty pro stávající programy, jejichž 
účinnost skončí na konci roku 2013, jedním právním aktem na období 2014–2020, jenž bude 
odpovídat příštímu víceletému finančnímu rámci.

VI. Institucionální souvislosti

Zatímco právní akt pro program Ignalina byl přijat na základě protokolu č. 4 a článku 56 aktu 
o přistoupení z roku 20031, jenž předpokládá, že finanční pomoc bude poskytována alespoň 
do roku 2013, právní akty pro zbývající dva programy vycházely z článku 203 Smlouvy o 
Euratomu, neboť podle aktu o přistoupení z roku 2003 měla být finanční pomoc Slovensku 
poskytována pouze do roku 2006 a Bulharsku měla být pomoc poskytována na základě aktu o 
přistoupení z roku 20052 pouze do roku 2009.

Rada proto navrhuje rozdělit návrh na dva nástroje: jeden nástroj pro program Ignalina a 
jeden pro zbývající dva programy, a zachovat odlišné právní základy právních aktů pro 
stávající programy3. Tento návrh vychází ze stanoviska právní služby Rady4, jež v podstatě 
tvrdí, že v případě programu Ignalina na období po roce 2013 je nezbytné zachovat jako 
právní základ protokol č. 4 a článek 56 aktu o přistoupení z roku 2003, neboť z textu a smyslu 
článku 3 protokolu č. 4 vyplývá, že tento program není omezen na konkrétní období. Podle 
Rady je tak k dispozici stávající právní základ pro poskytování finanční pomoci pro program 
Ignalina ze strany EU, což by vyloučilo použití doložky flexibility stanovené v článku 203 
Smlouvy o Euratomu.

Rovněž je vhodné poznamenat, že podle právního základu, který Rada navrhuje, by 
s Parlamentem sice nebyly v případě programu Ignalina vedeny konzultace, Rada je však 
vedla dobrovolně, a Parlament by tudíž byl konzultován u obou navrhovaných právních aktů.

                                               
1 Nařízení Rady (ES) č. 1990/2006 (Úř. věst. L 411, 30.12.2006, s. 10).
2 Nařízení Rady (Euratom) č. 549/2007 (Úř. věst. L 131, 23.5.2007, s. 1) a nařízení Rady (Euratom) č. 647/2010 
(Úř. věst. L 189, 22.7.2010, s. 9)
3 Viz dopis generálního tajemníka Rady ze dne 26. července 2012 předsedovi Schulzovi.
4 Viz dokument Rady č. 9526/12.
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Komise, kterou podpořila právní služba Parlamentu1, však s postojem Rady nesouhlasí a 
zastává názor, že protokol č. 4 se vztahuje pouze na období do konce stávajícího finančního 
výhledu, tedy do konce roku 2013, a proto tvrdí, že článek 203 Smlouvy o Euratomu musí být 
právním základem dalšího provádění všech tří programů po roce 2013.

VII. – Určení vhodného právního základu

Všechny tři programy mají tentýž účel: stanovit pravidla provádění pomoci, jejímž účelem je 
definitivní uzavření jaderných elektráren. Nelze proto říci, že návrh má dvojí cíl nebo složku, 
z nichž jeden je převažující, a že vyžaduje jediný právní základ. Vzhledem k tomu, že cílem 
návrhu je sloučit tři programy ze tří různých právních aktů s různým právním základem do 
jednoho programu, má tento návrh tedy několik složek, které jsou neoddělitelně spjaty, což je 
důvodem pro společný právní základ.

V konečném důsledku tak volba správného právního základu v tomto případě spočívá 
v otázce, zda ustanovení o finanční pomoci podle protokolu č. 4 je potenciálně časově 
neomezeno, nebo zda se nevztahuje na období po roce 2013. V případě, že by platila druhá 
možnost, by Smlouva neposkytovala nezbytnou pravomoc, a článek 203 by tak musel být 
právním základem všech tří programů.

Vzhledem k tomu, že v protokolu č. 4 není na rozdíl od elektráren na Slovensku a v Bulharsku 
výslovně uveden termín ukončení poskytování finanční pomoci, nýbrž se v čl. 3 odst. 2 
protokolu uvádí, že program „bude nepřetržitě prováděn a prodloužen na dobu po roce 2006“, 
a vzhledem k tomu, že článek 4 zmiňuje „příští finanční výhledy“ (v množném čísle), lze 
k závěru, že tento protokol byl zamýšlen na dobu určitou, dospět jen obtížně. Vzhledem 
k výše uvedenému lze spíše dojít k závěru, že účelem protokolu bylo stanovit možnost
poskytovat finanční pomoc tak dlouho, jak bude nezbytné pro bezpečné vyřazení jaderné 
elektrárny z provozu.

Protokol č. 4 tedy není časově omezen a lze jej použít jako právní základ pro rozhodnutí Rady 
prodloužit program Ignalina. Vzhledem k tomu, že právní základy pro zbývající dva 
programy převzaté z aktů o přistoupení již pozbyly platnosti, bude Rada muset o prodloužení 
těchto programů rozhodnout na základě článku 203 Smlouvy o Euratomu.

Tyto dva právní základy však v žádném případě nejsou slučitelné, neboť článek 203 Smlouvy 
o Euratomu stanoví, že Rada rozhoduje jednomyslně, zatímco podle protokolu č. 4 a článku 
56 aktu o přistoupení z roku 2003 rozhoduje Rada kvalifikovanou většinou. Nelze je tedy 
kombinovat a vytvořit sjednocený právní základ.

Právním základem pro prodloužení finanční pomoci určené pro program Ignalina by tak 
musel být protokol č. 4 a článek 56 aktu o přistoupení z roku 2003, zatímco v případě 
programů Kozloduj a Bohunice by jím musel být článek 203 Smlouvy o Euratomu.

VIII. – Závěry a doporučení

                                               
1 Viz zpráva právní služby ze dne 14. ledna 2013, SJ-0716-12.
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S ohledem na výše uvedenou analýzu tak nelze právní základ návrhu, jímž je článek 203 
Smlouvy o Euratomu, doplnit o protokol č. 4 a článek 56 aktu o přistoupení z roku 2003.

Aby Rada mohla přijmout rozhodnutí o prodloužení pomoci pro tyto tři programy, je 
nezbytné návrh rozdělit, jak navrhuje Rada, a program Ignalina musí být předmětem 
samostatného právního aktu, jehož základem bude protokol č. 4 a článek 56 aktu o přistoupení 
z roku 2003. Základem druhého aktu pro programy Kozloduj a Bohunice by však musel být 
článek 203 Smlouvy o Euratomu. 

Rozdělením návrhu na dva právní akty by však nebyly v tomto konkrétním případě dotčeny 
výsady Parlamentu, neboť by s ním Rada nadále dobrovolně vedla konzultace.

Na schůzi, která se konala dne 21. února 2013, tudíž Výbor pro právní záležitosti s výsledkem 
14 hlasy pro, 1 hlasem proti, 1 se zdržel1 hlasování rozhodl vydat pro Váš výbor následující 
doporučení: Protokol č. 4 a článek 56 aktu o přistoupení z roku 2003 představují řádný právní 
základ pro prodloužení pomoci pro program Ignalina a článek 203 Smlouvy o Euratomu 
představuje řádný právní základ pro prodloužení pomoci pro programy Kozloduj a Bohunice. 

S úctou

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito členové výboru: Evelyn Regner (úřadující předsedkyně), Raffaele 
Baldassarre (místopředseda), Françoise Castex (místopředsedkyně), Francesco Enrico Speroni (zpravodaj), Luigi 
Berlinguer, Piotr Borys,
Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.


