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Amendament depus de Alain Lamassoure

Amendamentul 1
Considerentul Aa (nou)

Aa. întrucât, deşi Tratatul Euratom a suferit puţine modificări în ultimii 50 de ani, 
acesta a generat, în schimb, un volum considerabil de legislaţie secundară în 
aceeaşi perioadă şi a făcut obiectul unui număr important de hotărâri pronunţate de 
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, care au permis, în special, extinderea 
substanţială a domeniului său de aplicare iniţial;

Or. fr

Amendament depus de Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Amendamentul 2
Considerentul B

B. întrucât extinderile recente au accentuat nota de diversitate a tabloului oferit de 
Uniunea Europeană în domeniul energiei nucleare şi ideea necesităţii unei acţiuni 
comunitare în domeniul nuclear; întrucât din 27 de state membre, 11 nu au utilizat 
niciodată energia atomică sau au exclus total, prin lege, utilizarea acesteia; întrucât 
Italia a renunţat la producerea de curent electric pe bază de energie atomică, iar 
Belgia, Olanda şi Suedia au decis renunţarea la acest tip de producţie;
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Or. en

Amendament depus de Richard Corbett

Amendamentul 3
Considerentul B

B. întrucât Tratatul Euratom nu mai reflectă un consens european; întrucât din 27 de state 
membre, 11 nu au avut niciodată centrale nucleare pe teritoriul lor; întrucât Italia a 
renunţat la producerea de curent electric pe bază de energie atomică, iar Belgia, 
Olanda şi Suedia au decis renunţarea la acest tip de producţie;

Or. en

Amendament depus de Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Amendamentul 4
Considerentul D

D. întrucât, în proiectul său privind „Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru 
Europa”, Convenţia (text eliminat) a propus separarea Tratatului Euratom de structura 
legală a viitoarei Constituţii; întrucât lucrările Convenţiei privind viitorul Uniunii 
Europene şi semnarea Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa au 
menţinut dispoziţiile Tratatului Euratom în stadiul lor actual sub forma unui 
protocol anexat;

Or. en

Amendament depus de Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Amendamentul 5
Considerentul E

E. întrucât, în rezoluţia sa din 24 septembrie 2003, Parlamentul a salutat separarea 
Tratatului Euratom de structura legală a viitoarei Constituţii şi a solicitat Conferinţei 
Interguvernamentale „să convoace o conferinţă pentru revizuirea acestui tratat, pentru 
a abroga dispoziţiile caduce şi depăşite” (text eliminat);

Or. en
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Amendament depus de Jo Leinen

Amendamentul 6
Considerentul Fa (nou)

Fa. întrucât Tratatul Euratom a introdus norme stricte de securitate pentru gestionarea 
carburanţilor şi a deşeurilor radioactive în UE, stabilind norme uniforme de 
securitate pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a lucrătorilor, precum şi proceduri 
pentru punerea în aplicare a acestora şi, de asemenea, întrucât se opune proliferării 
materialelor nucleare în scopuri militare,

Or. de

Amendament depus de Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Amendamentul 7
Considerentul Fa (nou)

Fa. întrucât aceste reflecţii pe marginea caracterului permanent al Tratatului Euratom 
nu pot fi disociate de obiectivele urmărite de Comisie în favoarea unei politici 
europene pentru o energie mai sigură, mai durabilă, mai competitivă, contribuind la 
lupta împotriva schimbărilor climatice, după cum se prevede în recenta Comunicare 
a Comisiei din 10 ianuarie 2007;

Or. en

Amendament depus de Alain Lamassoure

Amendamentul 8
Punctul 1

1. consideră că aşteptările de la energia nucleară, aşa cum au fost ele exprimate acum 
cincizeci de ani, s-au schimbat; prin urmare, constată că aceste aşteptări se referă 
mai mult la necesitatea de a dispune, prin Tratatul Euratom, de un cadru juridic 
solid pentru a supraveghea utilizarea energiei nucleare în Uniunea Europeană şi 
pentru a furniza un cadru pentru integrarea în UE a ţărilor care utilizează energia 
nucleară, prin transpunerea acquis-ului comunitar Euratom; recunoaşte că, în 
Titlul II din Tratatul Euratom, capitole importante au permis protecţia lucrătorilor, 
a omului şi a mediului împotriva radiaţiilor ionizante (Capitolul III), dezvoltarea 
cercetării în domeniul gestionării deşeurilor şi al siguranţei instalaţiilor (Capitolul 
I), precum şi în domeniul controlului securităţii produselor fisionabile în Europa 
(Capitolul VII);

Or. fr

Amendament depus de Richard Corbett
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Amendamentul 9
Punctul 1

1. consideră că, indiferent de diversitatea punctelor de vedere exprimate cu privire la 
avantajele şi dezavantajele energiei nucleare, se impune remedierea deficitului 
democratic care există în Tratatul Euratom;

Or. en

Amendament depus de Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Amendamentul 10
Punctul 1

1. constată că ţările fondatoare ale Comunităţii Europene a Energiei Atomice au 
prevăzut o serie de dispoziţii cu scopul de a oferi un cadru strict pentru dezvoltarea 
energiei nucleare în Comunitate, dispoziţiile respective fiind în continuare 
aplicabile şi îmbogăţite permanent prin legislaţia adoptată pe baza Tratatului 
Euratom;

Or. en

Amendament depus de Jo Leinen

Amendamentul 11
Alineatul (1)

(1) consideră că aşteptările de la energia nucleară, aşa cum au fost ele exprimate acum 
cincizeci de ani în Tratatul Euratom, nu mai sunt împărtăşite de către numeroase state 
membre (text eliminat) şi că potenţialele pericole şi riscurile, mai ales pentru 
generaţiile viitoare, nu au putut fi eliminate;

Or. de

Amendament depus de Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Amendamentul 12
Punctul 2a (nou)

2a. reaminteşte că, datorită îndeosebi Tratatului Euratom, prin energia nucleară se 
producea, la sfârşitul lui 2006, pe baza a 152 de reactoare prezente în 15 state 
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membre, 32% din energia electrică din Europa, adică cea mai mare parte din 
energia electrică necarbonată din Uniunea Europeană;

Or. en

Amendament depus de Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Amendamentul 13
Punctul 2b (nou)

2b. subliniază că, în ciuda stilului promoţional din preambulul său, Tratatul Euratom 
nu îi impune niciunui stat membru dezvoltarea, pe teritoriul său, a opţiunii 
nucleare, respectând, astfel, dreptul suveran al statelor membre de a-şi dezvolta 
propriul lor set de resurse energetice;

Or. en

Amendament depus de Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Amendamentul 14
Punctul 3

3. face trimitere la Tratatul de la Amsterdam din mai 1999 care garantează dreptul de 
codecizie al Parlamentului European; regretă faptul că evoluţia prerogativelor 
Parlamentului European, îndeosebi extinderea lor şi la nivelul codeciziei în cea mai 
mare parte a legislaţiei europene, nu a fost luată în considerare în Tratatul 
Euratom; consideră că, în ciuda caracterului tehnic al tratatului menţionat, 
Parlamentul European este îndreptăţit să fie asociat în mod formal la elaborarea 
textelor a căror bază juridică o constituie Tratatul Euratom;

Or. en

Amendament depus de Alain Lamassoure

Amendamentul 15
Punctul 4

4. subliniază că existenţa Tratatului Euratom nu constituie în niciun caz o piedică în 
calea dezvoltării unei pieţe interne a energiei electrice, cu atât mai puţin un obstacol 
pentru principiul liberei circulaţii a bunurilor, persoanelor şi capitalurilor; 
reaminteşte că, în acest domeniu, dispoziţiile de drept comun ale Tratatului de 
instituire a Comunităţii Europene se aplică activităţilor nucleare şi constată, cu titlu 
de exemplu, că circulaţia materiilor, echipamentelor şi tehnologiilor nucleare în 
cadrul şi în afara Uniunii Europene este reglementată de legislaţia referitoare la 
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controlul aşa-numitelor „bunuri cu dublă utilizare”, adoptată în virtutea politicii 
comerciale a Tratatului CE; adaugă că legislaţia Euratom se supune dreptului 
concurenţei şi reglementărilor privind ajutoarele de stat, astfel cum se precizează în 
Titlul VI din Tratatul CE; prin urmare, concluzionează că Tratatul Euratom nu 
constituie în niciun caz un cadru protecţionist pentru energia nucleară;

Or. fr

Amendament depus de Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Amendamentul 16
Punctul 4

4. subliniază că Tratatul Euratom nu constituie în niciun caz o piedică în calea 
dezvoltării unei pieţe interne a energiei electrice sau un obstacol pentru principiul 
liberei circulaţii a bunurilor, persoanelor şi capitalurilor; reaminteşte că, în acest 
domeniu, Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se aplică activităţilor 
nucleare;

Or. en

Amendament depus de Jo Leinen

Amendamentul 17
Alineatul (4)

(4) subliniază că privilegiile pentru industria nucleară, introduse pe baza Tratatului 
Euratom, trebuie să fie eliminate, deoarece creează distorsiuni ale concurenţei pe 
piaţa internă a energiei; 

Or. de

Amendament depus de Alain Lamassoure

Amendamentul 18
Punctul 5

5. consideră că, având în vedere caracteristicile foarte specifice ale acestei surse de 
energie, pentru supravegherea corespunzătoare a utilizării energiei nucleare în 
Europa, se impune menţinerea unui cadru juridic specific, cum ar fi Tratatul 
Euratom, care a demonstrat, în ultimii 50 de ani, utilitatea tuturor dispoziţiilor sale; 
adaugă că reformularea unuia sau mai multor capitole într-un capitol ipotetic 
„Energie” din Tratatul CE ar diminua eficienţa cadrului juridic al energiei 
nucleare în ansamblul său în Europa şi ar prevala asupra procedurilor specifice de 
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supraveghere a utilizării energiei nucleare, prevăzute în prezent de Tratatul 
Euratom;

Or. fr

Amendament depus de Philip Dimitrov Dimitrov, Alejo Vidal-Quadras

Amendamentul 19
Punctul 5

5. reiterează (text eliminat) solicitarea sa privind convocarea unei conferinţe 
interguvernamentale pentru revizuirea integrală a Tratatului Euratom, în vederea 
abrogării dispoziţiilor caduce din acest tratat şi revizuirii celorlalte părţi în lumina unei 
politici energetice moderne şi durabile (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de Andrew Duff

Amendamentul 20
Punctul 5

5. reiterează (text eliminat) solicitarea sa privind convocarea unei conferinţe 
interguvernamentale pentru revizuirea integrală a Tratatului Euratom, în vederea 
abrogării dispoziţiilor caduce din acest tratat, menţinerii regimului de reglementare a 
industriei nucleare la nivelul UE, revizuirii celorlalte părţi în lumina unei politici 
energetice moderne şi durabile, precum şi a integrării acestora în Tratatul CE într-un 
capitol dedicat energiei;

Or. en

Amendament depus de Jo Leinen

Amendamentul 21
Alineatul (5)

(5) reiterează solicitarea sa privind convocarea unei conferinţe interguvernamentale 
pentru revizuirea integrală a Tratatului Euratom, în vederea abrogării dispoziţiilor 
caduce ale Tratatului Euratom, de revizuire a celorlalte părţi în lumina unei politici 
energetice moderne şi durabile, precum şi de integrare a acestora în Tratatul de 
instituire a unei Constituţii pentru Europa, într-un capitol dedicat energiei;

Or. de
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Amendament depus de Richard Corbett

Amendamentul 22
Punctul 5a (nou)

5a. consideră că, indiferent de diversitatea punctelor de vedere exprimate cu privire la 
energia nucleară, dispoziţiile Tratatului Euratom care au contribuit la evitarea 
proliferării materialelor nucleare şi cele referitoare la sănătate, siguranţă şi 
prevenirea contaminării radioactive au fost foarte benefice şi trebuie să fie 
coordonate cu atenţie cu dispoziţiile Tratatului CE privind sănătatea şi siguranţa;

Or. en

Amendament depus de Alain Lamassoure

Amendamentul 23
Punctul 6

eliminat

Or. fr

Amendament depus de Richard Corbett

Amendamentul 24
Punctul 6

eliminat

Or. en

Amendament depus de Jo Leinen

Amendamentul 25
Alineatul (6)

(6) consideră că, în cazul în care Tratatul Euratom nu poate fi integrat, într-o manieră 
corespunzătoare, în Tratatul Constituţional European şi rămâne în vigoare ca tratat 
internaţional separat, pe baza dreptului internaţional şi mai ales a dispoziţiilor 
articolelor 56 şi 62 din Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor, trebuie 
recunoscută posibilitatea fiecărui stat membru de a se retrage din Tratatul Euratom 
fără ca acest lucru să afecteze calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.

Or. de
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