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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi ES sutartys kas kartą būdavo iš esmės reformuojamos, kad atitiktų naujus 
poreikius ir iššūkius, o Euratomo sutartis per 50 metų istoriją pakeista tik vieną vienintelį 
kartą1, tačiau išliko pradinis jos variantas turint mintyje pagrindinę paskirtį ir esmę,

B. kadangi Euratomo sutartis jau neatspindi Europos konsensuso, 11 iš 27 valstybių narių 
niekuomet nenaudojo atominės energijos arba įstatymiškai nenumatė, kad ją naudos, 
Italija atsisakė atominės energijos gamybos, Belgija, Nyderlandai ir Švedija nusprendė 
atsisakyti,

C. kadangi Europos Parlamentas savo 1998 m. birželio 18 d. rezoliucijoje jau ragino Tarybą 
„būsimos ES sutarties peržiūros metu į sutartį įtraukti energetikos skyrių, kartu 
atitinkamai atsižvelgiant į paramą atsinaujinančios energijos formoms, siekiant užtikrinti 
ilgalaikę ir tinkamą aplinkai energetikos politiką Europos lygmeniu“2,

D. kadangi Konventas savo paskelbtame Sutarties dėl Konstitucijos Europai projekte 
atsižvelgė į tai, kad reikia panaikinti šį konsensusą, ir pasiūlė atskirti Euratomo sutartį nuo 
būsimos konstitucijos teisinės struktūros,

E. kadangi Parlamentas savo 2003 m. rugsėjo 24 d. rezoliucijoje pritarė Euratomo sutarties 
atskyrimui ir paragino tarpvyriausybinę konferenciją „sušaukti šios sutarties peržiūros 
konferenciją, kad būtų galima panaikinti pasenusias ir jau padėties neatitinkančias 
nuostatas, ypač dėl paramos atominei energijai ir demokratinės sprendimų priėmimo 
procedūros nebuvimo“3,

F. kadangi Vokietija, Airija, Austrija, Vengrija ir Švedija prie Europos Konstitucijos pridėjo 
deklaraciją, pagal kurią turi būti atnaujintos pagrindinės Euratomo sutarties nuostatos ir 
kartu kaip galima greičiau sušaukta tarpvalstybinė peržiūros konferencija,

1. konstatuoja, kad prieš penkias dešimtis metų Euratomo sutartyje išreikšti daugelio 
valstybių narių lūkesčiai dėl branduolinės energijos pakito, branduolinė energija ilgiau 
negali būti „svarbus pramonės plėtros bei suklestėjimo šaltinis, padėsiantis siekti taikių 
darbų progreso“4, taip pat nepavyko pašalinti pavojaus potencialo ir rizikos, ypač 
būsimosioms kartoms;

2. mato nepriimtiną demokratijos trūkumą todėl, kad Parlamentas beveik visiškai atskirtas 
nuo Euratomo teisės aktų leidybos ir kad jo buvo paprašyta pateikti nuomonę iš viso tik 
dėl vieno iš dešimties sutarties straipsnių;

3. atkreipia dėmesį į 1999 m. gegužės mėn. Amsterdamo sutartį, kurioje garantuojama 
  

1 Europos Sąjungos sutartimi, pasirašyta 1992 m. vasario 7 d. Mastrichte.
2 OL C 210, 1998 7 6, p. 39.  
3 OL C 77 E, 2004 3 26, p. 255, 14 numeris.  
4 Euratomo sutarties preambulė.
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Europos Parlamento bendro sprendimo teisės svarba, kuri susijusi su EB sutarties 10 
straipsnyje nurodytu lojalumo principu ir teisiškai įpareigoja valstybes nares nedelsiant 
atverti Euratomo sutartį visiškam Parlamento bendram sprendimui;

4. pabrėžia, kad Euratomo sutartis sukūrė „rinką rinkoje“, ji iškraipo konkurenciją ir sukelia 
energetikos rinkos trikdžius, gresiančius energijos saugumui, ir lemia visos Europos 
tarpusavio energetikos priklausomybę;

5. pabrėžtinai pakartoja savo reikalavimą sušaukti tarpvyriausybinę konferenciją, kuri iš 
naujo išnagrinėtų visą Euratomo sutartį, panaikintų pasenusias šios sutarties nuostatas, 
pertvarkytų likusias dalis atsižvelgdama į modernią ir tvarią energetikos politiką ir 
perkeltų jas į atskirą EB sutarties nuosavos energetikos skyrių;

6. mano, kad turi būti pripažinta kiekvienos valstybės narės galimybė nutraukti Euratomo 
sutartį remiantis tarptautinėmis sutarčių taisyklėmis, ypač tomis, kurios išdėstytos Vienos 
konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 56 ir 62 straipsniuose, ir dėl to nepažeisti savo 
narystės Europos Sąjungoje.
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