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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel az EU-Szerződéseket egyre mélyrehatóbban megújították annak érdekében, hogy 
megfeleljen az új igényeknek és követelményeknek, viszont az Euratom-Szerződést az 50 
éves fennállása során csak egyetlen egyszer módosították1, ennek során azonban a fő 
rendelkezések és lényegi elemek az eredeti megfogalmazásban maradtak,

B. mivel az Euratom-Szerződés már nem fejez ki európai szintű konszenzust, minthogy a 27 
tagállamból tizenegy soha nem használt atomenergiát vagy annak használata éppen a 
törvény értelmében volt kizárva, Olaszország kiszállt az áram atomenergiából való 
előállításából, Belgium, Hollandia és Svédország szintén a beszüntetés mellett döntött,

C. mivel a Parlament már az 1998. június 18-i állásfoglalásában felszólította a Tanácsot, 
hogy „az EU-Szerződés jövőbeni felülvizsgálata keretében a Szerződésbe foglaljanak bele 
egy fejezetet az energiáról, amelyben a megújuló energiaforrások támogatását kellően 
figyelembe veszik annak érdekében, hogy európai szinten hosszú távon környezetvédelmi 
szempontból megfelelő energiapolitikát biztosítsanak”2,

D. mivel a Konvent az Európai Alkotmányról szóló szerződés tervezetében figyelembe vette 
e konszenzus felbomlását, továbbá javaslatot tett a jövőbeni alkotmány jogi szerkezetének 
az Euratom-Szerződéstől való különválasztására,

E. mivel a Parlament a 2003. szeptember 24-i állásfoglalásában üdvözölte az Euratom-
Szerződés különválasztását, valamint a felszólította a kormányközi konferenciát, hogy
„hívjon össze egy konferenciát e szerződés felülvizsgálatára annak érdekében, hogy
hatályon kívül helyezzék az idejétmúlt és már nem helytálló rendelkezéseket, különös 
tekintettel az atomenergia támogatására és a demokratikus döntéshozatali eljárások 
hiányára”3,

F. mivel Németország, Írország, Ausztria, Magyarország és Svédország egy nyilatkozatot 
fűzött az Európai Alkotmányhoz, amelynek értelmében az Euratom-Szerződés fő 
rendelkezéseit aktualizálni kell, és ehhez „a lehető leghamarabb” egy felülvizsgálati 
konferenciát kell összehívni,

1. megállapítja, hogy már számos tagállam nem osztja az ötven évvel ezelőtt az 
atomenergiával kapcsolatban az Euratom-Szerződésben kifejezett elvárásokat, az 
atomenergia mindenesetre már nem tekinthető „olyan elengedhetetlen erőforrásnak, amely 
által biztosítható a gazdaság fejlesztése és megújítása, és lehetővé válik a béke ügyének 
előmozdítása”4, valamint különösen a jövő generációját érintő lehetséges 
veszélytényezőket és kockázatokat nem lehetett kiküszöbölni;

  
1 Az 1992. február 7-én Maastrichtban aláírt Európai Unióról szóló szerződéssel.
2 HL C 210., 1998.7.6., 215. o., 39. pont
3 HL C 77. E, 2004.3.26., 255. o., 14. pont
4 Az Euratom-Szerződés preambuluma.



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

HU

2. a demokráciában elfogadhatatlan hiányosságokat lát abban a tekintetben, hogy a
Parlamentet csaknem teljes egészében kizárták az Euratommal kapcsolatos jogalkotásból, 
valamint hogy a Szerződés tíz fejezetéből voltaképpen csupán egyről kértek véleményt a 
Parlamenttől;

3. utal az 1999. májusi Amszterdami Szerződésre, amely magában foglalja az Európai 
Parlament együttdöntési jogának jelentőségét, amely az EK-Szerződés 10. cikkében 
meghatározott lojalitás elvével összhangban a tagállamok azon jogi kötelezettségét veti 
fel, hogy az Euratom-Szerződést haladéktalanul nyissák meg a Parlamenttel folytatandó 
teljes körű együttdöntési eljárás előtt;

4. hangsúlyozza, hogy az Euratom-Szerződés egy külön piacot teremtett a közös piacon 
belül, ami a verseny torzulásához vezet, és ezáltal a belső piacon súlyos zavart okoz az 
energiaszektorban, ami egész Európában kihat az energiabiztonságra és a kölcsönös 
enerigafüggőségre;

5. ismételten nyomatékosan kéri az Euratom-Szerződés teljes körű felülvizsgálatát célzó 
kormányközi konferencia összehívását annak érdekében, hogy e szerződés túlhaladott 
rendelkezéseit hatályon kívül helyezzék, a megőrizendő részeket pedig egy modern és 
fenntartható energiapolitika fényében megreformálják, valamint azokat egy külön, az 
energiával foglalkozó fejezet alatt áthelyezzék az EK-Szerződésbe;

6. úgy ítéli meg, hogy el kell ismerni minden tagállam azon lehetőségét, hogy az Euratom-
Szerződést a nemzetközi szerződéskötési szabályok alapján – mint ahogy azt különösen a 
Bécsi Szerződésjogi Egyezmény 56. és 62. cikke rögzíti – felmondhassa anélkül, hogy az 
érintené az európai uniós tagságát.
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