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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А.  като има предвид, че договорите за ЕС бяха реформирани в дълбочина не един път, 
за да отговарят на нови потребности и предизвикателства, докато Договорът за 
Евратом е претърпял само една единствена промяна1 в своята 50-годишна история, 
като при все това е запазил първоначалната си форма по своята същност и главни 
разпоредби,

Б. като има предвид, че Договорът за Евратом вече не представлява европейски 
консенсус - 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, 

В.  като има предвид, че Парламентът вече призова в своята резолюция от 18 юни 1998  
г. Съвета да приеме глава относно енергетиката в Договора за ЕС в рамките на една 
бъдеща ревизия на този договор, при което съответно да се вземе под внимание 
насърчаването на възобновяеми енергийни източници, за да се постигне една трайна 
и природосъобразна енергийна политика на равнище на ЕС 2,

Г. като има предвид, че Конвентът в своя Проект на договор за създаване на 
Конституция за Европа взе предвид разпадането на този консенсус и предложи 
отделянето на Договора за Евратом от правната структура на бъдещата 
Конституция,

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, особено по отношение на насърчаването на 
ядрената енергетика и липсата на демократични процедури за вземане на решения3,

Е.   като има предвид, че Германия, Ирландия, Австрия, Унгария и Швеция приложиха 
към Конституцията за Европа декларация, според която главните разпоредби на 
Договора за Евратом трябва да бъдат актуализирани и във връзка с това трябва  
възможно най-скоро да бъде свикана конференция за ревизия, 

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, 
във всеки случай ядрената енергия не може да служи повече като "важен ресурс за 
развитието и укрепването на индустрията и [...] напредъка на каузата на мира"4 и 

  
1 С Договора за Европейски съюз, подписан в Маастрихт на 7 февруари 1992 г.
2 ОВ C 210 от 6.7.1998 г., стр. 215, бр. 39.  
3 ОВ C 77 E от 26.3.2004 г., стр. 255, бр. 14.  
4 Преамбюл на Договора за Евратом
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потенциалните опасности и рискове особено за бъдещите поколения не могат да 
бъдат отстранени;

2. вижда неприемлива липса на демократичност във факта,  че Парламентът почти 
напълно е изключен от свързаното с Евратом законодателство и че само по една от 
десетте глави на договора от него изобщо е поискано становище;

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, което във връзка с принципа за лоялно сътрудничество съобразно член 10 
от Договора за създаване на ЕО води до правното задължение на държавите-членки 
незабавно да започнат пълна процедура на съвместно вземане на решение с 
Парламента по Договора за Евратом. 

4. подчертава,че Договорът за Евратом създаде "пазар в пазара", с което води до 
деформиране на конкуренцията и предизвиква увеличаващо се смущение във 
вътрешния енергиен пазар с последствия за енергийната сигурност и взаимна 
енергийна зависимост за цяла Европа;

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 за ЕС под формата на една самостоятелна глава относно енергетиката;

6. счита, че 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.
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