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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et kuigi ELi lepinguid on korduvalt põhjalikult muudetud, vastamaks paremini 
uutele vajadustele ja väljakutsetele, on Euratomi asutamislepingut tema 50-aastase ajaloo 
vältel muudetud ainult ühel korral1, kusjuures peamised sätted ja põhisisu on algsel kujul 
säilinud;

B. arvestades, et Euratomi asutamisleping ei kajasta enam konsensust Euroopa tasandil, 27 
liikmesriigist ei ole 11 kunagi aatomienergiat kasutanud või on aatomienergia kasutuse 
koguni seadusega välistanud, Itaalia on lõpetanud aatomienergia kasutamise 
elektritootmiseks ning Belgia, Holland ja Rootsi on samasuguse otsuse teinud; 

C. arvestades, et parlament on juba oma 18. juuni 1998. aasta resolutsioonis kutsunud 
nõukogu üles „ELi lepingu tulevase läbivaatamise käigus lisama lepingusse energia 
peatükk, võttes seejuures asjakohaselt arvesse taastuvate energialiikide edendamist, et 
tagada Euroopa tasandil pikaajaline ja keskkonnasäästlik energiapoliitika”2;

D. arvestades, et konvent oma Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõus võttis arvesse selle 
konsensuse aegumist ning tegi ettepaneku eraldada Euratomi asutamisleping tulevase 
põhiseaduse õiguslikust struktuurist;

E. arvestades, et Euroopa Parlament oma 24. septembri 2003. aasta resolutsioonis tervitas 
Euratomi asutamislepingu eraldamist ning kutsus valitsustevahelist konverentsi üles 
„kokku kutsuma konverentsi selle lepingu läbivaatamiseks, et tühistada aegunud sätted, 
pidades eelkõige silmas aatomienergia edendamist ja demokraatlike otsustamismenetluste 
puudumist”3;

F. arvestades, et Saksamaa, Iirimaa, Austria, Ungari ja Rootsi on Euroopa põhiseaduse 
lepingule lisanud deklaratsiooni, mille kohaselt tuleb ajakohastada Euratomi 
asutamislepingu põhisätted ning kutsuda läbivaatamiseks „võimalikult kiiresti” kokku 
vastav konverents,

1. märgib, et paljud liikmesriigid ei jaga enam viie aastakümne eest Euratomi 
asutamislepingus väljendatud lootusi seoses tuumaenergiaga, tuumaenergias ei nähta 
enam „tööstuse arenguks ja tugevdamiseks olulist ressurssi, mis võimaldab edendada tööd 
rahu heaks”4 ning kõrvaldada pole suudetud potentsiaalseid ohte ja riske eelkõige 
tulevaste põlvkondade jaoks;

2. näeb vastuvõetamatut demokraatiadefitsiiti asjaolus, et Euroopa Parlament on peaaegu 
täielikult välja jäetud Euratomi õigusloomest ning et parlamendiga konsulteeritakse ainult 
ühe peatüki osas Euratomi asutamislepingu kümnest peatükist;

  
1 Euroopa Liidu lepinguga, allkirjastatud Maastrichtis 7. veebruaril 1992.
2 EÜT C 210, 6.7.1998, lk 215, lõige 39.
3 ELT C 77 E, 26.3.204, lk 255, lõige 14.
4 Euratomi asutamislepingu preambul.
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3. juhib tähelepanu 1999. aasta mais vastu võetud Amsterdami lepingule, mis garanteerib 
Euroopa Parlamendi kaasotsustamisõiguse, mis koos EÜ asutamislepingu artiklis 10 
sätestatud lojaalsuspõhimõttega paneb liikmesriikidele õigusliku kohustuse avada
Euratomi asutamisleping viivitamatult parlamendi täielikuks kaasotsustamiseks;

4. rõhutab, et Euratomi asutamislepinguga on loodud „turg turus”, mis toob kaasa 
konkurentsi moonutusi, see omakorda põhjustab energia siseturu tõsiseid häireid, mis 
avaldab mõju energiakindlusele, ja vastastikust energiasõltuvust kogu Euroopas;

5. kordab tungivalt oma nõuet kokku kutsuda valitsustevaheline konverents Euratomi 
asutamislepingu põhjalikuks läbivaatamiseks, tühistada selle lepingu aegunud sätted, 
muuta allesjäetavaid sätteid kaasaegse ja säästliku energiapoliitika valguses ning viia need 
eraldi energia peatükina üle EÜ asutamislepingusse;

6. on seisukohal, et igal liikmesriigil peab olema võimalus rahvusvahelise lepinguõiguse 
alusel, eelkõige nagu see on sätestatud Viini lepinguõiguse konventsiooni artiklites 56 ja 
62, Euratomi asutamislepingust taganeda, ilma et see mõjutaks tema liikmesust Euroopa 
Liidus.
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