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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Smlouvy EU byly neustále zásadně reformovány, aby vyhověly 
novým potřebám a výzvám, avšak Smlouva o Euratomu ve své padesátileté historii 
zaznamenala jednu jedinou změnu1, ve svých ústředních ustanoveních a ve své podstatě 
však zůstala zachována v původním znění,

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o Euratomu již nepředstavuje evropský konsenzus, jedenáct 
z 27 členských států nikdy jadernou energii nevyužívalo nebo její využívání zákonem 
zcela vyloučilo, Itálie od výroby elektřiny z jaderné energie ustoupila a Belgie, 
Nizozemsko a Švédsko se rozhodly ustoupit,

C. vzhledem k tomu, že Parlament již ve svém usnesení ze dne 18. června 1998 vyzval Radu, 
aby „v rámci budoucí revize Smlouvy o EU do této zavedla kapitolu o energetice, přičemž 
je třeba přiměřeně zohlednit podporu obnovitelných forem energie, aby byla na evropské 
úrovni zajištěna trvalá a ekologická energetická politika“2,

D. vzhledem k tomu, že Konvent ve svém návrhu „Smlouvy o Ústavě pro Evropu“ navrhl 
přihlédnout k zániku tohoto konsenzu a oddělit Smlouvu o Euratomu od právní struktury 
budoucí ústavy,

E. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 24. září 2003 oddělení Smlouvy 
o Euratomu přivítal a vyzval vládní konferenci, aby „svolala konferenci k revizi této 
smlouvy za účelem zrušení překonaných a již irelevantních ustanovení, zejména ohledně 
podpory jaderné energie a neexistence demokratických rozhodovacích postupů“3,

F. vzhledem k tomu, že Německo, Irsko, Rakousko, Maďarsko a Švédsko připojily 
k Evropské ústavě prohlášení, podle kterého musí být ústřední ustanovení Smlouvy 
o Euratomu aktualizována a za tímto účelem „co nejrychleji“ svolána revizní konference,

1. konstatuje, že očekávání spojená s jadernou energií, vyjádřená ve Smlouvě o Euratomu 
před pěti desetiletími, nejsou již četnými státy sdílena, že jaderná energie každopádně 
nemůže být považována za víc než „zdroj nezbytný pro rozvoj a oživení hospodářství a 
pro mírový pokrok“4 a že potenciál nebezpečí a rizika zejména pro nadcházející generace 
nebyl odstraněn;

2. spatřuje nepřijatelný demokratický deficit ve skutečnosti, že Parlament je téměř úplně 
vyloučen ze zákonodárství Euratomu a že je pouze v jedné z deseti kapitol Smlouvy vůbec 
žádán o stanovisko;

  
1 Smlouvou o Evropské unii, podepsané v Maastrichtu dne 7. února 1992.
2 Úř. věst. C 210, 6.7.1998, s. 215, bod 39.
3 Úř. věst. C 77 E, 26.3.2004, s. 255, bod 14.
4 Preambule Smlouvy o Euratomu.
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3. odkazuje na Amsterodamskou smlouvu z května 1999, která zaručuje význam 
spolurozhodovacího práva Evropského parlamentu, které ve spojení se zásadou loajality 
článku 10 Smlouvy o ES vede k právní povinnosti členských států otevřít bez odkladu 
Smlouvu o Euratomu plnému spolurozhodování;

4. zdůrazňuje, že Smlouva o Euratomu vytvořila „trh uvnitř trhu“, vede tak k narušení 
hospodářské soutěže, a tím vyvolává závažné narušení vnitřního trhu s energií s následky 
pro energetickou bezpečnost a vzájemnou energetickou závislost pro celou Evropu;

5. důrazně opakuje svůj požadavek svolání vládní konference k celkové revizi Smlouvy 
o Euratomu, odstranění zastaralých ustanovení této smlouvy, reformy ponechaných částí 
ve světle moderní a udržitelné energetické politiky a jejich převedení do Smlouvy o ES 
v rámci samostatné kapitoly o energetice;

6. je toho názoru, že má být uznána možnost každého členského státu vypovědět Smlouvu 
o Euratomu na základě mezinárodní smluvních pravidel, jak jsou uvedeny zejména 
v článcích 56 a 62 Vídeňské úmluvy o smluvním právu, aniž by tím bylo dotčeno jeho 
členství v Evropské Unii.


