EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ENERGETIKU

Brusel 25. září 2018
Nahrazuje oznámení zveřejněné
28. března 2018

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A ACQUIS EURATOMU

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle
článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda
o vystoupení1 jiné datum, přestane se na Spojené království ode dne 30. března 2019,
00:00 hod. (SEČ) (dále jen „datum vystoupení“) vztahovat veškeré primární a sekundární
právo Unie2. Spojené království se poté stane „třetí zemí“3.
Příprava na vystoupení z EU není pouze záležitostí orgánů EU a vnitrostátních orgánů,
ale i soukromých subjektů.
Vzhledem ke značné nejistotě, zejména pokud jde o obsah možné dohody o vystoupení a
související důsledky, je třeba zúčastněné strany působící v oblasti jaderné energie
upozornit na právní důsledky, jež je nutno brát v úvahu, až se Spojené království stane
třetí zemí4. 5
S výhradou případných přechodných ujednání, jež mohou být součástí možné dohody o
vystoupení, se na Spojené království od data vystoupení přestává vztahovat celkový
soubor právních předpisů týkajících se Euratomu (tj. acquis Euratomu). To má zejména
tyto důsledky6:

1

V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě o
vystoupení.

2

V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může také Evropská rada po dohodě se Spojeným
královstvím jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestávají být použitelné k pozdějšímu datu.

3

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

4

U některých záležitostí souvisejících s Euratomem se EU snaží dojednat se Spojeným královstvím
řešení v rámci dohody o vystoupení. Základní zásady postoje EU/Euratomu k jadernému materiálu a
bezpečnostnímu
vybavení
(Euratom)
jsou
k
dispozici
zde:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-nuclear-materials-and-safeguardequipment-euratom_en.

5

Toto oznámení se netýká právních předpisů vydaných na základě Smlouvy o fungování Evropské unie
(SFEU).

6

Ačkoli se nejedná o acquis Euratomu, je třeba připomenout, že jaderný materiál, jaderná zařízení,
technologie a vybavení spadají do oblasti působnosti nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května

1.

SPOLEČNÁ POLITIKA ZÁSOBOVÁNÍ
Kapitola 6 hlavy II Smlouvy o Euratomu stanoví, že zásobování rudami,
výchozími materiály a zvláštními štěpnými materiály je zajištěno v souladu se
zásadou rovného přístupu ke zdrojům prostřednictvím společné politiky
zásobování. Za tímto účelem má Zásobovací agentura Euratomu výlučné právo
na uzavírání smluv o dodávkách (dovozu, vývozu a dodávkách uvnitř
Společenství) rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů.
Stanovy Zásobovací agentury Euratomu stanoví, že toto výlučné právo je
vykonáváno připojením podpisu agentury ke všem smlouvám o příslušném
materiálu mezi stranami. Ve zvláštních případech může být před tím, než
agentura ke smlouvě připojí podpis, nezbytné samostatné povolení Komise.
Od data vystoupení se Spojené království přestane účastnit společné politiky
zásobování. V důsledku toho od data vystoupení pozbývají podpisy připojené
Zásobovací agenturou Euratomu ke smlouvám týkajícím se dodávek jaderného
materiálu (a případně povolení Komise pro tyto smlouvy) ve vztahu ke
Spojenému království účinku.
Od data vystoupení bude muset Zásobovací agentura Euratomu a případně
Komise zohlednit skutečnost, že materiál převedený do Spojeného království
již nebude přispívat k zabezpečení dodávek Společenství, a před připojením
podpisu ke smlouvě, a případně před vydáním povolení ve vztahu k výše
uvedeným smlouvám, budou muset provést posouzení režimu záruk Spojeného
království.
Tím nejsou dotčeny ostatní prvky smluv, jež musí posoudit smluvní strany.

2.

VÝVOZ
2.1.

Oprávnění prodávat produkci mimo Společenství
V souladu s článkem 59 Smlouvy o Euratomu musí „uzavření“ (připojení
podpisu Zásobovací agenturou Euratomu) smluv týkajících se vývozu
jaderného materiálu vyrobeného v EU do třetí země povolit Komise. Toto
oprávnění nesmí být uděleno, jestliže příjemci těchto dodávek neposkytují
veškeré záruky, že budou respektovány obecné zájmy Společenství, nebo
jestliže ustanovení a podmínky těchto smluv jsou v rozporu se Smlouvou
o Euratomu7.
Od data vystoupení se tento požadavek bude vztahovat na vývoz z EU-27
do Spojeného království.

2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu
zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1). Další podrobnosti viz Oznámení zúčastněným
stranám – Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti dovozních/vývozních
licencí na určité zboží (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).
7

Oprávnění Komise nebude uděleno, pokud vývoz jaderného materiálu vyrobeného v EU do třetí země
může ve střednědobém horizontu ohrozit zabezpečení dodávek tohoto materiálu uživatelům v EU,
nebo pokud dotčené smlouvy mohou ohrozit cíl EU spočívající v nešíření jaderných zbraní.
2

2.2.

Souhlas třetích stran a ostatní zvláštní řízení
Euratom uzavřel s třetími zeměmi několik dohod o jaderné spolupráci 8. V
současnosti lze jaderné zboží (včetně jaderného materiálu, vybavení a
jiného zboží, které je v těchto dohodách obvykle uvedeno) podle těchto
dohod převádět v rámci společného jaderného trhu na území Evropského
společenství (včetně do Spojeného království a z něj), aniž by muselo
podléhat zvláštnímu řízení9 nebo předchozímu souhlasu dotčené třetí
země.
Od data vystoupení nebude Spojené království součástí společného
jaderného trhu, ani se na ně nebudou vztahovat tyto dohody. V důsledku
toho může vývoz a dovoz jaderného zboží, do Spojeného království a ze
Spojeného království, vyžadovat zvláštní řízení nebo předchozí souhlas
dotčené třetí země.

3.

SMĚRNICE O ZÁKLADNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH STANDARDECH10
Směrnice Rady 2013/59/Euratom11 (směrnice o základních bezpečnostních
standardech Euratomu) se mimo jiné vztahuje na dovoz radioaktivního
materiálu do Společenství a vývoz tohoto materiálu z něj (viz čl. 2 odst. 2
směrnice Rady 2013/59/Euratom). Od data vystoupení bude muset veškerý
dovoz radioaktivního materiálu ze Spojeného království do Společenství a
veškerý vývoz radioaktivního materiálu ze Společenství do Spojeného
království splňovat požadavky uvedené směrnice. A sice:

8

Dohoda o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie mezi vládou Austrálie a Evropským
společenstvím pro atomovou energii (Euratom) (Úř. věst. L 29, 1.2.2012, s. 4); Dohoda mezi vládou
Japonska a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci při mírovém využívání
jaderné energie (Úř. věst. L 32, 6.2.2007, s. 65); Dohoda o spolupráci v oblasti mírového využití
jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Spojenými státy americkými
(Úř. věst. L 120, 20.5.1996, s. 1); Dohoda mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii
(Euratom) a vládou Kanady o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie (Úř. věst. P 60,
24.11.1959, s. 1165/59); Dohoda mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou
Ukrajiny o spolupráci při mírovém využití jaderné energie (Úř. věst. L 261, 22.9.2006, s. 27); Dohoda
o spolupráci při mírovém využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou
energii a vládou Kazašské republiky (Úř. věst. L 10, 15.1.2009, s. 16); Dohoda o spolupráci při
mírovém využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a
vládou Republiky Uzbekistán (Úř. věst. L 269, 21.10.2003, s. 9).

9

To např. znamená, že dodavatelský stát by musel získat formální vládní záruky od přijímajícího státu,
pokud jde o mírové využití tohoto zboží, v souladu s ustanoveními Pokynů pro převod jaderných
materiálů Skupiny jaderných dodavatelů (INFCIRC 254 v revidovaném znění).

10

U zboží (včetně zboží spadajícího do oblasti působnosti acquis Euratomu), které je uvedeno na trh EU
před datem vystoupení, se EU snaží dojednat se Spojeným královstvím řešení v rámci dohody o
vystoupení. Základní zásady postoje EU ohledně zboží uvedeného na trh podle právních předpisů Unie
před datem vystoupení jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/commission/publications/positionpaper-goods-placed-market-under-union-law-withdrawal-date_en. Upozorňujeme, že základní zásady
postoje EU ohledně zboží vycházejí z jediné definice pojmu „uvádění na trh“ (tj. „první dodání na
trh“).

11

Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní
standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření (Úř. věst. L 13, 17.1.2014, s. 1).
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4.

Článek 20 směrnice Rady 2013/59/Euratom stanoví zvláštní požadavky na
provozovatele, kteří zamýšlí dovážet spotřební výrobek, a článek 21 uvádí
výrobky, jejichž dovoz a vývoz jsou zakázány. Kromě toho podléhá dovoz
spotřebních výrobků ze třetích zemí regulační kontrole a vyžaduje
ohlášení a povolení (články 25 a 28).
Článek 75 směrnice Rady 2013/59/Euratom obsahuje zvláštní ustanovení
o stavebních materiálech, jež je nutno dodržet předtím, než mohou být
tyto materiály uvedeny na trh ve Společenství12.
Článek 93 směrnice Rady 2013/59/Euratom ukládá členským státům, aby
podporovaly zavádění systémů na detekci přítomnosti radioaktivní
kontaminace v kovových výrobcích dovážených z třetích zemí.

POVOLENÍ K PŘEPRAVĚ A INFORMACE O NÍ13
Od data vystoupení se na přepravu radioaktivních látek mezi členskými státy
EU-27 a Spojeným královstvím přestane vztahovat nařízení Rady (Euratom) č.
1493/93 o přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy14.
Směrnice Rady 2006/117/Euratom o dozoru nad přepravou radioaktivního
odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole15 stanoví systém Společenství pro
dozor nad přeshraniční přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a
její kontrolu. Od data vystoupení se ustanovení kapitoly 2 této směrnice o
přepravě v rámci Společenství přestanou vztahovat na přepravu mezi členským
státem a Spojeným královstvím a ustanovení kapitoly 3 této směrnice o
přepravě mimo Společenství se budou vztahovat na přepravu týkající se
Spojeného království.
Směrnice Rady 2011/70/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro
odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním
odpadem16, stanoví pravidla pro přepravu radioaktivního odpadu z členského

12

„Stavebním materiálem“ podle směrnice Rady 2013/59/Euratom jsou „stavební výrobky“, jak jsou
definovány nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (Úř. věst. L 88, 4.4.2011,
s. 5). Ustanovení článku 13 a čl. 2 bodu 21 nařízení (EU) č. 305/2011 stanoví pro dovozce zvláštní
procedurální povinnosti, které musí být splněny při uvádění stavebních výrobků ze třetí země na trh
Unie. V důsledku toho budou muset dovozci při uvádění stavebních materiálů dovezených ze
Spojeného království na trh Unie prokázat splnění požadavků článku 75 směrnice 2013/59/Euratom
tím, že se budou řídit zvláštním postupem pro dovoz vymezeným v článku 13 nařízení (EU) č.
305/2011 (srov. 17. až 21. bod odůvodnění směrnice 2013/59/Euratom).

13

U přepravy zboží, která začala před datem vystoupení a končí dnem vystoupení nebo po něm, se EU
snaží dojednat se Spojeným královstvím řešení v rámci dohody o vystoupení. Základní zásady postoje
EU ohledně celních záležitostí potřebných pro spořádané vystoupení Spojeného království z Unie jsou
k dispozici zde: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-mattersneeded-orderly-withdrawal-uk-union_en.

14

Nařízení Rady (Euratom) č. 1493/93 ze dne 8. června 1993 o přepravě radioaktivních látek mezi
členskými státy (Úř. věst. L 148, 19.6.1993, s. 1).

15

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).

16

Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro
odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (Úř. věst. L 199,
2.8.2011, s. 48).
4

státu do třetí země s cílem jeho uložení. Od data vystoupení se tato pravidla
vztahují na přepravu z EU-27 do Spojeného království. Podle čl. 4 odst. 4
druhého pododstavce směrnice Rady 2011/70/Euratom tato pravidla zahrnují:




5.

povinnost informovat před přepravou do třetí země Komisi,
povinnost, že dotčený členský stát musí mít se třetí zemí uzavřenou
smlouvu o využívání úložiště,
požadavek, že úložiště musí být schváleným zařízením a být v provozu.

DALŠÍ OTÁZKY
Od data vystoupení se ve vztazích mezi Spojeným královstvím a EU-27
přestanou uplatňovat svobody zaručené Smlouvou o Euratomu, včetně volného
pohybu zboží a produktů17, kvalifikovaných pracovníků nebo fyzických či
právnických osob, které se chtějí účastnit výstavby jaderných zařízení.

Více obecných informací naleznete na internetových stránkách Komise věnovaných
jaderné energii (https://ec.europa.eu/energy/en/topics/nuclear-energy). Obsah těchto
stránek bude v případě potřeby dále aktualizován.

Evropská komise
Generální ředitelství pro energetiku

17

Jak jsou vymezeny v příloze IV Smlouvy o Euratomu.
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