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ODPORÚČANIE
k rozhodnutiu Rady, ktorým sa určité členské štáty oprávňujú v záujme 
Európskej únie ratifikovať protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Viedenský 
dohovor z 21. mája 1963 o občianskoprávnej zodpovednosti za škody 
spôsobené jadrovou udalosťou, alebo k nemu pristúpiť v záujme Európskej 
únie, a vydať vyhlásenie o uplatňovaní príslušných vnútorných pravidiel podľa 
právnych predpisov Únie
(06206/2013 – C7-0063/2013 – 2012/0262(NLE))
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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)



RR\938737SK.doc 3/8 PE508.062v02-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU....................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA.............................................................................................................6

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE.............................................8



PE508.062v02-00 4/8 RR\938737SK.doc

SK



RR\938737SK.doc 5/8 PE508.062v02-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k rozhodnutiu Rady, ktorým sa určité členské štáty oprávňujú v záujme Európskej únie 
ratifikovať protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Viedenský dohovor z 21. mája 1963 o 
občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou, alebo k nemu 
pristúpiť v záujme Európskej únie, a vydať vyhlásenie o uplatňovaní príslušných 
vnútorných pravidiel podľa právnych predpisov Únie
(06206/2013 – C7-0063/2013 – 2012/0262(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06206/2013),

– so zreteľom na Protokol z 12. septembra 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Viedenský 
dohovor z 21. mája 1963 o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou 
udalosťou (06658/2013),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 81 
ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (C7-0063/2013),

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci (A7-0198/2013),

1. udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Medzinárodná jadrová zodpovednosť sa riadi dvoma nástrojmi: Viedenským dohovorom a 
Parížskym dohovorom o zodpovednosti tretej strany v oblasti jadrovej energie z roku 1960. 
Pokiaľ ide o podstatu, hlavné princípy oboch dohovorov sú podobné. Viedenský dohovor bol 
prijatý s cieľom poskytnúť obetiam škôd spôsobených jadrovými udalosťami zodpovedajúcu 
a spravodlivú náhradu pomocou osobitného systému občianskoprávnej zodpovednosti za 
škody spôsobené jadrovou udalosťou.

Protokol k Viedenskému dohovoru prijatý 12. septembra 1997 pod záštitou Medzinárodnej 
agentúry pre atómovú energiu zahŕňa ustanovenia týkajúce sa právomoci a uznávania a 
výkonu rozsudkov, ktoré majú vplyv na ustanovenia práva EÚ, najmä na nariadenie Brusel I1. 
Únia má preto výlučnú právomoc a členské štáty sa nemôžu stať zmluvnými stranami 
protokolu, pokiaľ ide o tieto ustanovenia protokolu.

S cieľom vyriešiť zostávajúce nedostatky, pokiaľ ide o jednotnosť členských štátov v otázke 
pravidiel upravujúcich konanie o uznávaní a výkone rozsudkov v oblasti jadrových škôd, sa 
Komisia zaviazala zvážiť v budúcom návrhu rozšírenie riešenia uprednostnením právnych 
predpisov Únie pred predpismi členských štátov, ktoré ratifikovali protokol z roku 1997 už 
pred vstupom do Európskej únie, t.j. Lotyšska a Rumunska, a členských štátov, ktoré sú 
zmluvnými stranami Parížskeho dohovoru.

Rada z tohto dôvodu navrhuje oprávniť členské štáty, ktoré sú zmluvnými stranami 
Viedenského dohovoru, t.j. Bulharsko, Českú republiku, Estónsko, Maďarsko, Litvu, Poľsko 
a Slovensko, ratifikovať alebo uzavrieť protokol z roku 1997. Podobné riešenie bolo 
navrhnuté v prípade protokolu z roku 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Parížsky dohovor.

V súlade s návrhom rozhodnutia Rady sa Spojené kráľovstvo a Írsko budú podieľať na jeho 
prijatí a uplatňovaní v súlade s protokolom č. 21 k Zmluve o fungovaní Európskej únie, kým 
Dánsko sa nebude podieľať na jeho prijatí a protokol preň nebude záväzný ani uplatniteľný v 
súlade s protokolom č. 22 k Zmluve o fungovaní Európskej únie.

V súlade s článkom 81 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie si tento návrh rozhodnutia Rady vyžaduje súhlas Parlamentu, pretože sa táto dohoda týka 
vzájomného uznávania rozsudkov, čo je oblasť, v ktorej sa uplatňuje riadny legislatívny 
postup v súlade s článkom 81 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Spravodajca odporúča, aby Parlament súhlasil s návrhom rozhodnutia Rady, a umožnil tým 
zmluvným stranám Viedenského dohovoru uzavrieť protokol z roku 1997.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní 
a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).
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VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia 30.5.2013

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

22
0
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian 
Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-
Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, 
Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, 
Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, 
Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Mary Honeyball, Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss


