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Informační podklad ke kompatibilitě návrhu na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb.,
o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr (sněmovní tisk 112), s právem EU

Úvod:
Návrh zákona má zrušit zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr,
ve znění zákona č. 248/2016 Sb. Tento zákon zakazuje vývoz zboží a poskytnutí služeb,
nehmotných práv a jakékoli dokumentace nebo informací, jejichž určení přímo či zprostředkovaně
souvisí s jadernou elektrárnou Búšehr v Iránské islámské republice, a stanoví případné sankce
při nedodržení zákazu. Účinnost navrhovaného zákona je stanovena ke dni jeho vyhlášení.

Stanovisko PI:
Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a
o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 ve znění pozdějších předpisů, upravuje problematiku zákazů
prodeje, dodávek, převodů nebo vývozů určitého zboží nebo technologie, zákazů poskytování
určité technické pomoci, finanční pomoci, apod. Nařízení rovněž stanovuje, že pro určité činnosti
je potřeba povolení. Předmětné nařízení bylo podstatně měněno zejména v návaznosti na Společný
komplexní akční plán (JCPOA),1 a to zejména nařízením Rady (EU) č. 2015/1861 ze dne 18. října
2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatření vůči Íránu.
Nařízení je přímo aplikovatelné a přímo účinné, není proto zpravidla potřeba prováděcího
vnitrostátního právního předpisu. Z podstaty přímé aplikovatelnosti nařízení a aplikační přednosti
práva EU vyplývá, že přijatá nařízení jsou závazná bez dalších vnitrostátních úprav a použijí se také
v případě odchylnosti mezi vnitrostátní a unijní právní úpravou. Zrušení zákona č. 99/2000 Sb. není
proto v rozporu s právem EU. Nařízení Rady (EU) č. 267/2012, ve znění pozdějších předpisů, bude
i nadále přímo použitelné. Pokud z tohoto nařízení plyne nějaké omezení, bude platit i nadále
po zrušení zákona č. 99/2000 Sb. přímo na základě uvedeného nařízení Rady (EU) č. 267/2012.
Dané problematiky se dále dotýká rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010
o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP, ve znění
pozdějších předpisů, zejména rozhodnutí Rady 2015/1863 zde dne 18. října 2015, které reaguje
na sjednání JCPOA.
1

Rada bezpečnosti OSN potvrdila JCPOA rezolucí 2231 (2015) ze dne 20. července 2015. JCPOA vstoupil v platnost
dne 18. října 2015. Z plánu vyplývá, že sankce související s íránským jaderným programem budou rušeny v souladu
s harmonogramem a podmínkami uvedenými v JCPOA. Dne 16. ledna 2016 byla většina sankcí EU a OSN zrušena poté,
co Mezinárodní agentura pro atomovou energii ověřila, že Írán provedl opatření související s jadernými otázkami. EU
zrušila všechny hospodářské a finanční sankce související s jadernými otázkami. Některá omezení však zůstávají
v platnosti, mimo jiné omezení převodu zboží, které by mohlo ohrozit nešíření, embarga týkající se zbraní a balistických
raket a omezující opatření vůči některým osobám a subjektům zařazeným na seznamy. Osm let po dni přijetí nebo
poté, co agentura MAAE vydá zprávu, v níž uvede, že dosáhla obecných závěrů, podle nichž je veškerý jaderný materiál
v Íránu využíván pro mírovou činnost – podle toho, co nastane dříve – zruší EU sankce související se šířením jaderných
zbraní. Pokud nebudou obnovena ustanovení předchozích rezolucí Rady bezpečnosti OSN, budou deset let ode dne
přijetí ukončena veškerá zbývající opatření OSN a EU. (více viz zde:
http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/sanctions/iran/jcpoa-restrictive-measures/)
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Závěr:
Navržená úprava je slučitelná s právem EU.

Tento informační podklad je zpracován k uvedenému číslu sněmovního tisku a nereflektuje
eventuální pozdější pozměňovací návrhy.

Materiál byl Parlamentním institutem zpracován na základě usnesení organizačního výboru
Poslanecké sněmovny č. 168, II. volební období.

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

