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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. έχοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες για την ΕΕ έχουν επανειλημμένα υποστεί σημαντικές 
αναθεωρήσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν νέες ανάγκες και προκλήσεις, αλλά ότι η 
Συνθήκη Ευρατόμ κατά την πεντηκονταετή ιστορία της έχει υποστεί μία μόνο 
τροποποίηση1 και ως εκ τούτου έχει παραμείνει χωρίς αλλαγές όλο αυτό το διάστημα σε 
ό,τι αφορά τις βασικές διατάξεις της και την ουσία της,

Β. εκτιμώντας ότι η Συνθήκη Ευρατόμ δεν αντικατοπτρίζει πλέον ευρωπαϊκή συναίνεση, και 
ότι από τα 27 κράτη μέλη 11 δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ την πυρηνική ενέργεια ή 
έχουν μάλιστα αποκλείσει δια νόμου τη χρήση της, ότι η Ιταλία έχει εγκαταλείψει την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την πυρηνική ενέργεια και ότι το Βέλγιο, η 
Ολλανδία και η Σουηδία έχουν αποφασίσει επίσης να ακολουθήσουν έναν παρόμοιο 
δρόμο,

Γ. εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο ήδη στο ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 1998 καλούσε το 
Συμβούλιο, «στο πλαίσιο μιας μελλοντικής αναθεωρήσεως της Συνθήκης ΕΕ να 
συμπεριλάβει ένα κεφάλαιο για την ενέργεια στη Συνθήκη, όπου θα λαμβάνεται επαρκώς 
υπόψη η προώθηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, με στόχο να υπάρξει εγγύηση για 
μια διαρκή και φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο»2,

Δ. εκτιμώντας ότι η Συνέλευση στο σχέδιό της για μια «Συνταγματική Συνθήκη για την 
Ευρώπη» έλαβε υπόψη τη μη ύπαρξη αυτής της συναίνεσης και ότι πρότεινε το 
διαχωρισμό της Συνθήκης Ευρατόμ από τη νομική διάρθρωση του μελλοντικού 
Συντάγματος,

Ε. εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 24ης Σεπτεμβρίου 2003 χαιρετίζει το 
διαχωρισμό της Συνθήκης Ευρατόμ και καλεί τη Διακυβερνητική Διάσκεψη να 
«συγκαλέσει μια διάσκεψη για την αναθεώρηση αυτής της Συνθήκης, ώστε να αρθούν 
πεπαλαιωμένες και μη πλέον ισχύουσες διατάξεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προώθηση
της πυρηνικής ενέργειας και την έλλειψη δημοκρατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων3»,

ΣΤ.εκτιμώντας ότι οι Γερμανία, Ιρλανδία, Αυστρία, Ουγγαρία και Σουηδία επεσύναψαν στο 
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα μια δήλωση σύμφωνα με την οποία οι βασικές διατάξεις της 
Συνθήκης Ευρατόμ θα πρέπει να ενημερωθούν και ως εκ τούτου να συγκληθεί «όσο το 
δυνατόν συντομότερα» μια αναθεωρητική διάσκεψη,

1. διαπιστώνει ότι οι προ πεντηκονταετίας προσδοκίες της πυρηνικής ενέργειας οι οποίες 
εκφράζονται με τη Συνθήκη Ευρατόμ δεν αντανακλούν πλέον τις απόψεις πολλών κρατών 
μελών, ότι σε κάθε περίπτωση η πυρηνική ενέργεια δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ως 

  
1 Με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπεγράφη στο Μάαστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου 1992.
2 ΕΕ C 210, 6.7.1998, σελ. 215, παράγραφος 39.
3 ΕΕ C 77Ε, 26.3.2004, σελ. 255, παράγραφος 14.
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«μια απαραίτητη βοηθητικής πηγή για την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση της 
οικονομίας και της ειρηνικής προόδου1», καθώς και ότι δεν κατέστη δυνατόν να αρθούν 
οι πιθανοί κίνδυνοι -ιδιαίτερα για τις μελλοντικές γενιές- τις οποίες αντιπροσωπεύει η 
πυρηνική ενέργεια·

2. διαπιστώνει ότι υφίσταται ένα απαράδεκτο δημοκρατικό έλλειμμα στο γεγονός ότι το 
Κοινοβούλιο έχει σχεδόν πλήρως αποκλεισθεί από τη νομοθετική διαδικασία για την 
Ευρατόμ και ότι ζητείται απλώς η γνώμη του σε μόνο ένα από τα δέκα κεφάλαια της 
Συνθήκης Ευρατόμ·

3. εφιστά την προσοχή στη Συνθήκη του Άμστερνταμ τον Μάιο του 1999 η οποία εγγυάται 
το δικαίωμα συναπόφασης του Κοινοβουλίου, ένα δικαίωμα το οποίο σε σχέση με την 
αρχή της σωστής συνεργασίας που καθορίζεται από το άρθρο 10 της Συνθήκης ΕΚ 
επιβάλλει στα κράτη μέλη τη νομική υποχρέωση να προχωρήσουν, όσον αφορά τη 
Συνθήκη Ευρατόμ, στην πλήρη διαδικασία συναπόφασης με το Κοινοβούλιο·

4. υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη Ευρατόμ έχει δημιουργήσει μια «αγορά μέσα στην αγορά» 
και ως εκ τούτου οδηγεί σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και με τον τρόπο αυτό
προκαλεί μια σημαντική στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς για την ενέργεια με 
συνέπειες για την ασφάλεια της ενέργειας και την αμοιβαία εξάρτηση ενέργειας για όλες 
τις χώρες της Ευρώπης·

5. επαναλαμβάνει εμφαντικά το αίτημά του για τη σύγκληση μιας διακυβερνητικής 
διάσκεψης η οποία θα προβεί σε μια εκτεταμένη αναθεώρηση της Συνθήκης Ευρατόμ, 
καταργώντας τις άχρηστες διατάξεις αυτής της Συνθήκης, αναθεωρώντας τις διατάξεις 
που εξακολουθούν να ισχύουν υπό το φως της σύγχρονης και αειφόρου ενεργειακής 
πολιτικής και συμπεριλαμβάνοντας αυτές στη Συνθήκη ΕΚ σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο 
για την ενέργεια·

6. πιστεύει ότι θα πρέπει να αναγνωρισθεί η δυνατότητα κάθε κράτους μέλους να 
καταγγέλλει τη Συνθήκη Ευρατόμ βάσει του διεθνούς συμβατικού δικαίου, όπως αυτό 
προβλέπεται ειδικότερα στα άρθρα 56 και 62 της Σύμβασης της Βιέννης περί Συνθηκών, 
χωρίς αυτό να επιδρά στην ιδιότητά του ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  
1 Προοίμιο της Συνθήκης Ευρατόμ.


