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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Rady o podpore Únie pre 
programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky 
v Bulharsku, Litve a na Slovensku 
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

Vážená pani predsedníčka,

listom z 11. decembra 2012 ste v súlade s článkom 37 rokovacieho poriadku požiadali Výbor 
pre právne veci, aby zvážil prípadné doplnenie právneho základu do uvedeného návrhu 
nariadenia Rady.

Komisia navrhuje ako právny základ článok 203 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 
pre atómovú energiu (ďalej len „Zmluva o Euratome“), t. j. takzvanú doložku flexibility, ktorá 
sa má uplatniť iba v prípade, že na dosiahnutie niektorého z cieľov Spoločenstva je potrebné 
prijať určité opatrenie Spoločenstva a Zmluva o Euratome na to neposkytuje potrebné 
právomoci. 

Cieľom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov výboru ITRE predložených k návrhu správy 
je doplniť právny základ o Protokol č. 4 o jadrovej elektrárni Ignalina v Litve pripojený 
k Aktu o pristúpení z roku 2003. V tomto protokole sa odkazuje na článok 56 Aktu 
o pristúpení z roku 2003, týkajúci sa prijatia opatrení v rámci pomoci Spoločenstva pri 
vyraďovaní jadrovej elektrárne Ignalina z prevádzky.

Vo svojom liste sa pýtate, či by bolo vhodné zmeniť právny základ návrhu s ohľadom na jeho 
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cieľ a obsah.

I – Kontext

Počas prístupových rokovaní sa Bulharsko, Litva a Slovensko zaviazali uzavrieť niekoľko 
jadrových reaktorov, pričom EÚ sa zaviazala poskytnúť finančnú pomoc na vyradenie týchto 
reaktorov z prevádzky, a to v rámci programov Kozloduj, Ignalina a Bohunice. Podľa 
odhadov, ktoré poskytli tieto tri členské štáty v roku 2011, bude potrebné na bezpečné 
ukončenie vyraďovania daných jadrových elektrární z prevádzky poskytnúť okrem 
prostriedkov, ktoré už poskytla EÚ, značné finančné zdroje. 

V návrhu sa preto predpokladá rozšírenie finančnej podpory Únie prostredníctvom zrušenia 
troch nariadení, na základe ktorých boli vytvorené tri rôzne programy pomoci, a pokračovanie 
v poskytovaní pomoci v rámci jediného programu v období 2014 – 2020. 

II – Príslušné články zmlúv

V návrhu Komisie je ako právny základ uvedený tento článok Zmluvy o Euratome:

Článok 203
V prípade, že na dosiahnutie niektorého z cieľov Spoločenstva je potrebný akt 
Spoločenstva, a táto zmluva na to neposkytuje potrebné právomoci, prijme 
Rada jednomyseľným rozhodnutím vhodné opatrenia na návrh Komisie 
a po porade s Európskym parlamentom.

Súčasťou Protokolu č. 4 o jadrovej elektrárni Ignalina v Litve pripojeného k Aktu o pristúpení 
z roku 2003, ktorý sa má doplniť do právneho základu, je tento príslušný článok (určujúce 
výroky boli zvýraznené):

Článok 3
1. Uznávajúc, že odstavenie jadrovej elektrárne Ignalina je dlhotrvajúcej 
povahy a predstavuje pre Litvu výnimočné finančné zaťaženie, ktoré je 
v nepomere s veľkosťou a ekonomickou silou krajiny, Únia zo solidarity 
s Litvou poskytne primeranú doplnkovú pomoc Spoločenstva pre odstavovanie 
aj po roku 2006.

2. Program Ignalina bude na tento účel pokračovať bez prerušenia a bude 
predĺžený aj po roku 2006. Vykonávacie ustanovenia na predĺženie programu 
Ignalina sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 56 aktu 
o pristúpení a nadobudnú účinnosť najneskôr v deň uplynutia súčasného 
finančného výhľadu.

3. [...]
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4. Celkové priemerné vyhradené prostriedky podľa predĺženého programu 
Ignalina sa pre obdobie nasledujúcich finančných výhľadov stanovia 
primerane. Plánovanie týchto zdrojov bude založené na skutočných 
platobných potrebách a prijímajúcej kapacite.

Článok 56 Aktu o pristúpení z roku 2003 znie takto:

Článok 56
Pokiaľ nie je ustanovené inak, Rada na návrh Komisie kvalifikovanou 
väčšinou prijme opatrenia nevyhnutné na vykonanie ustanovení obsiahnutých 
v prílohách II, III a IV a uvedených v článkoch 20, 21 a 22 tohto aktu.

III – Navrhované právne základy

Článok 203 Zmluvy o Euratome je možné uplatniť iba v prípade, že na dosiahnutie niektorého 
z cieľov Euratomu je potrebné opatrenie tohto spoločenstva a Zmluva o Euratome na to 
neposkytuje potrebné právomoci. Rada rozhoduje jednomyseľne a vedie konzultácie 
s Parlamentom.

V článku 3 protokolu č. 4 pripojeného k Aktu o pristúpení z roku 2003 sa uvádza, že 
vykonávacie ustanovenia na predĺženie programu Ignalina sa prijmú v súlade s postupom 
stanoveným v článku 56 aktu o pristúpení. V rámci tohto postupu rozhoduje Rada 
kvalifikovanou väčšinou a Parlament nemá žiadnu úlohu.

IV – Judikatúra týkajúca sa právneho základu

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „musí výber právneho základu pre opatrenie 
Spoločenstva spočívať na objektívnych faktoroch, ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu 
a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah opatrenia“1. Výber nesprávneho právneho základu 
preto môže byť dôvodom na zrušenie príslušného aktu.

V tomto prípade je teda potrebné určiť, či návrh buď:
1. sleduje dvojaký cieľ alebo má dve zložky a pritom jeden cieľ alebo jednu zložku možno 

označiť ako hlavné alebo prevažujúce, zatiaľ čo druhý cieľ alebo zložka sú iba vedľajšie;
alebo

2. súčasne sleduje niekoľko cieľov alebo má viacero zložiek, ktoré sú neoddeliteľne 
prepojené tak, že ani jedna z nich nie je vo vzťahu k inej sekundárna a nepriama. 

Podľa judikatúry Súdneho dvora musí byť akt založený v prvom prípade na jedinom právnom 
základe, a to na tom, ktorý vyžaduje hlavný alebo prevažujúci cieľ alebo zložka, a v druhom 
prípade na rôznych zodpovedajúcich právnych základoch2.
                                               
1 Vec C-45/86, Komisia/Rada (Všeobecné colné preferencie) [1987], Zb. s. 1439, bod 5; Vec C-440/05, 
Komisia/Rada [2007], Zb. s. I-9097; Vec C-411/06, Komisia/Parlament a Rada [2009], Zb. s. I-7585.
2 Pozri vec C-411/06 uvedenú vyššie, body 46-47.
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V – Cieľ a obsah navrhovaného nariadenia

Podľa článkov 1 a 2 je cieľom návrhu zriadiť program pomoci na obdobie 2014 – 2020, 
v ktorom sa stanovia pravidlá poskytovania finančnej podpory EÚ na opatrenia spojené 
s vyraďovaním jadrových elektrární Kozloduj, Ignalina a Bohunice z prevádzky s cieľom 
pomôcť príslušným členským štátom dosiahnuť nezvratný stav pri zachovaní najvyššej 
úrovne bezpečnosti. V tejto súvislosti sa stanovujú aj technické ciele troch príslušných 
programov.

V článku 3 návrhu sa uvádzajú osobitné ustanovenia týkajúce sa rozpočtu týchto troch 
programov, zatiaľ čo v článku 4 sa stanovujú podmienky, ktoré treba splniť s cieľom získať 
finančnú pomoc. V článku 5 sa stanovujú formy vykonávania, ktoré sa majú využívať 
v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, a v článku 6 je stanovená povinnosť 
Komisie prijímať ročné pracovné programy a podrobné vykonávacie postupy. Článok 7 
obsahuje ustanovenia o ochrane finančných záujmov EÚ a články 8 až 12 záverečné 
ustanovenia o hodnotení, komitologickom postupe, prechodných opatreniach, zrušení 
právnych aktov o predchádzajúcich programoch a nadobudnutí účinnosti nariadenia.

Hlavným cieľom návrhu je teda nahradiť tri právne akty o existujúcich programoch, ktorých 
účinnosť sa skončí na konci roka 2013, jedným právnym aktom na obdobie 2014 – 2020, 
ktoré zodpovedá nadchádzajúcemu viacročnému finančnému rámcu.

VI – Inštitucionálny kontext

Zatiaľ čo právny akt pre program Ignalina bol prijatý na základe protokolu č. 4 a článku 56 
Aktu o pristúpení z roku 20031, v ktorom sa stanovuje, že finančná pomoc sa bude poskytovať 
aspoň do roku 2013, právne akty pre ostávajúce dva programy vychádzali z článku 203 
Zmluvy o Euratome, keďže podľa Aktu o pristúpení z roku 2003 sa mala finančná pomoc pre 
Slovensko poskytovať iba do roku 2006 a Bulharsko malo na základe Aktu o pristúpení 
z roku 20052 dostávať pomoc iba do roku 2009.

Rada preto odporúča rozdeliť návrh na dva nástroje – jeden pre program Ignalina a ďalší pre 
ostatné dva programy – a zachovať odlišné právne základy právnych aktov uplatňovaných 
v súvislosti s existujúcimi programami3.  Toto odporúčanie vychádza zo stanoviska právnej 
služby Rady4, v ktorom sa v podstate tvrdí, že v prípade programu Ignalina na obdobie po 
roku 2013 sa musí zachovať ako právny základ protokol č. 4 a článok 56 Aktu o pristúpení 
z roku 2003, keďže z textu a zmyslu článku 3 protokolu č. 4 vyplýva, že tento program nie je 
obmedzený na konkrétne obdobie. Podľa Rady je teda k dispozícii existujúci právny základ 
pre poskytovanie finančnej pomoci EÚ na program Ignalina, čo by bránilo použitiu doložky 
flexibility stanovenej v článku 203 Zmluvy o Euratome.

                                               
1 Nariadenie Rady (ES) č. 1990/2006 (Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 10).
2 Nariadenie Rady (Euratom) č. 549/2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23.5.2007, s. 1) a nariadenie Rady (Euratom) 
č. 647/2010 (Ú. v. EÚ L 189, 22.7.2010, s. 9).
3 Pozri list generálneho tajomníka Rady z 26. júla 2012 adresovaný predsedovi Schulzovi.
4 Pozri dokument Rady 9526/12.
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Rovnako je vhodné poznamenať, že hoci by sa podľa právneho základu, ktorý navrhuje Rada, 
neviedli v prípade programu Ignalina konzultácie s Parlamentom, Rada ich vedie dobrovoľne, 
a preto by s Parlamentom konzultovala v súvislosti s oboma navrhovanými právnymi aktmi.

Komisia, ktorú podporila právna služba Parlamentu1, však nesúhlasí s pozíciou Rady 
a zastáva názor, že protokol č. 4 sa vzťahuje iba na obdobie do skončenia platnosti súčasného 
finančného výhľadu, t. j. do konca roka 2013, a preto tvrdí, že článok 203 Zmluvy o Euratome 
musí byť právnym základom vykonávania všetkých troch programov po roku 2013.

VII – Stanovenie vhodného právneho základu

Všetky tri programy majú rovnaký účel: stanoviť pravidlá poskytovania pomoci zameranej na 
definitívne zavretie jadrových elektrární. Preto nemožno tvrdiť, že návrh sleduje dvojaký cieľ 
alebo že obsahuje dve zložky, pričom jedna z nich je prevažujúca, čo si vyžaduje jediný 
právny základ. Vzhľadom na to, že tento návrh sa zameriava na zlúčenie troch programov 
vychádzajúcich z troch rôznych právnych aktov s rôznymi právnymi základmi do jedného 
programu, má niekoľko zložiek, ktoré sú neoddeliteľne prepojené, čo si vyžaduje spoločný 
právny základ.

Výber vhodného právneho základu v tomto prípade sa v konečnom dôsledku spája s tým, ako 
sa chápe otázka, či je poskytovanie finančnej pomoci podľa protokolu č. 4 potenciálne časovo 
neobmedzené alebo sa nepredlžuje na obdobie po roku 2013. V prípade, že by platila druhá 
možnosť, by zmluva neposkytovala potrebné právomoci a článok 203 by musel byť právnym 
základom všetkých troch programov.

Vzhľadom na to, že v protokole č. 4 nie je na rozdiel od elektrární na Slovensku a 
v Bulharsku stanovený termín ukončenia poskytovania finančnej pomoci, ale v jeho článku 3 
ods. 2 sa namiesto toho stanovuje, že program „bude pokračovať bez prerušenia a bude 
predĺžený aj po roku 2006“, a keďže v jeho článku 4 sa hovorí o „nasledujúcich finančných 
výhľadoch“ (v množnom čísle), možno len ťažko dospieť k záveru, že platnosť tohto 
protokolu mala byť obmedzená. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno dospieť 
k záveru, že účelom protokolu bolo stanoviť možnosť poskytovať finančnú pomoc tak dlho, 
ako to bude potrebné v záujme bezpečného vyradenia jadrových elektrární z prevádzky.

Protokol č. 4 je preto časovo obmedzený a možno ho použiť ako právny základ rozhodnutia 
Rady o pokračovaní vo vykonávaní programu Ignalina. Keďže platnosť právnych základov 
pre ostávajúce dva programy prevzatých z aktov o pristúpení už skončila, Rada bude musieť 
rozhodnúť o predĺžení týchto programov na základe článku 203 Zmluvy o Euratome.

Tieto dva právne základy však v žiadnom prípade nie sú zlučiteľné, keďže v článku 203 
Zmluvy o Euratome sa stanovuje, že Rada rozhoduje jednomyseľne, zatiaľ čo v protokole č. 4 
a článku 56 Aktu o pristúpení z roku 2003 sa stanovuje, že Rada prijíma rozhodnutia 
kvalifikovanou väčšinou. Preto ich nemožno kombinovať a vytvoriť zjednotený právny 
základ.

                                               
1 Pozri oznámenie právnej služby zo 14. januára 2013, SJ-0716-12.
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Právnym základom pre pokračovanie v poskytovaní finančnej pomoci na program Ignalina by
preto musel byť protokol č. 4 a článok 56 Aktu o pristúpení z roku 2003, zatiaľ čo v prípade 
programov Kozloduj a Bohunice by ním musel byť článok 203 Zmluvy o Euratome.

VIII – Záver a odporúčanie

Vzhľadom na vyššie uvedenú analýzu nemožno právny základ návrhu, ktorým je článok 203 
Zmluvy o Euratome, doplniť o protokol č. 4 a článok 56 Aktu o pristúpení z roku 2003.

S cieľom umožniť prijatie rozhodnutia Rady o pokračovaní v poskytovaní pomoci v rámci 
troch programov je potrebné návrh rozdeliť, ako odporúča Rada, pričom program Ignalina 
musí byť predmetom samostatného právneho aktu odlišného od právneho aktu vzťahujúceho 
sa na ostatné dva programy, ktorého základom bude protokol č. 4 a článok 56 Aktu 
o pristúpení z roku 2003. Základom druhého aktu pre programy Kozloduj a Bohunice by však 
musel byť článok 203 Zmluvy o Euratome. 

Rozdelením návrhu medzi dva právne akty by však v tomto osobitnom prípade neboli 
dotknuté výsady Parlamentu, keďže Rada by s ním naďalej viedla dobrovoľné konzultácie.

Výbor pre právne veci preto na schôdzi 21. februára 2013 počtom hlasov 14 za a 1 proti1
rozhodol prijať toto odporúčanie: protokol č. 4 a článok 56 Aktu o pristúpení z roku 2003 
predstavujú vhodný právny základ pre pokračovanie v poskytovaní pomoci na program 
Ignalina a článok 203 Zmluvy o Euratome predstavuje vhodný právny základ pre 
pokračovanie v poskytovaní pomoci v rámci programov Kozloduj a Bohunice. 

S úctou,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Evelyn Regner (úradujúca predsedníčka), Raffaele Baldassarre 
(podpredseda), Françoise Castex (podpredsedníčka), Francesco Enrico Speroni (spravodajca), 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 a Tadeusz Zwiefka.


