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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A.. der henviser til, at EU's traktater gentagne gange er blevet dybtgående revideret for at leve 
op til nye behov og udfordringer, men at Euratom-traktaten i sin 50-årige historie kun er 
blevet ændret en gang1, hvor de centrale bestemmelser og traktatens substans imidlertid 
blev bibeholdt i den oprindelige formulering,

B. der henviser til, at Euratom-traktaten ikke længere repræsenterer en europæisk konsensus, 
at 11 af de 27 medlemsstater aldrig har udnyttet atomenergi eller endda har udelukket 
dens udnyttelse ved lov, at Italien er ophørt med at producere elektricitet på basis af 
atomkraft, og at Belgien, Nederlandene og Sverige har besluttet at ophøre med det,

C. der henviser til, at Parlamentet allerede i sin beslutning af 18. juni 1998 opfordrede Rådet 
til "som led i en fremtidig revision af EU-traktaten at indføje et energikapitel i traktaten, 
hvori der tages tilsvarende hensyn til fremme af vedvarende energiformer for at sikre en 
bæredygtig og miljøvenlig energipolitik på europæisk plan"2,

D. der henviser til, at konventet i sit udkast til en traktat om en forfatning for Europa tog 
højde for, at denne konsensus ikke længere fandtes og foreslog, at Euratom-traktaten 
skulle adskilles fra den retlige struktur i den kommende forfatning,

E. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 24. september 2003 glædede sig over, at 
Euroatom-traktaten er blevet udskilt og opfordrede regeringskonferencen til "at indkalde 
til en traktatrevisionskonference med det formål at ophæve forældede og antikverede 
traktatbestemmelser, navnlig vedrørende fremme af nuklear energi og mangelen på 
demokratiske beslutningsprocedurer"3,

F. der henviser til, at Tyskland, Irland, Østrig, Ungarn og Sverige har tilføjet en erklæring til 
den europæiske forfatning om, at de centrale bestemmelser i Euratom-traktaten skal 
ajourføres, og at der "så hurtigt som muligt" skal indkaldes en revisionskonference til 
dette formål,

1. konstaterer, at mange medlemsstater ikke længere deler de forventninger til 
kerneenergien, der for fem årtier siden blev udtrykt i Euratom-traktaten, og at 
kerneenergien i hvert fald ikke længere kan anses for "en væsentlig kilde til sikring af 
produktionens udvikling og fornyelse og vil kunne fremme fredens sag"4, og at det ikke er 
muligt at overvinde de mulige risici især for de kommende generationer;

2. opfatter det som en uacceptabel demokratisk mangel, at Parlamentet er næsten 

  
1 Med traktaten om Den Europæiske Union, undertegnet i Maastricht den 7. februar 1992.
2 EFT C 210 af 6.7.1998, side 215, nr. 39.
3 EUT C 77 af 26.3.2004, side 255, nr. 14.
4 Præambel i Euratom-traktaten.



(Ekstern oversættelse)

PE 384.564v01-00 4/4 PA\652452DA.doc

DA

fuldstændigt udelukket fra lovgivningen om Euratom, og at Parlamentet kun bliver bedt 
om en udtalelse om et af traktatens 10 kapitler;

3. henviser til Amsterdam-traktaten fra maj 1999, som fastslår vigtigheden af Europa-
Parlamentets medbestemmelsesret, som sammen med loyalitetsprincippet i EF-traktatens 
artikel 10 fører til en retlig pligt for medlemsstaterne til omgående at åbne Euratom-
traktaten for fuldstændig medbestemmelse fra Parlamentets side;

4. understreger, at Euratom-traktaten har skabt et "marked i markedet", dermed fører til 
konkurrenceforvridning og dermed fremkalder en alvorlig forstyrrelse af det indre marked 
for energi med følger for energiforsyningssikkerheden, samt gensidig energiafhængighed 
for hele Europa;

5. gentager indtrængende sit krav om at indkalde en regeringskonference om en totalrevision 
af Euratom-traktaten, at afskaffe de forældede bestemmelser i denne traktat, at reformere 
de øvrige dele i lyset af en moderne og bæredygtig energipolitik og overføre dem til EF-
traktaten inden for rammerne af et særskilt energikapitel;

6. mener, at man bør anerkende hver enkelt medlemsstats mulighed for at opsige Euratom-
traktaten på grundlag af de internationale traktatregler, som er fastsat særligt i artikel 56 
og 62 i Wienerkonventionen om traktatretten, uden at dette berører dens medlemskab af 
EU.
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