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Spoštovana gospa predsednica

v pismu z dne 11. decembra 2012 ste Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 37 
Poslovnika zaprosili za mnenje o morebitni dodatni pravni podlagi zgoraj omenjenega 
predloga uredbe Sveta.

Komisija kot pravno podlago predlaga člen 203 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo (v nadaljevanju „Pogodba Euratom“), tako imenovano klavzulo o 
fleksibilnosti, ki se uporabi samo, ko je zaradi doseganja enega od ciljev Skupnosti potrebno 
ukrepanje in ta pogodba ne zagotavlja potrebnih pooblastil.

Odbor ITRE v predlogih sprememb k osnutku poročila predlaga, naj se k pravni podlagi doda 
Protokol št. 4 k Aktu o pristopu iz leta 2003 o jedrski elektrarni Ignalina v Litvi. V zvezi s 
sprejetjem ukrepov pomoči Skupnosti za razgradnjo jedrske elektrarne Ignalina se protokol 
sklicuje na člen 56 Akta o pristopu iz leta 2003.

V pismu sprašujete, ali bi bilo glede na cilj in vsebino predloga ustrezno spremeniti njegovo 
pravno podlago.
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I – Ozadje

V okviru pogajanj za pristop k Evropski uniji so se Bolgarija, Litva in Slovaška zavezale k 
zaprtju več jedrskih reaktorjev, Evropska unija pa se je v zameno zavezala k zagotavljanju 
finančne pomoči za razgradnjo teh reaktorjev, in sicer za programe Kozloduj, Ignalina in 
Bohunice. Po ocenah, ki so jih te tri države predložile leta 2011, bodo za varno dokončanje 
razgradnje jedrskih elektrarn poleg že zagotovljenih sredstev EU potrebna izdatna dodatna 
finančna sredstva.

Predlog zato predvideva podaljšanje finančne podpore Unije, tako da razveljavlja tri uredbe, 
na podlagi katerih so bili vzpostavljeni trije različni programi pomoči, in vključuje 
neprekinjeno zagotavljanje pomoči za obdobje 2014–2020 v okviru enega samega programa.

II – Relevantni členi pogodb

Komisija v predlogu kot pravno podlago navaja naslednji člen Pogodbe Euratom:

Člen 203
Če se izkaže, da je zaradi doseganja enega od ciljev potrebno ukrepanje 
Skupnosti, ta pogodba pa ne predvideva potrebnih pooblastil, Svet na predlog 
Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme 
ustrezne ukrepe.

Protokol št. 4 k Aktu o pristopu iz leta 2003 o jedrski elektrarni Ignalina v Litvi, ki se predlaga 
kot dodatna pravna podlaga, vsebuje naslednji relevanten člen (podčrtani so operativni deli):

Člen 3
1. Ob priznavanju, da je razgradnja Jedrske elektrarne Ignalina dolgoročne 
narave in predstavlja za Litvo izjemno finančno breme, ki ni sorazmerno z 
njeno velikostjo in gospodarsko močjo, Unija v solidarnosti z Litvo zagotovi 
zadostno dodatno pomoč Skupnosti za napore razgradnje po letu 2006.

2. Načrt Ignalina bo v ta namen neprekinjeno potekal in se nadaljeval tudi po 
letu 2006. Izvedbene določbe za načrt Ignalina se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 56 Akta o pristopu in stopijo v veljavo najkasneje na dan 
izteka veljavnosti trenutnega finančnega načrta.

3. [...]

4. Povprečna skupna sredstva, ki se odobrijo v obdobju naslednjega 
finančnega načrta za načrt Ignalina, morajo biti zadostna. Načrtovanje teh 
sredstev bo temeljilo na dejanskih finančnih potrebah in absorpcijski 
sposobnosti.
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Člen 56 Akta o pristopu iz leta 2003 vsebuje naslednje besedilo:

Člen 56
Razen če ni določeno drugače, Svet na predlog Komisije s kvalificirano 
večino sprejme potrebne ukrepe za izvajanje določb iz Prilog II, III in IV in iz 
členov 20, 21 in 22 Akta.

III – Predlagana pravna podlaga

Člen 203 Pogodbe Euratom se lahko uporabi samo, ko je zaradi doseganja enega od ciljev 
Skupnosti potrebno njeno ukrepanje, ta pogodba pa ne predvideva potrebnih pooblastil. Svet 
odloča soglasno in se posvetuje s Parlamentom.

Člen 3 Protokola št. 4 k Aktu o pristopu iz leta 2003 določa, da se izvedbene določbe za 
podaljšanje programa Ignalina sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 56 Akta o pristopu. V 
tem postopku Svet odloča s kvalificirano večino, Parlament pa vanj ni vključen.

IV – Sodna praksa o pravni podlagi

Iz ustaljene sodne prakse Sodišča izhaja, da „mora izbira pravne podlage akta Skupnosti 
temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preveriti, med temi pa sta zlasti cilj 
in vsebina akta“1. Izbira neustrezne pravne podlage je zato lahko razlog za razveljavitev 
zadevnega akta.

V tem primeru je zato treba ugotoviti, ali ima predlog:
1. dva namena oziroma dva sestavna dela, pri čemer je mogoče enega opredeliti kot glavni 

ali prevladujoči namen ali del, drugega pa kot postranskega, ali
2. hkrati več namenov ali sestavnih delov, ki so neločljivo povezani, ne da bi bil kateri od 

njih drugotnega ali posrednega pomena glede na druge.

V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije mora akt v prvem primeru temeljiti na eni 
sami pravni podlagi, in sicer tisti, ki jo zahteva glavni ali prevladujoči namen ali del, v 
drugem primeru pa mora akt temeljiti na več ustreznih pravnih podlagah.2

V. Cilj in vsebina predlagane uredbe

V skladu s členoma 1 in 2 je cilj predloga vzpostavitev programa pomoči za obdobje 2014–
2020, v katerem bi se določila pravila izvajanja finančne podpore EU za ukrepe, povezane z 
razgradnjo jedrskih elektrarn Kozloduj, Ignalina in Bohunice, da bi zadevnim državam 
članicam pomagali doseči dokončno stanje razgradnje teh elektrarn ob zagotavljanju najvišjih 

                                               
1 Zadeva C–45/86 Komisija proti Svetu („Generalised Tariff Preferences“ (Splošni tarifni preferenciali)) [1987], 
Recueil 1439, odst. 5; Zadeva C–440/05 Komisija proti Svetu [2007], ZOdl. I-9097; Zadeva C-411/06 Komisija 
proti Parlamentu in Svetu [2009], ZOdl. I–7585.
2 Glej točki 46 in 47 zgoraj navedene Zadeve C–411/06.
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varnostnih standardov. V zvezi s tem so navedeni tudi tehnični cilji treh programov.

Člen 3 predloga vsebuje posebne določbe v zvezi s finančnimi sredstvi za tri programe, člen 4 
pa določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bi se izvajala finančna pomoč. Člen 5 določa 
oblike izvajanja, ki se uporabijo v skladu s finančno uredbo, člen 6 pa zahteva, da Komisija 
sprejme skupne letne programe dela in podrobne izvedbene postopke. Člen 7 vsebuje določbe 
v zvezi zaščito finančnih interesov EU, členi 8–12 pa določajo finančne določbe o 
vrednotenju, postopek odbora, prehodne določbe, razveljavitev pravnih aktov o predhodnih 
programih in začetek veljavnosti.

Glavni namen predloga je zato nadomestiti tri pravne akte za obstoječe programe, ki bodo vsi 
prenehali veljati konec leta 2013, z enim pravnim aktom za obdobje 2014–2020, ki ustreza 
prihodnjemu večletnemu finančnemu okviru.

VI. Institucionalno ozadje

Pravni akt za program Ignalina je bil sprejet na podlagi Protokola št. 4 in člena 56 Akta o 
pristopu iz leta 20031, ki zagotavlja finančno pomoč najmanj do leta 2013, pravna akta za 
ostala dva programa pa sta bila sprejeta na podlagi člena 203 Pogodbe Euratom, saj je bila z 
Aktom o pristopu iz leta 2003 Slovaški finančna pomoč zagotovljena le do leta 2006, z 
Aktom o pristopu iz leta 20052 pa je bila Bolgariji pomoč zagotovljena le do leta 2009.

Svet zato predlaga, naj se predlog razdeli v dva instrumenta: en za program Ignalina in drugi 
za ostala dva programa, pri čemer naj bosta pravni podlagi, ki se uporabljata za pravne akte 
obstoječih programov, še naprej ločeni.3 Ta predlog temelji na mnenju pravne službe Sveta4, 
ki v osnovi zagovarja stališče, da je treba za program Ignalina po letu 2013 ohraniti Protokol 
št. 4 in člen 56 Akta o pristopu iz leta 2003, saj besedilo in smisel člena 3 Protokola št. 4 
programa ne omejujeta na neko določeno obdobje. Po mnenju Sveta zato obstaja pravna 
podlaga, na kateri lahko EU zagotavlja finančno pomoč programu Ignalina, to pa bi izključilo 
uporabo klavzule o fleksibilnosti iz člena 203 Pogodbe Euratom.

Opozoriti bi bilo vredno tudi na to, da čeprav pravna podlaga, ki jo Svet predlaga za program 
Ignalina, ne določa posvetovanja s Parlamentom, se je Svet odločil za ohranitev posvetovanja 
na prostovoljni podlagi, torej bi bilo posvetovanje s Parlamentom opravljeno o obeh 
predlaganih pravnih aktih.

Vendar se Komisija, ob podpori pravne službe Parlamenta5, ne strinja s stališčem Sveta in 
trdi, da Protokol št. 4 zajema le obdobje do konca tekoče finančne perspektive, tj. do konca 
leta 2013, ter zato zagovarja stališče, da mora biti pravna podlaga za nadaljevanje vse treh 
programov po tem obdobju člen 203 Pogodbe Euratom.

                                               
1 Uredba Sveta (ES) št. 1990/2006 (UL L 411, 30.12.2006, str. 10).
2 Uredba Sveta (Euratom) št. 549/2007 (UL L 131, 23.5.2007, str. 1) in Uredba Sveta (Euratom) št. 647/2010 
(UL L 189, 22.7.2010, str. 9).
3 Glej pismo generalnega sekretarja Sveta predsedniku Schultzu z dne 26. julija 2012.
4 Glej dokument Sveta 9526/12.
5 Glej sporočilo pravne službe z dne 14. januarja 2013, SJ–0716–12.
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VII – Opredelitev ustrezne pravne podlage

Namen treh programov je enak: določitev pravil za izvajanje pomoči, namenjene dokončnemu 
zaprtju jedrskih elektrarn. Zato ni mogoče reči, da ima predlog dva namena ali sestavna dela, 
od katerih je en prevladujoč, in zato potrebuje eno samo pravno podlago. Ker je namen 
predloga v en program povezati tri programe, ki temeljijo na treh različnih pravnih aktih z 
drugačno pravno podlago, ima predlog več sestavnih delov, ki so neločljivo povezani, pri 
čemer zagotavlja skupno pravno podlago.

Izbira ustrezne pravne podlage je v tem primeru dokončno odvisna od našega stališča do 
vprašanja, ali za finančno pomoč v okviru Protokola št. 4 potencialno ni časovne omejitve ali 
pa se ta pomoč po letu 2013 ne nadaljuje. V slednjem primeru Pogodba ne zagotavlja 
potrebnih pooblastil, kot pravno podlago za vse tri programe pa je treba uporabiti člen 203.

Ob upoštevanju dejstva, da v nasprotju s primeroma slovaške in bolgarske elektrarne Protokol 
št. 4 ne določa datuma za prenehanje zagotavljanja finančne pomoč, pač pa v členu 3(2) 
določa, da bo program „neprekinjeno potekal in se nadaljeval po letu 2006“, in ker člen 4 
govori o „naslednjih finančnih perspektivah“ („the next financial perspectives“) (v množini), 
bi težko zaključili, da je bil namen protokol časovno omejiti. Zato bi lažje zaključili, da je bil 
namen protokola zagotoviti možnost finančne pomoči, vse dokler bi bila potrebna za varno 
razgradnjo jedrske elektrarne.

Protokol št. 4 zato ni časovno omejen in se lahko uporabi kot pravna podlaga za odločitev 
Sveta o nadaljevanju program Ignalina. Ker sta pravni podlagi drugih dveh programov iz 
aktov o pristopu prenehali veljati, bo moral Svet o nadaljevanju teh programov odločati na 
podlagi člena 203 Pogodbe Euratom.

Vendar ti dve pravni podlagi v nobenem primeru nista združljivi, saj člen 203 določa soglasno 
odločanje Sveta, medtem ko Protokol št. 4 in člen 56 Akta o pristopu iz leta 2003 določata 
odločanje Sveta s kvalificirano večino. Zato jih ni mogoče združiti v skupno pravno podlago.
Protokol št. 4 in člen 56 Akta o pristopu iz leta 2003 bi zato morala biti pravna podlaga za 
nadaljevanje finančne pomoči programu Ignalina, medtem ko bi moral biti člen 203 Pogodbe 
Euratom pravna podlaga za programa Kozloduj in Bohunice.

VII – Sklep in priporočilo

Na podlagi zgornje preučitve se Protokol št. 4 in člen 56 Akta o pristopu iz leta 2003 ne 
moreta dodati členu 203 Pogodbe Euratom, da bi sestavljali pravno podlago predloga.

Da bi Svet lahko sprejel odločitev o nadaljevanju pomoči v okviru treh programov, je treba 
predlog razdeliti, kot je predlagal Svet, pri čemer mora biti program Ignalina zajet v pravnem 
aktu, ki bo ločen od drugih dveh programov in bo temeljil na Protokolu št. 4 in členu 56 Akta 
o pristopu iz leta 2003. Drugi pravni akt, za programa Kozloduj in Bohunice, pa bi moral 
temeljiti na členu 203 Pogodbe Euratom. 

Razdelitev predloga v dva pravna akta pa v tem primeru ne bi vplivala na pristojnosti 
Parlamenta, saj bi Svet posvetovanje opravil na prostovoljni podlagi.
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Odbor za pravne zadeve je skladno s tem na seji dne 21. februarja 2013 s 14 glasovi za in 1 
glasom proti1 odločil, da poda naslednje priporočilo: Protokol št. 4 in člen 56 Akta o pristopu 
iz leta 2003 sta ustrezna pravna podlaga za nadaljevanje pomoči v okviru programa Ignalina, 
člen 203 Pogodbe Euratom pa je ustrezna pravna podlaga za nadaljevanje pomoči v okviru 
programov Kozloduj in Bohunice. 

S spoštovanjem,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Evelyn Regner (predsedujoča), Raffaele Baldassarre (podpredsednik), 
Françoise Castex (podpredsednica), Francesco Enrico Speroni (pripravljavec mnenja), 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.


