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Αξιολόγηση της Ευρατόμ - 50 έτη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας
(2006/2230(INI))

Τροπολογία: Alain Lamassoure 

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Α.α) εκτιμώντας ότι, παρά το γεγονός ότι η Συνθήκη Ευρατόμ τροποποιήθηκε μόνο λίγο 
κατά τη διάρκεια των 50 τελευταίων ετών, αποτελεί αντιθέτως τη βάση για 
εκτεταμένου μεγέθους παράγωγο δίκαιο την ίδια περίοδο και απετέλεσε αντικείμενο 
ενός σημαντικού αριθμού αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, οι οποίες επέτρεψαν κυρίως να διευρυνθεί κατά τρόπο σημαντικό το 
αρχικό πεδίο εφαρμογής της,

Or. fr

Τροπολογία: Philip Dimitrov Dimitrov και Alejo Vidal-Quadras 

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. εκτιμώντας ότι ο πρόσφατος γύρος διεύρυνσης αύξησε την ποικιλομορφία που 
διακρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας καθώς και 
την ανάγκη για κοινοτική δράση στον πυρηνικό τομέα, ότι από τα 27 κράτη μέλη 11 
δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ την πυρηνική ενέργεια ή έχουν μάλιστα αποκλείσει 
δια νόμου τη χρήση της, ότι η Ιταλία έχει εγκαταλείψει την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από την πυρηνική ενέργεια και ότι το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Σουηδία 
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έχουν αποφασίσει επίσης να ακολουθήσουν έναν παρόμοιο δρόμο,

Or. en

Τροπολογία: Richard Corbett 

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. εκτιμώντας ότι η Συνθήκη Ευρατόμ δεν αντικατοπτρίζει πλέον ευρωπαϊκή συναίνεση, 
και ότι από τα 27 κράτη μέλη 11 δεν έχουν πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στην επικράτειά τους και ότι η Ιταλία έχει εγκαταλείψει την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την πυρηνική ενέργεια και ότι το Βέλγιο, η 
Ολλανδία και η Σουηδία έχουν αποφασίσει επίσης να ακολουθήσουν έναν παρόμοιο 
δρόμο,

Or. en

Τροπολογία: Philip Dimitrov Dimitrov και Alejo Vidal-Quadras 

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. εκτιμώντας ότι η Συνέλευση στο σχέδιό της για μια  «Συνταγματική Συνθήκη για την 
Ευρώπη» (διαγραφή) πρότεινε το διαχωρισμό της Συνθήκης Ευρατόμ από τη νομική 
διάρθρωση του μελλοντικού Συντάγματος· ότι η εργασία της Συνέλευσης σχετικά με 
το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υπογραφή της Συνθήκης που θα 
θεσπίζει ένα Σύνταγμα για την Ευρώπη έχει διατηρήσει τις διατάξεις της Συνθήκης 
Ευρατόμ στην παρούσα μορφή της ως ένα επισυναπτόμενο πρωτόκολλο,

Or. en

Τροπολογία: Philip Dimitrov Dimitrov και Alejo Vidal-Quadras 

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, 
χαιρετίζει το διαχωρισμό της Συνθήκης Ευρατόμ και καλεί τη Διακυβερνητική 
Διάσκεψη να «συγκαλέσει μια διάσκεψη για την αναθεώρηση αυτής της Συνθήκης
ώστε να αρθούν πεπαλαιωμένες και μη πλέον ισχύουσες διατάξεις της Συνθήκης 
Ευρατόμ (διαγραφή),

Or. en
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Τροπολογία: Jo Leinen 

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤ.α) εκτιμώντας ότι η Συνθήκη Ευρατόμ εισήγαγε υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας για 
τη χρήση ραδιενεργών καυσίμων και αποβλήτων στην ΕΕ, ότι θεσπίζει ενιαίες 
προδιαγραφές ασφάλειας για την προστασία της υγείας, του πληθυσμού και των 
εργαζομένων, ότι μεριμνά για την εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών και ότι 
εμποδίζει τη διάδοση των πυρηνικών υλικών για στρατιωτικούς σκοπούς,

Or. de

Τροπολογία: Philip Dimitrov Dimitrov και Alejo Vidal-Quadras

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤ. α) εκτιμώντας ότι οι εν λόγω σκέψεις σχετικά με τη μονιμότητα της Συνθήκης 
Ευρατόμ είναι αδιαχώριστες από τους στόχους που ακολουθεί η Επιτροπή υπέρ 
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής πιο ασφαλούς, αειφόρου και ανταγωνιστικής ενέργειας
η οποία θα συμβάλει στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος, όπως 
προκύπτουν από την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής στις 10 Ιανουαρίου 
2007,

Or. en

Τροπολογία: Alain Lamassoure

Τροπολογία 8
Παράγραφος 1

1. διαπιστώνει ότι οι προ πεντηκονταετίας προσδοκίες της πυρηνικής ενέργειας έχουν 
εξελιχθεί· σημειώνει ότι αφορούν πλέον περισσότερο την ανάγκη να διαθέτε,ι μέσω 
της Συνθήκης Ευρατόμ, ένα πάγιο νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο της 
εκμετάλλευσης της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να 
συνοδεύεται η ενσωμάτωση στην ΕΕ των χωρών που έχουν πρόσβαση στην 
πυρηνική ενέργεια, μέσω της αποδοχής του κοινοτικού κεκτημένου της Ευρατόμ· 
αναγνωρίζει ότι στο δεύτερο τίτλο της Συνθήκης Ευρατόμ σημαντικά κεφάλαια 
επέτρεψαν να προστατευθούν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι και το περιβάλλον από 
τις ιονίζουσες ακτινοβολίες (κεφάλαιο ΙΙΙ), να αναπτυχθεί η έρευνα στους τομείς 
της διαχείρισης των αποβλήτων και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων (κεφάλαιο 
Ι) και να υπάρξει έλεγχος της ασφάλειας των σχάσιμων υλικών στην Ευρώπη
(κεφάλαιο VII)·
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Or. fr

Τροπολογία: Richard Corbett

Τροπολογία 9
Παράγραφος 1

1. εκτιμά ότι, ανεξάρτητα από την ποικιλότητα των απόψεων σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας, το δημοκρατικό 
έλλειμμα το οποίο υφίσταται στη Συνθήκη Ευρατόμ θα πρέπει να διορθωθεί·

Or. en

Τροπολογία: Philip Dimitrov Dimitrov και Alejo Vidal-Quadras

Τροπολογία 10
Παράγραφος 1

1. διαπιστώνει ότι οι χώρες οι οποίες ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας καθόρισαν μια σειρά από διατάξεις με σκοπό να οριοθετήσουν κατά 
τρόπο αυστηρό την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας στην Κοινότητα, και ότι οι 
εν λόγω διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται και εμπλουτίζονται συνεχώς 
μέσω της νομοθεσίας που εγκρίνεται με βάση τη Συνθήκη Ευρατόμ·

Or. en

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 11
Παράγραφος 1

1. διαπιστώνει ότι οι προ πεντηκονταετίας προσδοκίες της πυρηνικής ενέργειας οι οποίες 
εκφράζονται με τη Συνθήκη Ευρατόμ δεν αντανακλούν πλέον τις απόψεις πολλών 
κρατών μελών, (διαγραφή) καθώς και ότι δεν κατέστη δυνατόν να αρθούν οι πιθανοί 
κίνδυνοι -ιδιαίτερα για τις μελλοντικές γενιές- τις οποίες αντιπροσωπεύει η πυρηνική 
ενέργεια·

Or. de
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Τροπολογία: Philip Dimitrov Dimitrov και Alejo Vidal-Quadras

Τροπολογία 12
Παράγραφος 2α. (νέα)

2α. επισημαίνει ότι, κυρίως χάρη στη Συνθήκη Ευρατόμ, το 2006 η πυρηνική ενέργεια 
παρήγαγε το 32% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης από 152 πυρηνικούς 
αντιδραστήρες κατανεμημένους σε 15 κράτη μέλη, πράγμα το οποίο 
αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό στην κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας
που δεν παράγεται από τον άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία: Philip Dimitrov Dimitrov και Alejo Vidal-Quadras

Τροπολογία 13
Παράγραφος 2 β, (νέα)

2β. επισημαίνει ότι παρ’ όλο τον πανηγυρικό τόνο του προοιμίου της η Συνθήκη 
Ευρατόμ δεν απαιτεί από κάθε κράτος μέλος να αναπτύξει την επιλογή της 
πυρηνικής ενέργειας στην επικράτειά του, σεβόμενη τοιουτοτρόπως το κυριαρχικό 
δικαίωμα των κρατών μελών να αναπτύξουν τις δικές τους ενεργειακές επιλογές·

Or. en

Τροπολογία: Philip Dimitrov Dimitrov και Alejo Vidal-Quadras

Τροπολογία 14
Παράγραφος 3

3. εφιστά την προσοχή στη Συνθήκη του Άμστερνταμ τον Μάιο του 1999 η οποία 
εγγυάται το δικαίωμα συναπόφασης του Κοινοβουλίου· εκφράζεις τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ανάπτυξη των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως η 
επέκτασή τους στη συναπόφαση για το μεγαλύτερο τμήμα των ευρωπαϊκών 
νομοθετικών διαδικασιών, δεν ελήφθη υπόψη στη Συνθήκη Ευρατόμ· θεωρεί ότι, 
παρά την τεχνική φύση της Συνθήκης, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κληθεί επίσημα 
να συμμετάσχει σε κείμενα των οποίων η νομική βάση είναι η Συνθήκη Ευρατόμ·

Or. en
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Τροπολογία: Alain Lamassoure

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη της Συνθήκης Ευρατόμ δεν αποτελεί με κανένα τρόπο 
τροχοπέδη στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού και ακόμη λιγότερο 
εμπόδιο στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών, προσώπων και 
κεφαλαίων· υπενθυμίζει ότι στον εν λόγω τομέα το κοινό δίκαιο της Συνθήκης περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εφαρμόζεται στις πυρηνικές 
δραστηριότητες και σημειώνει, ως παράδειγμα, ότι η κυκλοφορία των πυρηνικών 
υλικών, εξοπλισμών και τεχνολογιών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εμπίπτει σε μια ρύθμιση ελέγχου των αγαθών που αποκαλούνται «διπλής χρήσεως», 
η οποία εγκρίθηκε με βάση την εμπορική πολιτική της Συνθήκης ΕΚ· προσθέτει ότι 
η νομοθεσία Ευρατόμ υπόκειται στο δίκαιο ανταγωνισμού και στις ρυθμίσεις για 
τις κρατικές ενισχύσεις όπως διευκρινίζεται στον τίτλο VI της Συνθήκης ΕΚ· 
συμπεραίνει ως εκ τούτου ότι η Συνθήκη Ευρατόμ δεν αποτελεί σε καμία 
περίπτωση ένα προστατευτικό πλαίσιο για την πυρηνική ενέργεια·

Or. fr

Τροπολογία: Philip Dimitrov Dimitrov και Alejo Vidal-Quadras

Τροπολογία 16
Παράγραφος 4

4. σημειώνει ότι η Συνθήκη Ευρατόμ δεν αποτελεί για κανένα λόγο τροχοπέδη στην 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού ούτε ένα εμπόδιο στην αρχή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, προσώπων και κεφαλαίων· υπενθυμίζει ότι στον 
εν λόγω τομέα η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εφαρμόζεται 
στις πυρηνικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταργηθούν τα προνόμια από τα οποία επωφελείται η 
πυρηνική βιομηχανία βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ, διότι δημιουργούν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά για την ενέργεια·

Or. de
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Τροπολογία: Alain Lamassoure

Τροπολογία 18
Παράγραφος 5

5. θεωρεί ότι η πλαισίωση της εκμετάλλευσης στην Ευρώπη της πυρηνικής ενέργειας, 
εν όψει των λίαν ειδικών χαρακτηριστικών αυτής της πηγής ενέργειας, απαιτεί τη 
διατήρηση ενός ειδικού νομικού πλαισίου, όπως η Συνθήκη Ευρατόμ η οποία εδώ 
και 50 χρόνια, απέδειξε τη χρησιμότητά της όσον αφορά το σύνολο των διατάξεών 
της· προσθέτει ότι η μεταρρύθμιση ενός ή περισσοτέρων κεφαλαίων σε ένα 
υποθετικό κεφάλαιο «ενέργεια» της Συνθήκης ΕΚ θα εξασθενούσε το σύνολο του 
νομικού πλαισίου για την πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη και θα εξασθενούσε τις 
ίδιες διαδικασίες ελέγχου της πυρηνικής ενέργειας που περιέχονται σήμερα στη 
Συνθήκη Ευρατόμ·

Or. fr

Τροπολογία: Philip Dimitrov Dimitrov και Alejo Vidal-Quadras

Τροπολογία 19
Παράγραφος 5

5. επαναλαμβάνει (διαγραφή) το αίτημά του για τη σύγκληση μιας διακυβερνητικής 
διάσκεψης η οποία θα προβεί σε μια εκτεταμένη αναθεώρηση της Συνθήκης Ευρατόμ, 
καταργώντας τις άχρηστες διατάξεις αυτής της Συνθήκης και αναθεωρώντας τις 
διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν υπό το φως της σύγχρονης και αειφόρου 
ενεργειακής πολιτικής· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 20
Παράγραφος 5

5. επαναλαμβάνει (διαγραφή) το αίτημά του για τη σύγκληση μιας διακυβερνητικής 
διάσκεψης η οποία θα προβεί σε μια εκτεταμένη αναθεώρηση της Συνθήκης Ευρατόμ, 
καταργώντας τις άχρηστες διατάξεις αυτής της Συνθήκης, διατηρώντας το 
ρυθμιστικό καθεστώς της πυρηνικής βιομηχανίας σε επίπεδο ΕΕ, αναθεωρώντας τις 
διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν υπό το φως της σύγχρονης και αειφόρου 
ενεργειακής πολιτικής και συμπεριλαμβάνοντας αυτές στη Συνθήκη ΕΚ σε ένα 
ξεχωριστό κεφάλαιο για την ενέργεια·

Or. en
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Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 21
Παράγραφος 5

5. επαναλαμβάνει εμφαντικά το αίτημά του για τη σύγκληση μιας διακυβερνητικής 
διάσκεψης η οποία θα προβεί σε μια εκτεταμένη αναθεώρηση της Συνθήκης Ευρατόμ, 
καταργώντας τις άχρηστες διατάξεις αυτής της Συνθήκης Ευρατόμ, αναθεωρώντας τις 
διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν υπό το φως της σύγχρονης και αειφόρου 
ενεργειακής πολιτικής και συμπεριλαμβάνοντας αυτές στη Συνταγματική Συνθήκη 
για την Ευρώπη σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την ενέργεια·

Or. de

Τροπολογία: Richard Corbett

Τροπολογία 22
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. θεωρεί ότι, ανεξάρτητα από την ποικιλία των απόψεων σχετικά με τη πυρηνική 
ενέργεια, οι διατάξεις της Συνθήκης Ευρατόμ οι οποίες βοήθησαν να αποφευχθεί η 
διάδοση των πυρηνικών υλικών καθώς και αυτές οι οποίες αντιμετωπίζουν θέματα 
υγείας, ασφαλείας και πρόληψης της ραδιενεργού μόλυνσης ήταν εξαιρετικά 
ωφέλιμες και ότι θα πρέπει να συντονιστούν προσεκτικά με τις διατάξεις της 
Συνθήκης ΕΚ που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία: Alain Lamassoure

Τροπολογία 23
Παράγραφος 6

Διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Richard Corbett

Τροπολογία 24
Παράγραφος 6

Διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 25
Παράγραφος 6

6. πιστεύει ότι, εάν η Συνθήκη Ευρατόμ δεν μπορεί να ενσωματωθεί κατά τρόπο 
επαρκή στην Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη και ότι εάν πρέπει να διατηρηθεί 
ως μεμονωμένη διεθνής Συνθήκη, θα πρέπει να αναγνωρισθεί η δυνατότητα κάθε 
κράτους μέλους να καταγγέλλει τη Συνθήκη Ευρατόμ βάσει του διεθνούς συμβατικού 
δικαίου, όπως αυτό προβλέπεται ειδικότερα στα άρθρα 56 και 62 της Σύμβασης της 
Βιέννης περί Συνθηκών, χωρίς αυτό να επιδρά στην ιδιότητά του ως μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de


