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Poprawkę złożył Alain Lamassoure

Poprawka 1
Punkt A a preambuły (nowy)

A a. mając na uwadze, że chociaż traktat Euratom został tylko nieznacznie zmieniony w 
ciągu ostatnich 50 lat, to był podstawą dużej liczby aktów prawnych powstałych w 
tym okresie, a także był przedmiotem bardzo wielu orzeczeń Trybunału
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, które przyczyniły się do znaczącego 
poszerzenia zakresu jego stosowania. 

Or. fr

Poprawkę złożyli Filip Dimitrow Dimitrow, Alejo Vidal-Quadras

Poprawka 2
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że ostatnie rozszerzenia zwiększyły stopień zróżnicowania 
krajobrazu politycznego w Unii Europejskiej w dziedzinie energii jądrowej oraz 
uczyniły pilniejszą potrzebę podjęcia przez Wspólnotę działań w dziedzinie energii 
atomowej, a z 27 państw członkowskich jedenaście nigdy nie wykorzystywało energii 
jądrowej lub nawet prawnie wykluczyło jej stosowanie, Włochy zrezygnowały z 
produkcji energii elektrycznej w elektrowniach atomowych, a Belgia, Holandia i 
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Szwecja podjęły decyzję o rezygnacji,

Or. en

Poprawkę złożył Richard Corbett

Poprawka 3
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że traktat Euratom nie odzwierciedla już żadnego europejskiego 
konsensusu, z 27 państw członkowskich jedenaście nigdy nie posiadało na swoim 
terytorium elektrowni jądrowej, a (skreślenie) Włochy zrezygnowały z produkcji 
energii elektrycznej w elektrowniach atomowych, a Belgia, Holandia i Szwecja 
podjęły decyzję o rezygnacji,

Or. en

Poprawkę złożyli Filip Dimitrow Dimitrow, Alejo Vidal-Quadras

Poprawka 4
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że Konwent we wniosku w sprawie traktatu ustanawiającego 
konstytucję dla Europy (skreślenie) zaproponował wyłączenie traktatu Euratom ze 
struktury prawnej przyszłej konstytucji; mając na uwadze, że w ramach prac 
Konwentu nad przyszłością Unii Europejskiej i podpisania traktatu ustanawiającego 
konstytucję dla Europy utrzymano zapisy traktatu Euratom w ich obecnym stanie w 
formie protokołu dołączonego do traktatu,

Or. en

Poprawkę złożyli Filip Dimitrow Dimitrow, Alejo Vidal-Quadras

Poprawka 5
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że Parlament w rezolucji z dnia 24 września 2003 r. z 
zadowoleniem przyjął wyłączenie traktatu Euratom i wezwał konferencję 
międzyrządową „do zwołania konferencji mającej na celu rewizję tego traktatu 
służącą uchyleniu przestarzałych i nieaktualnych postanowień [traktatu Euratom] 
(skreślenie),

Or. en
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Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 6
Punkt F a preambuły (nowy)

Fa. mając na uwadze, że Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej wprowadził wysokie standardy bezpieczeństwa w postępowaniu z 
radioaktywnym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi w UE, określa 
jednolite normy bezpieczeństwa w odniesieniu do ochrony zdrowia ludności i 
pracowników, a także gwarantuje ich stosowanie i zapobiega rozprzestrzenianiu 
materiału rozszczepialnego do celów wojskowych,

Or. de

Poprawkę złożyli Filip Dimitrow Dimitrow, Alejo Vidal-Quadras

Poprawka 7
Punkt F a preambuły (nowy)

Fa. mając na uwadze, że rozważania dotyczące trwałości traktatu Euratom są 
nierozłącznie związane z celami, do których osiągnięcia Komisja dąży w ramach 
polityki europejskiej na rzecz bezpieczniejszej, trwalszej i bardziej konkurencyjnej 
energii, aby zwalczać zmiany klimatyczne, o czym niedawno wspomniano w 
powyższym komunikacie Komisji z dnia 10 stycznia 2007 r.,

Or. en

Poprawkę złożył Alain Lamassoure

Poprawka 8
Ustęp 1

1. stwierdza, że zmieniły się oczekiwania wyrażone wobec energii jądrowej 50 lat temu; 
stwierdza, że oczekiwania te dotyczą obecnie w większym stopniu potrzeby 
dysponowania, w postaci traktatu Euratom, solidnymi ramami prawnymi w celu 
kontrolowania wykorzystania energii jądrowej w Unii Europejskiej oraz w celu 
integrowania w UE krajów korzystających z energii jądrowej, poprzez przyjęcie 
dorobku prawnego Euratomu; uznaje, że ważne rozdziały tytułu II traktatu Euratom 
umożliwiły ochronę ludności, pracowników oraz środowiska naturalnego przed 
promieniowaniem jonizującym (rozdział III), rozwój badań w dziedzinie zarządzania 
odpadami i bezpieczeństwa instalacji (rozdział I) oraz kontrolę bezpieczeństwa 
materiałów rozszczepialnych w Europie (rozdział VII);

Or. fr
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Poprawkę złożył Richard Corbett

Poprawka 9
Ustęp 1

1. uważa, że bez względu na różnorodność poglądów na temat korzyści i ujemnych 
stron energii jądrowej należy usunąć deficyt demokratyczny istniejący w traktacie 
Euratom;

Or. en

Poprawkę złożyli Filip Dimitrow Dimitrow, Alejo Vidal-Quadras

Poprawka 10
Ustęp 1

1. stwierdza, że kraje, które dały początek Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej, 
ustaliły szereg przepisów z myślą o rygorystycznym ograniczeniu rozwoju energii 
jądrowej we Wspólnocie oraz że postanowienia te wciąż mają zastosowanie i 
stanowią podstawę prawa przyjmowanego w oparciu o traktat Euratom;

Or. en

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 11
Ustęp 1

1. stwierdza, że wiele z państw członkowskich nie podziela już oczekiwań wobec energii 
jądrowej wyrażonych 50 lat temu w traktacie Euratom, (skreślenie) a (skreślenie) 
ryzyka, zwłaszcza dla przyszłych pokoleń, nie da się uniknąć;

Or. de

Poprawkę złożyli Filip Dimitrow Dimitrow, Alejo Vidal-Quadras

Poprawka 12
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zauważa, że zwłaszcza dzięki traktatowi Euratom pod koniec 2006 r. źródłem 32 
proc. energii elektrycznej w Europie była energia atomowa wytwarzana przez 152 
reaktory rozsiane w 15 państwach członkowskich, co stanowi najwyższy odsetek 
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energii elektrycznej wytworzonej bez udziału węgla w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawkę złożyli Filip Dimitrow Dimitrow, Alejo Vidal-Quadras

Poprawka 13
Ustęp 2 b (nowy)

2b. zauważa, że mimo tonu zachęty w preambule do traktatu Euratom nie wymaga on 
od państw członkowskich, aby rozwijały produkcję energii atomowej na swoim 
własnym terytorium, a więc szanuje suwerenne prawo państw członkowskich do 
decydowania o źródłach, z których czerpią one energię;

Or. en

Poprawkę złożyli Filip Dimitrow Dimitrow, Alejo Vidal-Quadras

Poprawka 14
Ustęp 3

3. wskazuje na traktat z Amsterdamu z maja 1999 r., gwarantujący prawo współdecyzji 
Parlamentu Europejskiego; wyraża ubolewanie z powodu faktu, iż rozszerzenie 
uprawnień Parlamentu, w szczególności o prawo do współdecydowania w ramach 
większości europejskich procedur legislacyjnych, nie zostało uwzględnione w 
traktacie Euratom; uważa zatem, że chociaż traktat ma charakter techniczny, 
Parlament powinien być formalnie zaangażowany w tworzenie tekstów, których 
podstawą jest traktat Euratom;

Or. en

Poprawkę złożył Alain Lamassoure

Poprawka 15
Ustęp 4

4. podkreśla, że istnienie traktatu Euratom w żadnym wypadku nie hamuje rozwoju 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej i nie utrudnia stosowania zasady 
swobodnego przepływu towarów, osób i kapitału; przypomina, że w tej dziedzinie 
prawo powszechne Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ma 
zastosowanie do działalności związanej z energią jądrową i zauważa, tytułem 
przykładu, że obrót materiałami, urządzeniami i technologiami jądrowymi wewnątrz 
Unii Europejskiej i poza nią wynika ze stosowania przepisów dotyczących kontroli 
produktów podwójnego zastosowania, przyjętych na podstawie polityki handlowej 
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ustanowionej w traktacie WE; dodaje, że prawodawstwo Euratomu podlega prawu 
konkurencji i przepisom dotyczącym pomocy państwa określonym w tytule VI 
traktatu WE; uznaje w związku z tym, że traktat Euratom nie stanowi w żadnym 
wypadku ram dla protekcjonizmu z dziedzinie energii jądrowej;

Or. fr

Poprawkę złożyli Filip Dimitrow Dimitrow, Alejo Vidal-Quadras

Poprawka 16
Ustęp 4

4. stwierdza, że traktat Euratom w żadnym wypadku nie hamuje rozwoju 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej i nie utrudnia stosowania zasady 
swobodnego przepływu towarów, osób i kapitału; zwraca uwagę na to, że w tej 
dziedzinie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską ma zastosowanie do 
działalności związanej z energią jądrową;

Or. en

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 17
Ustęp 4

4. podkreśla, że przywileje przyznane przemysłowi jądrowemu na mocy Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej muszą zostać zniesione, 
gdyż są one przyczyną zniekształcenia warunków konkurencji na wewnętrznym 
rynku energii;

Or. de

Poprawkę złożył Alain Lamassoure

Poprawka 18
Ustęp 5

5. jest zdania, że w świetle bardzo specyficznych cech tego źródła energii, 
uregulowanie wykorzystania energii jądrowej w Europie wymaga utrzymania 
specyficznych ram prawnych, takich jak traktat Euratom, który w toku 50 lat 
wykazał przydatność całości swoich postanowień; ponadto jest zdania, że 
przekształcenie jednego lub kilku rozdziałów w hipotetyczny rozdział „Energia” 
traktatu WE osłabiłoby ramy prawne regulujące energię jądrową w Europie i 
zlikwidowałoby specyficzne procedury kontroli przewidziane dla energii jądrowej, 
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które zawiera obecnie traktat Euratom;

Or. fr

Poprawkę złożyli Filip Dimitrow Dimitrow, Alejo Vidal-Quadras

Poprawka 19
Ustęp 5

5. ponownie wzywa do zwołania konferencji rządowej w celu kompleksowej rewizji 
traktatu Euratom, służącej usunięciu przestarzałych postanowień traktatu oraz
zreformowaniu pozostałych części w świetle nowoczesnej i trwałej polityki 
energetycznej (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 20
Ustęp 5

5. ponownie wzywa do zwołania konferencji rządowej w celu kompleksowej rewizji 
traktatu Euratom, służącej usunięciu przestarzałych postanowień traktatu, utrzymaniu 
regulacji obowiązujących w przemyśle jądrowym na szczeblu UE, zreformowaniu 
pozostałych części w świetle nowoczesnej i trwałej polityki energetycznej i 
przeniesieniu ich do traktatu WE w ramach odrębnego rozdziału o energii;

Or. en

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 21
Ustęp 5

5. ponownie podkreśla swoje poparcie dla zwołania konferencji rządowej w celu 
kompleksowej rewizji traktatu Euratom, służącej usunięciu przestarzałych 
postanowień traktatu Euratom, zreformowaniu pozostałych części w świetle 
nowoczesnej i trwałej polityki energetycznej i przeniesieniu ich do traktatu
ustanawiającego konstytucję dla Europy w ramach odrębnego rozdziału o energii;

Or. de
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Poprawkę złożył Richard Corbett

Poprawka 22
Ustęp 5 a (nowy)

5a. uważa, że bez względu na różnorodność poglądów na temat energii jądrowej 
postanowienia traktatu Euratom, które przyczyniły się do nierozprzestrzeniania 
materiałów jądrowych lub dotyczą zdrowia, bezpieczeństwa i zapobiegania 
zanieczyszczeniom radiologicznym, przyniosły znaczne korzyści i powinny zostać 
starannie uzgodnione z postanowieniami traktatu WE odnośnie zdrowia i 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawkę złożył Alain Lamassoure

Poprawka 23
Ustęp 6

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożył Richard Corbett

Poprawka 24
Ustęp 6

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 25
Ustęp 6

6. uważa, że w sytuacji, w której przeniesienie traktatu Euratom do europejskiego 
traktatu konstytucyjnego nie byłoby możliwe i traktat Euratom pozostałby odrębnym 
traktatem międzynarodowym, należy uznać możliwość wypowiedzenia traktatu 
Euratom przez każde państwo członkowskie na podstawie międzynarodowych zasad 
dotyczących traktatów, ujętych w szczególności w art. 56 i 62 Konwencji wiedeńskiej 
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o prawie traktatów, bez naruszania członkostwa tego państwa w Unii Europejskiej;

Or. de
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