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PRIEKŠLIKUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja lūdz Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju 
rezolūcijā iekļaut šādus priekšlikumus:

A. tā kā ES līgumi vairākas reizes tika būtiski pārveidoti, lai tie atbilstu jaunajiem 
izaicinājumiem un vajadzībām, bet Euratom līgums grozīts tikai vienu reizi 50 gados un
saglabājis sākotnējo redakciju pamatnoteikumos un vispārējā būtībā;

B. tā kā par Euratom līgumu Eiropas mērogā vairs nav vienprātības – vienpadsmit no 
divdesmit septiņām dalībvalstīm nekad nav izmantojušas kodolenerģiju vai pat aizliegušas 
tās izmantošanu ar likumu – Itālija ir pārtraukusi elektrības ieguvi no atomenerģijas, un 
tāpat nolēmušas rīkoties arī Beļģija, Nīderlande un Zviedrija;

C. tā kā Parlaments jau 1998. gada 18. jūnija rezolūcijā aicināja Padomi „saistībā ar 
paredzamo ES līguma pārskatīšanu iekļaut tajā enerģētikas nodaļu un atbilstīgi atbalstīt 
elektroenerģijas ražošanu no atjaunīgām enerģijām, lai nodrošinātu ilglaicīgu un videi 
draudzīgu enerģētikas politiku Eiropas mērogā1,

D. tā kā ES Konvents projektā „Līgums par Konstitūciju Eiropai” atzina, ka nav vienprātības 
lēmumu pieņemšanā, tas ieteica nošķirt Euratom līgumu no topošās Konstitūcijas tiesiskās 
struktūras;

E. tā kā Parlaments 2003. gada 24. septembra rezolūcijā atzina par pareizu Euratom līguma 
nošķiršanu un aicināja Starpvaldību konferenci „sasaukt konferenci šī līguma 
pārskatīšanai, lai izvairītos no pārsteidzīgiem un vairs nevajadzīgiem noteikumiem, jo 
īpaši saistībā ar kodolenerģijas atbalstīšanu un demokrātijas trūkumu lēmumu 
pieņemšanas procedūrā"2;

F. tā kā Vācija, Īrija, Austrija, Ungārija un Zviedrija pievienoja Eiropas Konstitūcijai 
deklarāciju, ar ko saskaņā jāaktualizē Euratoma līguma galvenie noteikumi un tādēļ „pēc 
iespējas ātrāk” jāsasauc līguma pārskatīšanas konference;

1. atzīmē, ka daudzas dalībvalstis ir vīlušās cerībās, kas paustas Euratoma līgumā pirms 50 
gadiem, ka kodolenerģētika nav vairs uzskatāma par to, kas „dod lielas iespējas attīstīt un 
aktivizēt rūpniecību, un tā palīdzēs izvērst cīņu par mieru”3 un tādējādi nav novērsti 
iespējamie draudi un riski, it īpaši nākamajām paaudzēm;

2. atzīst par nepieņemamu demokrātijas trūkumu tajā apstāklī, ka Parlaments ir gandrīz 
pilnīgi izslēgts no Euratom likumdošanas un tā atzinumu pieprasa tikai vienai no līguma 
desmit nodaļām;

3. norāda uz 1999. gada maija Amsterdamas Līgumu, kas garantē Eiropas Parlamenta 
koplēmuma tiesības, kuras saistībā ar EK līguma 10. panta lojalitātes principu 
dalībvalstīm dod tiesisku pienākumu pieprasīt Euratoma līguma tūlītēju apspriešanu,

  
1 OV C 210, 6.7.1998., 215. lpp., Nr. 39.
2 OV C 77 E, 26.3.2004., 255. lpp., Nr. 14.
3 Euratom līguma preambula.
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pilnībā piedaloties lēmumu pieņemšanas procedūrā ar Eiropas Parlamenta starpniecību;

4. uzsver, ka Euratom līgums ir radījis „tirgu tirgū”, kas izraisījis konkurences kropļojumus
un ārkārtīgi spēcīgi kaitējis enerģētikas iekšējam tirgum, ietekmējot energoapgādes 
drošību un radot savstarpēju atkarību enerģētikas jomā visā Eiropā;

5. vēlreiz uzstājīgi pieprasa sasaukt Starpvaldību konferenci Euratom līguma vispārējai 
pārskatīšanai, atcelt nevajadzīgos noteikumus, pārveidot atlikušo daļu atbilstīgi modernai 
un ilgtspējīgai enerģētikas politikai un iestrādāt līgumu kā atsevišķu enerģētikas nodaļu
EK līgumā;

6. uzskata, ka jāatzīst katras dalībvalsts tiesības anulēt Euratom līgumu, pamatojoties uz 
starptautisko līgumu tiesībām, kā tās izklāstītas Vīnes konvencijā par starptautisko līgumu 
tiesībām, it īpaši 56. un 62. pantā, neskarot to dalību Eiropas Savienībā.


