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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje 
systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů 
(COM(2012)0561 – C7–0320/2012 – 2011/0225(NLE))

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 11. června 2013 jste v souladu s článkem 37 jednacího řádu požádal Výbor 
pro právní záležitosti o stanovisko týkající se vhodnosti změny právního základu výše 
uvedeného návrhu nařízení Rady nahrazením článků 31 a 32 Smlouvy o založení Evropského 
společenství pro atomovou energii (dále jen „Smlouva o Euratomu“) článkem 91 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) nebo doplněním tohoto ustanovení do právního 
základu navrženého Komisí. 

I. – Souvislosti

Navrhovaným nařízením Rady se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců 
radioaktivních materiálů, který členským státům usnadňuje jejich úkol zajistit dodržování 
základních bezpečnostních standardů na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky 
vyplývajícími z ionizujícího záření stanovených ve směrnici 96/29/Euratom. 

Toto nařízení nahrazuje1 systémy ohlašování a povolování v členských státech uvedené 
v článcích 2 a 3 směrnice 96/29/Euratom jediným registračním systémem. Dále se 
navrhovaným nařízením přijímá odstupňovaný přístup osvobozením dopravců, kteří 

                                               
1 COM(2012)0561, důvodová zpráva, s. 2.
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přepravují výhradně „zásilky, které jsou předmětem výjimky“, od povinnosti se registrovat. 
Na druhé straně navrhované nařízení ponechává členským státům pravomoc doplnit další 
registrační požadavky pro dopravce štěpných a vysoce radioaktivních materiálů.

Podle článků 31 a 32 Smlouvy o Euratomu je Parlament pouze konzultován, zatímco podle 
článku 91 SFEU je Parlament v souladu s řádným legislativním postupem spolutvůrcem 
právních předpisů společně s Radou.

Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku bylo předloženo 10 pozměňovacích návrhů na 
změnu právního základu na článek 91 SFEU či jeho doplnění k navrhovanému právnímu 
základu. Změnu právního základu na článek 91 SFEU navrhl ve svém stanovisku také Výbor 
pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Pozměňovací návrhy předložené poslanci a stanovisko výboru ENVI ohledně změny právního 
základu byly odůvodněny následovně:

„Vzhledem k tomu, že se tento návrh týká otázek dopravy, je vhodné jej založit 
na článku 91 Smlouvy o fungování Evropské unie (doprava). Parlament by tak 
měl vykonávat pravomoci spolurozhodování.“

„Ustanovení týkající se přepravy radioaktivních látek jsou v současnosti 
stanovena ve směrnici 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí 
založené na Smlouvě. Proto je vhodné zvolit pro toto nařízení stejný právní 
základ. Není vhodné, jak plánuje Komise, zbavit Evropský parlament 
spolurozhodovací pravomoci, tím spíše, že se návrh nařízení týká důležitých 
otázek v oblasti životního prostředí a zdraví. Obecně v souladu s přijetím 
Beletovy zprávy (P7_TA(2011)0055) dne 15. února 2011 a zprávy Rivasiové 
o radioaktivních látkách ve vodě určené k lidské spotřebě (P7_TA(2013)0068) 
dne 12. března 2013 ze strany Evropského parlamentu je nutné se otázkou 
radiační ochrany zabývat v rámci Smlouvy.“

II. – Relevantní články Smlouvy

Jako právní základ uvedla Komise ve svém návrhu následující články Smlouvy o Euratomu:

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.

Článek 32
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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.

Základní standardy uvedené v článku 31 jsou definovány v článku 30 Smlouvy o Euratomu, 
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 91 SFEU, který by měl podle návrhu doplnit či nahradit navrhovaný právní základ, zní 
následovně:

Článek 91

1. K provedení článku 90 a s přihlédnutím ke zvláštnostem dopravy stanoví 
Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci 
s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů:

a) společná pravidla pro mezinárodní dopravu do nebo z některého členského 
státu anebo procházející přes území jednoho nebo několika členských států;
b) podmínky, za nichž mohou dopravci, kteří nejsou rezidenty tohoto státu, 
provozovat dopravu uvnitř některého členského státu;
c) opatření ke zlepšení bezpečnosti dopravy;
d) veškeré jiné potřebné předpisy.

2. Při přijímání opatření uvedených v odstavci 1 se přihlíží k případům, kdy 
by se jejich uplatňování mohlo vážně dotknout životní úrovně a úrovně 
zaměstnanosti v některých regionech, jakož i využití dopravních zařízení.

Článek 90 Smlouvy o fungování EU zní takto:

Článek 90

V oblastech upravovaných v této hlavě jsou cíle Smluv sledovány v rámci 
společné dopravní politiky.

III. – Judikatura týkající se právního základu

Z judikatury Soudního dvora týkající se volby právního základu vyplývají určité zásady. 
Zaprvé, výběr správného právního základu má ústavní význam, a to s ohledem na dopady 
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právního základu z hlediska věcné příslušnosti a postupu1. Za druhé, podle čl. 13 odst. 2 SEU 
každý orgán jedná v mezích působnosti svěřené mu Smlouvami2. Za třetí, 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“3. Za čtvrté je třeba stanovit, zda návrh buď sleduje dvojí účel či 
má dvě složky, přičemž jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek je možno označit za 
hlavní nebo převažující, zatímco druhý účel či druhá složka je pouze vedlejší, nebo zda 
sleduje současně několik cílů či má několik složek, které jsou neoddělitelně spjaty, aniž by 
jedna byla ve vztahu k druhé druhořadá nebo nepřímá. V prvním případě musí být akt založen 
na jediném právním základu, a sice na tom, který vyžaduje hlavní nebo převažující účel nebo 
složka, a ve druhém případě bude muset být akt založen na různých odpovídajících právních 
základech4. Volba nesprávného právního základu může být tudíž důvodem pro zrušení daného 
aktu.

IV. – Cíl a obsah navrhovaného nařízení

Komise odůvodňuje volbu právního základu takto:

Ustanovení tohoto nařízení se týkají základních bezpečnostních standardů na 
ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva. Právním základem je proto 
kapitola III Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii, a zejména její články 31 a 325.

Co se týče sledovaného cíle, v čl. 1 odst. 1 navrhovaného nařízení Rady se uvádí, že jeho 
účelem je zřídit systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů, který 
členským státům usnadní „jejich úkol zajistit dodržování základních bezpečnostních 
standardů na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími 
z ionizujícího záření stanovených ve směrnici 96/29/Euratom“. Navrhované nařízení by se 
proto mělo vztahovat „na jakéhokoli dopravce převážejícího radioaktivní materiály v rámci 
Společenství, ze třetích zemí do Společenství a ze Společenství do třetích zemí. Nevztahuje se 
na dopravce převážející radioaktivní látky letecky nebo po moři“ (čl. 1 odst. 2 navrhovaného 
nařízení). 

Pokud jde o jeho obsah, navrhované nařízení od přepravců radioaktivních materiálů vyžaduje, 
aby měli platnou registraci získanou prostřednictvím Elektronického systému pro registraci 
dopravců (ESCReg), který bude zřízen pro účely kontroly přepravy radioaktivního materiálu 
a dohledu nad ní. Uvedená registrace pak dopravci umožní provádět přepravu v celé Unii 
(článek 4 navrhovaného nařízení).

Je třeba poznamenat, že v čl. 3 odst. 3 navrhovaného nařízení se uvádí, že držitel platných 
oprávnění nebo registrací vydaných v souladu se směrnicí 96/29/Euratom, je-li v nich 
přeprava zahrnuta, smí tyto materiály nebo zdroje přepravovat bez registrace prostřednictvím 
                                               
1 Stanovisko 2/00, Cartagenský protokol, 2001, Sb. rozh. s. I-9713, bod 5; věc C-370/07, Komise v. Rada, 2009, 
Sb. rozh. s. I-8917, body 46–49; stanovisko 1/08, Všeobecná dohoda o obchodu službami, 2009, Sb. rozh. s. I-
11129, bod 110.
2 Věc C-403/05, Parlament v. Komise, 2007, Sb. rozh. s. I-9045, bod 49, a tam uvedená judikatura.
3 Věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada, 2009, Sb. rozh. s. I-7585, bod 45, a tam uvedená judikatura. 
4 Viz věc C-411/06, uvedená výše, body 46-47.
5 COM(2012)0561, důvodová zpráva, s. 3.
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ESCReg. 

Zavedením tohoto rozlišování mezi oblastmi působnosti obou opatření tak navrhované 
nařízení stanoví, že jeho hlavním účelem je provedení registračního systému, který by se měl 
konkrétně vztahovat na přepravu radioaktivních materiálů přeshraniční povahy (čl. 1 odst. 2 
navrhovaného nařízení). Osvědčení o registraci, oprávnění či registrace pro jednotlivé 
přepravní činnosti bude tudíž nadále možné získat v souladu s vnitrostátními postupy 
zavedenými směrnicí 96/29/Euratom (čl. 3 odst. 2 navrhovaného nařízení).

Podle znění navrhovaného nařízení se zdá, že s ohledem na povahu radioaktivních materiálů 
podléhá jejich přeprava na jedné straně pravidlům, jimiž se řídí přeprava nebezpečných věcí1, 
podle práva SFEU (jejichž právním základem je v současnosti článek 91), a na straně druhé 
opatřením na ochranu proti záření2 podle práva Euratomu.

V. – Určení vhodného právního základu

Článek 19 SFEU poskytuje právní základ pro opatření přijatá za účelem plnění cílů 
uvedených v článku 90 SFEU, mimo jiné společná pravidla pro mezinárodní dopravu do nebo 
z některého členského státu anebo procházející přes území jednoho či několika členských 
států, podmínky, za nichž mohou dopravci, kteří nejsou rezidenty tohoto státu, provozovat 
dopravu uvnitř některého členského státu, a opatření ke zlepšení bezpečnosti dopravy. 

Ačkoli návrh sleduje dvojí účel či má dvě složky, přepravu a bezpečnost radioaktivních 
materiálů, z analýzy cílů a obsahu návrhu vyplývá, že registrační systém pro přepravu je třeba 
považovat za hlavní nebo převažující účel, zatímco přepravovaný materiál je vedle tohoto 
účelu pouze vedlejší. Podle výše uvedené judikatury Soudního dvora musí být tudíž dotčený 
akt založen na jediném právním základu, a sice na tom, který je vyžadován hlavním nebo 
převažujícím cílem nebo složkou, což je v tomto případě článek 91 SFEU.

K tomu je třeba poznamenat, že použití tohoto právního základu by znamenalo přejít od 
postupu konzultace k uplatňování řádného legislativního postupu s plnou účastí Parlamentu.

VI. – Závěr a doporučení

S ohledem na výše uvedenou analýzu představuje vhodný právní základ návrhu pouze 
samotný článek 91 SFEU.

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných 
věcí po silnici, železnici nebo vnitrozemských vodních cestách, Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13; a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/54/ES ze dne 17. června 2008, kterou se mění směrnice Rady 95/50/ES 
o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí, pokud jde o prováděcí pravomoci 
svěřené Komisi, Úř. věst. L 162, 21.6.2008, s. 11.
2 Směrnice 96/29/Euratom, Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1; nařízení Rady (Euratom) č. 1493/93 ze dne 8. června 
1993 o přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy, Úř. věst. L 148, 10.6.1993, s. 1; Směrnice Rady 
2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva 
a o její kontrole, Úř. věst. L 337, 5.12.2006, s. 21; směrnice Rady 89/618/Euratom ze dne 27. listopadu 1989 
o informování obyvatelstva o opatřeních na ochranu zdraví, která se mají použít, a o krocích, které je třeba učinit 
v případě radiační mimořádné situace, Úř. věst. L 357, 7.12.1989, s. 31; směrnice Rady 2003/122/Euratom ze 
dne 22. prosince 2003 o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů, Úř. věst. L 
346, 31.12.2003, s. 57.
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Výbor pro právní záležitosti proto na své schůzi dne 9. července 2013 jednomyslně rozhodl1
předložit Vám následující doporučení: Článek 91 je vhodným právním základem pro přijetí 
právního aktu s cílem a obsahem návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje systém Společenství 
pro registraci dopravců radioaktivních materiálů. Takovýto legislativní akt musí tudíž být 
přijat řádným legislativním postupem.

S přátelským pozdravem

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito členové výboru: Raffaele Baldassarre (místopředseda), Luigi 
Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Piotr Borys, Françoise Castex (místopředsedkyně), 
Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(předseda), Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, 
Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss (zpravodaj), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská.


