
AL\943194SK.doc PE516.596v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre právne veci
predseda

10.7.2013

Vážená pani Amalia Sartori
predsedníčka
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
BRUSEL
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Vážená pani predsedníčka,

listom z 11. júna 2013 ste v súlade s článkom 37 rokovacieho poriadku požiadali Výbor pre 
právne veci o stanovisko týkajúce sa vhodnosti zmeny právneho základu uvedeného návrhu 
nariadenia Rady nahradením článkov 31 a 32 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 
pre atómovú energiu (ďalej len „Zmluva o Euratome“) článkom 91 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) alebo pridaním tohto ustanovenia k právnemu základu, 
ktorý navrhla Komisia.

I – Kontext

Navrhovaným nariadením Rady sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov 
rádioaktívnych materiálov, ktorý uľahčuje členským štátom zabezpečenie súladu so 
základnými bezpečnostnými normami ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred 
nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia stanovenými v smernici 
96/29/Euratom.  

Navrhovaným nariadením sa systémy ohlasovania a povoľovania v členských štátoch 
stanovené v článkoch 2 a 3 smernice 96/29/Euratom nahrádzajú1 jednotnou registráciou. V 

                                               
1 COM(2012)0561, dôvodová správa, s. 2.
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navrhovanom nariadení sa okrem toho prijal odstupňovaný prístup tým, že sa z postupu 
registrácie vynímajú dopravcovia, ktorí prepravujú výlučne „oslobodené zásielky“.
V navrhovanom nariadení sa na druhej strane ponecháva členským štátom možnosť pridať 
ďalšie požiadavky na registráciu dopravcov štiepnych a vysokorádioaktívnych materiálov.

Podľa článkov 31 a 32 Zmluvy o Euratome sa s Európskym parlamentom iba konzultuje, 
podľa článku 91 ZFEÚ je však Parlament spolu s Radou spoluzákonodarcom v súlade s 
riadnym legislatívnym postupom.

Výboru pre priemysel, výskum a energetiku bolo predložených 10 pozmeňujúcich návrhov s 
cieľom zmeniť právny základ na článok 91 ZFEÚ alebo pridať tento článok k navrhovanému 
právnemu základu. V stanovisku Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín sa okrem toho navrhuje zmena právneho základu na článok 91 ZFEÚ.

Pozmeňujúce návrhy predložené poslancami a uvedené v stanovisku Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín týkajúce sa zmeny právneho základu návrhu 
sa odôvodňujú takto:

„Vzhľadom na to, že návrh sa týka oblasti dopravy, mal by sa zakladať na 
článku 91 ZFEÚ (Doprava). Európsky parlament by mal preto vykonávať 
spolurozhodovacie právomoci.“

„Ustanovenia týkajúce sa prepravy rádioaktívneho tovaru sú v súčasnosti 
stanovené v smernici 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného 
tovaru vychádzajúcej zo zmluvy. Je preto vhodné zvoliť rovnaký právny základ 
pre toto nariadenie. Nie je vhodné odňať Európskemu parlamentu 
spolurozhodovacie právomoci, ako sa predpokladá v návrhu Komisie, tým 
skôr, že návrh sa týka dôležitých otázok životného prostredia a zdravotných 
otázok. Všeobecne platí, že v súlade s prijatím správy BELET 
(P7_TA(2011)0055) 15. februára 2011 a správy RIVASI (P_7TA(2013)0068) 
o rádioaktívnych látkach obsiahnutých vo vode určenej na ľudskú spotrebu 
12. marca 2013 Európskym parlamentom by sa mali pravidlá na ochranu 
pred žiarením riadiť podľa zmluvy.“

II – Príslušné články zmlúv

V návrhu Komisie sa ako právny základ uvádzajú tieto články Zmluvy o Euratome:

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.
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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.

Základné normy, na ktoré sa odkazuje v článku 31, sú vymedzené v článku 30 Zmluvy 
o Euratome, 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.

Navrhovaný právny základ sa navrhuje doplniť alebo nahradiť článkom 91 ZFEÚ, ktorý znie 
takto:

Článok 91

1. Za účelom vykonania článku 90 a berúc do úvahy špecifické črty dopravy 
Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po 
porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov stanovia:

a) spoločné pravidlá platné pre medzinárodnú dopravu do členského štátu 
alebo z členského štátu, alebo pri prechode cez územie jedného alebo 
viacerých členských štátov;
b) podmienky, za ktorých môže prepravca, ktorý nemá sídlo na území 
členského štátu, v tomto členskom štáte uskutočňovať dopravu;
c) opatrenia na zlepšenie bezpečnosti dopravy,
d) ďalšie potrebné ustanovenia.

2. Pri prijímaní opatrení uvedených v odseku 1 sa zohľadnia prípady, 
v ktorých by uplatňovanie mohlo závažne ovplyvniť životnú úroveň a úroveň 
zamestnanosti v určitých regiónoch a prevádzku dopravných zariadení.

Článok 90 ZFEÚ znie takto:

Článok 90

V záležitostiach upravených touto hlavou sa ciele zmlúv sledujú v rámci 
spoločnej dopravnej politiky.

III – Judikatúra týkajúca sa právneho základu
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Pokiaľ ide o výber právneho základu, niektoré zásady vyplývajú z judikatúry Súdneho dvora.
Po prvé, výber správneho právneho základu má ústavný význam, a to so zreteľom na vplyv 
právneho základu z hľadiska vecnej právomoci a postupu1. Po druhé, podľa článku 13 ods. 2 
ZEÚ musí každá inštitúcia konať v medziach právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvou2. Po 
tretie, podľa judikatúry Súdneho dvora „voľba právneho základu aktu Spoločenstva musí byť 
založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu byť súdne preskúmané a medzi ktoré patria 
najmä cieľ a obsah aktu“ 3. Po štvrté, je potrebné stanoviť, či tento návrh sleduje dvojaký účel 
alebo má dve zložky, z ktorých jednu možno označiť ako hlavný alebo prevládajúci účel 
alebo zložku, kým druhá je len vedľajšia, alebo sleduje niekoľko cieľov súčasne alebo má 
niekoľko zložiek, ktoré sú neoddeliteľne prepojené bez toho, aby bola jedna druhotná a 
nepriamo vo vzťahu k inej. V prvom prípade musí byť akt založený na jedinom právnom 
základe, ktorý si vyžaduje hlavný alebo prevládajúci účel alebo zložka, a v druhom prípade 
bude musieť byť akt založený na viacerých príslušných právnych základoch4. Výber 
nesprávneho právneho základu preto môže byť dôvodom na zrušenie príslušného aktu.

IV – Cieľ a obsah navrhovaného nariadenia

Komisia odôvodňuje výber právneho základu takto:

Ustanovenia tohto nariadenia sa týkajú základných bezpečnostných noriem 
ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva. Preto je právnym základom 
kapitola 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, 
a najmä jej články 31 a 325.

Pokiaľ ide o sledovaný cieľ, v článku 1 ods. 1 navrhovaného nariadenia sa uvádza, že účelom 
je zriadiť systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov, ktorý 
uľahčuje „členským štátom zabezpečenie súladu so základnými bezpečnostnými normami 
ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku 
ionizujúceho žiarenia stanovenými v smernici 96/29/Euratom“. Navrhované nariadenie sa 
preto vzťahuje „na všetkých dopravcov vykonávajúcich prepravu rádioaktívnych materiálov v 
rámci Spoločenstva, z tretích krajín do Spoločenstva a zo Spoločenstva do tretích krajín. Toto 
nariadenie sa nevzťahuje na dopravcov prepravujúcich rádioaktívny materiál prostredníctvom 
leteckej alebo námornej dopravy.“ (Článok 1 ods. 2 navrhovaného nariadenia).

Pokiaľ ide o jeho obsah, v navrhovanom nariadení sa vyžaduje, aby dopravcovia 
rádioaktívnych materiálov mali platnú registráciu získanú z Elektronického systému 
registrácie dopravcov (ESCReg), ktorý sa zriaďuje na účel dozoru nad prepravou 
rádioaktívneho materiálu a jej kontroly. Uvedená registrácia potom umožňuje dopravcovi 
vykonávať prepravu v rámci celej Únie (článok 4 navrhovaného nariadenia).

Je potrebné poznamenať, že v článku 3 ods. 3 navrhovaného nariadenia sa uvádza, že držiteľ 
platných povolení alebo registrácií vydaných v súlade so smernicou 96/29/Euratom, ak je 

                                               
1 Stanovisko 2/00 Kartagenský protokol, Zb. 2001, s. I-9713, bod 5; vec C-370/07 Komisia/Rada, Zb. 2009, s.  I-
8917, body 46 – 49; stanovisko 1/08, Všeobecná dohoda o obchode so službami, Zb. 2009, s. I-11129, bod 110.
2 Vec C-403/05 Parlament/Komisia, Zb. 2007, s. I-9045, bod 49 a tam citovaná judikatúra.
3 Vec C-411/06 Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-7585, bod 45 a tam citovaná judikatúra. 
4 Pozri vec C-411/06 uvedenú vyššie, body 46 – 47.
5 COM(2012)0561, dôvodová správa, s. 3.
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preprava súčasťou povolenia, môže dopravovať rádioaktívne materiály bez zaregistrovania sa 
v rámci systému ESCReg zriadeného podľa návrhu, ktorý je predmetom analýzy.

Takéto zavedenie rozdielu medzi rozsahmi pôsobnosti týchto dvoch opatrení znamená, že 
hlavným účelom navrhovaného nariadenia je vykonávanie systému registrácie, ktorý sa má 
osobitne vzťahovať na cezhraničnú prepravu rádioaktívnych materiálov (článok 1 ods. 2 
navrhovaného nariadenia). Osvedčenie o registrácii, povolenie alebo registrácia na jednotlivé 
prepravné činnosti sa teda budú naďalej získavať v súlade s vnútroštátnymi postupmi 
zavedenými smernicou 96/29/Euratom (článok 3 ods. 2 navrhovaného nariadenia).

Zo znenia navrhovaného nariadenia vyplýva, že vzhľadom na charakter rádioaktívnych 
materiálov podlieha ich preprava na jednej strane pravidlám, ktorými sa riadi preprava 
nebezpečného tovaru1 podľa ustanovení ZFEÚ (právny základ predstavuje článok 91 ZFEÚ),
a na druhej strane opatreniam na ochranu pred žiarením2 podľa ustanovení Zmluvy 
o Euratome.

V – Stanovenie vhodného právneho základu

Článok 91 ZFEÚ predstavuje právny základ pre opatrenia na dosiahnutie cieľov uvedených v 
článku 90 ZFEÚ, okrem iného obsahuje spoločné pravidlá uplatniteľné na medzinárodnú 
dopravu do členského štátu alebo z členského štátu, alebo pri prechode cez územie jedného 
alebo viacerých členských štátov, podmienky, za ktorých môže prepravca, ktorý nemá sídlo 
na území členského štátu, v tomto členskom štáte uskutočňovať dopravu, a opatrenia na 
zlepšenie bezpečnosti dopravy.

Keďže návrh sleduje dvojaký účel alebo má dve zložky, dopravu a bezpečnosť v súvislosti s 
rádioaktivitou, z analýzy cieľa a obsahu návrhu vyplýva, že registračný systém pre prepravu 
sa musí považovať za hlavný alebo prevládajúci účel, kým prepravovaný tovar je v prípade 
tohto účelu iba vedľajší. Podľa vyššie uvedenej ustálenej judikatúry Súdneho dvora tento akt 
teda musí byť založený na jedinom právnom základe, ktorý si vyžaduje hlavný alebo 
prevládajúci účel alebo zložka, čo v tomto prípade predstavuje článok 91 ZFEÚ.

Okrem toho je potrebné poznamenať, že východisko pre tento právny základ by znamenalo 
prechod od postupu konzultácie na riadny legislatívny postup s plnou účasťou Parlamentu.

VI – Záver a odporúčanie

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave 
nebezpečného tovaru týkajúca sa cestnej, železničnej alebo vnútrozemskej vodnej dopravy, Ú. v. EÚ L 260, 
30.9.2008, s. 13; a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/54/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica Rady 95/50/ES o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru, pokiaľ 
ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu, Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008, s. 11.
2 Smernica Rady 96/29/Euratom, Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1; a nariadenie Rady č. 1493/93 z 8. júna 1993 o 
prepravách rádioaktívnych látok medzi členskými štátmi, Ú. v. ES L 148, 10.6.1993, s. 1; smernica Rady 
2006/117/Euratom z 20. novembra 2006 o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého 
jadrového paliva, Ú. v. EÚ L 337, 5.12.2006, s. 21; smernica Rady 89/618/Euratom z 27. novembra 1989 
o informovaní verejnosti o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa majú uplatniť, a o krokoch, ktoré sa majú 
vykonať v prípade rádiologickej havarijnej situácie, Ú. v. ES L 357, 7.12.1989, s. 31; smernica Rady 
2003/122/Euratom z 22. decembra 2003 o kontrole zapečatených zdrojov vysoko rádioaktívneho žiarenia a 
zdrojov zvyškového žiarenia, Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 57.
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Vzhľadom na vyššie uvedenú analýzu predstavuje vhodný právny základ tohto návrhu 
samotný článok 91 ZFEÚ.

Na schôdzi, ktorá sa konala 9. júla 2013, sa Výbor pre právne veci jednomyseľne rozhodol1
odporučiť, že: na prijatie legislatívneho aktu s cieľom a obsahom návrhu nariadenia Rady, 
ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov, 
je vhodným právnym základom článok 91 ZFEÚ. Takýto legislatívny akt sa preto musí prijať 
v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

S pozdravom,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Raffaele Baldassarre (podpredseda), Luigi Berlinguer, Sebastian
Valentin Bodu (podpredseda), Piotr Borys, Françoise Castex (podpredsedníčka), Christian Engström, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (predseda), Jörg Leichtfried, 
Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra 
Thein, Axel Voss (spravodajca), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská.


