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Изменение, внесено от Alain Lamassoure

Изменение 1
Съображение A a (ново)

Aa. като има предвид, че въпреки, че Договорът за Евратом претърпя само 
незначителни промени през последните 50 години, той стана 
първоизточник на значителен обем вторично законодателство през същия  
период и обект на значителен брой съдебни решения, произнесени от Съда 
на Европейските общности, съдебни решения, които сериозно разшириха
първоначалния обхват на Договора;

Or. fr

Изменение, внесено от Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Изменение 2
Съображение Б

Б. като има предвид, че неотдавнашният кръг на разширяване увеличи 
разнообразието в Европейския съюз в областта на ядрената енергия и 
необходимостта от действие на Общността в ядрената сфера, като има 
предвид, че от 27 държави-членки 11 никога не са използвали ядрена енергия 
или са забранили със закон нейното използване, Италия се оттегли от 
производството на електричество от ядрена енергия, а Белгия, Нидерландия и 
Швеция решиха да се оттеглят, 
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Or. en

Изменение, внесено от Richard Corbett

Изменение 3
Съображение Б

Б. като има предвид, че Договорът за Евратом вече не представлява европейски 
консенсус - от 27 държави-членки 11 никога не са притежавали атомна 
електроцентрала на собствена територия и като има предвид, че Италия се 
оттегли от производството на електричество от ядрена енергия, а Белгия, 
Нидерландия и Швеция решиха да се оттеглят, 

Or. en

Изменение, внесено от Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Изменение 4
Съображение Г

Г. като има предвид, че Конвентът в своя Проект на договор за създаване на 
Конституция за Европа (заличаване) предложи отделянето на Договора за 
Евратом от правната структура на бъдещата Конституция; като има предвид, че 
работата на Конвента относно бъдещето на Европейския съюз и 
подписването на Договора за създаване на Конституция за Европа, запазиха
разпоредбите на Договора за Евратом в настоящия им вид под формата на 
приложен протокол,

Or. en

Изменение, внесено от Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Изменение 5
Съображение Д

Д. като има предвид, че в своята резолюция от 24 септември 2003 г.  Парламентът  
приветства отделянето на Договора за Евратом и призова 
междуправителствената конференция да свика конференция  за ревизия на този 
договор, за да се премахнат вече остарели и неуместни разпоредби (заличаване),

Or. en
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Изменение, внесено от Jo Leinen

Изменение 6
Съображение Е a (ново)

Еа. като има предвид, че Договорът за Евратом въвежда строги стандарти за 
сигурност при работа с радиоактивни горивни елементи и отпадъци в ЕС, 
установява единни стандарти за сигурност за защита на общественото 
здраве и здравето на работниците, както и процедури за прилагане на тези 
стандарти и възпрепятства всеки опит за разпространение на ядрени 
материали за военни цели,

Or. de

Изменение , внесено от Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Изменение 7
Съображение Е a (ново)

Еa. като има предвид, че тези размисли за дълготрайността на Договора за 
Евратом са неделимо свързани с целите, които Комисията преследва за 
европейска политика, която насърчава по-сигурна, по-устойчива и по-
конкурентоспособна форма на енергия, която да подпомогне борбата срещу 
климатичните изменения, както наскоро бе обявено в гореспоменатото 
съобщение на Комисията от 10 януари 2007 г.,

Or. en

Изменение, внесено от Alain Lamassoure

Изменение 8
Параграф 1

1. установява, че изразените преди пет десетилетия в Договора за Евратом 
очаквания по отношение на ядрената енергия се промениха; отбелязва, че тези 
очаквания сега се отнасят повече до необходимостта от наличие, под 
формата на Договора за Евратом, на стабилен набор от законови 
разпоредби за контрол на използването на ядрената енергия в Европейския 
съюз и за осигуряване на рамка за интегриране в Европейския съюз на 
страните, които използват ядрена енергия, чрез транспониране на 
общностното право (acquis) в областта на Евратом; признава, че някои 
значителни глави в Дял Втори от Договора за Евратом дават възможност 
за защита на обществеността, работниците и околната среда от 
йонизиращата радиация (Глава III), за развитие на изследвания в областта 
на управлението на отпадъци и сигурността на предприятията (Глава I) и 
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за прилагане на предпазни клаузи по отношение на делящи се материали в
Европа (Глава VII);

Or. fr

Изменение, внесено от Richard Corbett

Изменение 9
Параграф 1

1. счита, че независимо от различните позиции относно предимствата и 
недостатъците на ядрената енергия, демократичният дефицит, който 
съществува в Договора за Евратом трябва да се преодолее;

Or. en

Изменение, внесено от Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Изменение 10
Параграф 1

1. отбелязва, че страните-основателки на Европейската общност за атомна 
енергия, установиха серия от разпоредби с цел строг контрол върху 
развитието на ядрената енергетика в Общността, и че тези разпоредби 
продължават да бъдат приложими и непрекъснато се доразвиват в процеса 
на приемане на законодателство въз основа на Договора за Евратом;

Or. en

Изменение, внесено от Jo Leinen

Изменение 11
Параграф 1

1. установява, че изразените преди пет десетилетия в Договора за Евратом 
очаквания по отношение на ядрената енергия вече не се споделят от много 
държави-членки (заличаване) и потенциалните опасности и рискове особено за 
бъдещите поколения не могат да бъдат отстранени;

Or. de
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Изменение, внесено от Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Изменение 12
Параграф 2 a (нов)

2a. посочва, че благодарение на Договора за Евратом по-специално, в края на 
2006 г. 32% от електричеството в Европа бе произведено от ядрена енергия 
от 152 реактора, разположени на територията на 15 държави-членки, 
което представлява най-големият дял от електричество, произведено без 
въглерод в Европейския съюз;

Or. en

Изменение, внесено от Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Изменение 13
Параграф 2 б (нов)

2б. посочва, че въпреки насърчителния тон на преамбюла си, Договорът за 
Евратом не изисква от нито една държава-членка да развива ядрена 
енергетика на собствена територия и по този начин зачита суверенното 
право на държавите-членки да развиват различни енергийни източници;

Or. en

Изменение, внесено от Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Изменение 14
Параграф 3

3. насочва вниманието към Договора от Амстердам от м.май 1999 г., който 
гарантира значимостта на правото на Европейския парламент на съвместно 
вземане на решения; изразява съжаление, че разширяването на 
правомощията на Парламента, и по-специално включването на 
правомощия за вземане на съвместни решения в повечето от процедурите 
от европейското законодателство, не е взето предвид в Договора за 
Евратом; счита, че въпреки техническата същност на Договора, 
Парламентът следва да бъде включен официално при текстове, чиято 
правна основа е Договорът за Евратом;

Or. en
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Изменение , внесено от Alain Lamassoure

Изменение 15
Параграф 4

4. подчертава, че съществуването на Договора за Евратом не представлява 
пречка за развитието на вътрешен пазар на електроенергия и, още по-
малко, пречка за свободното движение на стоки, хора и капитал; изтъква в 
тази връзка, че обичайното законодателство, установено от Договора за
създаване на Европейската общност, се отнася за дейностите в областта 
на ядрената енергетика и отбелязва, като пример, че движението на 
ядрени материали, оборудване и технологии в и извън Европейския съюз е
уредено от правила относно надзора над стоки за "двойна употреба", 
приети въз основа на търговската политика, установена в Договора за ЕО; 
добавя, че законодателството на Евратом е подчинено на разпоредбите за 
конкуренцията и държавната помощ, определени в Дял VI от Договора за 
ЕО; следователно заключава, че Договорът за Евратом в никакъв случай не 
представлява протекционистка рамка за ядрената енергетика;

Or. fr

Изменение, внесено от Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Изменение 16
Параграф 4

4. отбелязва, че Договорът за Евратом по никакъв начин не представлява 
пречка за развитието на вътрешен пазар на електроенергия или пречка за
принципа на свободното движение на стоки, хора и капитал; посочва, че в 
тази област Договорът за създаване на Европейската общност се отнася за 
дейностите в сферата на ядрената енергетика;

Or. en

Изменение, внесено от Jo Leinen

Изменение 17
Параграф 4

4. подчертава, че благоприятните условия за ядрения отрасъл, въведени въз 
основа на Договора за Евратом, трябва да бъдат премахнати, защото 
пораждат нарушения на конкуренцията на вътрешния енергиен пазар;

Or. de
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Изменение, внесено от Alain Lamassoure

Изменение 18
Параграф 5

5. счита, във връзка със строго специфичните особености на този енергиен 
източник, че подходящият контрол на използването на ядрена енергия в 
Европа изисква поддържането на специфична законова рамка, като 
например Договора за Евратом, който за последните 50 години е доказал 
ползата от всички свои разпоредби; добавя, че преработването на една или 
повече глави за съставяне на предполагаема глава "Енергетика" в Договора 
за ЕО би отслабило законовия надзор над ядрената енергетика в Европа 
като цяло и би отменило специфичните процедури за контрол на 
използването на ядрена енергия, понастоящем установени от Договора за 
Евратом;

Or. fr

Изменение, внесено от Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Изменение 19
Параграф 5

5. (заличаване) повтаря своето искане да бъде свикана междуправителствена 
конференция за цялостна ревизия на Договора за Евратом, да бъдат отстранени 
остарелите разпоредби на договора и да бъдат реформирани останалите части с 
оглед на една модерна и устойчива енергийна политика (заличаване);

Or. en

Изменение, внесено от Andrew Duff

Изменение 20
Параграф 5

5. повтаря (заличаване) своето искане да бъде свикана междуправителствена 
конференция за цялостна ревизия на Договора за Евратом, да бъдат отстранени 
остарелите разпоредби на договора, да се запази регулаторният режим на 
ядрения индустрия на равнище ЕС, да бъдат реформирани останалите части с 
оглед на една модерна и устойчива енергийна политика и да бъдат прехвърлени 
в Договора за ЕС под формата на една самостоятелна глава относно 
енергетиката;

Or. en
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Изменение, внесено от Jo Leinen

Изменение 21
Параграф 5

5. настоятелно повтаря своето искане да бъде свикана междуправителствена 
конференция за цялостна ревизия на Договора за Евратом, да бъдат отстранени 
остарелите разпоредби на договора,  да бъдат реформирани останалите части с 
оглед на една модерна и устойчива енергийна политика и да бъдат прехвърлени 
в Договора (заличаване) за създаване на Конституция за Европа, под формата 
на една самостоятелна глава относно енергетиката;

Or. de

Изменение, внесено от Richard Corbett

Изменение 22
Параграф 5 a (нов)

5a. счита, че въпреки различните позиции относно ядрената енергетика, 
разпоредбите на Договора за Евратом, които помогнаха да се предотврати
разпространението на ядрени материали и тези, които са насочени към 
здравето, сигурността и предотвратяването на радиологично замърсяване,  
са извънредно полезни и следва внимателно да се координират с 
разпоредбите относно здравето и сигурността на Договора за ЕО;

Or. en

Изменение, внесено от Alain Lamassoure

Изменение 23
Параграф 6

заличава се

Or. fr

Изменение, внесено от Richard Corbett

Изменение 24
Параграф 6

заличава се
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Or. en

Изменение, внесено от Jo Leinen

Изменение 25
Параграф 6

6. счита, че ако се окаже невъзможно по този начин да се включи Договорът за 
Евратом в Договора за създаване на Конституция за Европа и ако 
Договорът за Евратом остане в сила като отделен международен договор, 
трябва да бъде призната възможността за всяка държава-членка  да напусне 
Договора за Евратом въз основа на международните договорни правила,  по-
специално както те са посочени в членове 56 и 62 на Виенската конвенция за 
правото на договорите, без това да засяга членството й в Европейския съюз.

Or. de
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