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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A.  overwegende dat EU-verdragen telkens weer ingrijpend zijn gewijzigd om te voldoen aan 
nieuwe behoeftes en uitdagingen, terwijl het Euratom-Verdrag in zijn 50jarige 
geschiedenis slechts één keer een wijziging heeft ondergaan1 en in de kern en op 
hoofdzaken zijn oorspronkelijke vorm heeft behouden,

B.  overwegende dat er over het Euratom-Verdrag niet langer een Europese consensus bestaat, 
dat van de 27 lidstaten er elf nooit kernenergie hebben gehad of het gebruik ervan zelfs bij 
wet hebben verboden, dat Italië de stroomproductie door kernenergie heeft beëindigd en 
België, Nederland en Zweden tot beëindiging hebben besloten,

C.  overwegende dat het Parlement al in zijn resolutie van 18 juni 1998 de Raad heeft 
verzocht “in het kader van een toekomstige herziening van het EU-Verdrag een 
energiehoofdstuk in dit Verdrag op te nemen, waarbij ook de nodige aandacht moet 
worden gegeven aan de bevordering van duurzame energiebronnen om een duurzaam en 
milieuvriendelijk energiebeleid op Europees niveau te garanderen”2,

D.  overwegende dat de Europese Conventie in haar ontwerp van een “Verdrag tot vaststelling 
van een Grondwet voor Europa“ rekening heeft gehouden met het verdwijnen van deze 
consensus en heeft voorgesteld het Euratom-Verdrag te scheiden van de rechtsstructuur 
van de toekomstige grondwet,

E.  overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 24 september 2003 de scheiding van 
het Euratom-Verdrag heeft toegejuicht en er bij de Intergouvernementele Conferentie op 
heeft aangedrongen “een conferentie tot herziening van het Verdrag bijeen te roepen tot 
intrekking van de verouderde en achterhaalde bepalingen van het Verdrag, met name 
betreffende de bevordering van kernenergie en het ontbreken van democratische 
besluitvormingsprocedures”3,

F.  overwegende dat Duitsland, Ierland, Oostenrijk, Hongarije en Zweden aan de Europese 
Grondwet een verklaring hebben toegevoegd, die luidt dat de belangrijkste bepalingen van 
het Euratom-Verdrag geactualiseerd moeten worden, en dat daartoe “zo snel mogelijk” 
een herzieningsconferentie bijeengeroepen moet worden,

1. stelt vast dat de vijf decennia geleden in het Euratom-Verdrag geuite verwachtingen 
omtrent kernenergie door talrijke lidstaten niet langer gedeeld worden, dat kernenergie in 
elk geval niet meer beschouwd kan worden als “de voornaamste hulpbron (...) die de 
ontwikkeling en de vernieuwing van de productie zal verzekeren en de vooruitgang van de 
werken des vredes mogelijk zal maken”4 en dat de potentiële gevaren en risico’s in het 

  
1 Door  het Verdrag over de Europese Unie, ondertekend in Maastricht op 7 februari 1992.
2 PB C 210 van 6.7.1998, blz. 215, nummer 39.  
3 PB C 77 E van 26.3.2004, blz. 255, nummer 14.  
4 Preambule van het Euratom-Verdrag.
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bijzonder voor komende generaties niet uit de weg konden worden geruimd;

2. vindt het getuigen van een onacceptabel gebrek aan democratie dat het Parlement vrijwel 
niet betrokken is bij de Euratom-wetgeving, en dat slechts over één van de tien 
hoofdstukken van het Verdrag überhaupt zijn mening wordt gevraagd;

3. wijst op het Verdrag van Amsterdam van mei 1999 dat het belang van het 
medebeslissingsrecht van het Europees Parlement waarborgt, dat in samenhang met het in 
artikel 10 van het EG-Verdrag vervatte loyaliteitsbeginsel de lidstaten een wettelijke 
plicht oplegt het Parlement onmiddellijk volledig te laten meebeslissen over het Euratom-
Verdrag; 

4. benadrukt dat het Euratom-Verdrag een “markt in de markt” heeft geschapen, 
dientengevolge tot concurrentievervalsing leidt en daarmee een ernstige verstoring van de 
interne energiemarkt teweegbrengt met consequenties voor de continuïteit van de 
energievoorziening en de wederzijdse afhankelijkheid van energie in heel Europa;

5. herhaalt nadrukkelijk zijn eis een Intergouvernementele Conferentie over een algehele 
herziening van het Euratom-Verdrag bijeen te roepen, de achterhaalde bepalingen uit dit 
Verdrag af te schaffen en het resterende deel te herzien in het licht van een modern en 
duurzaam energiebeleid, en onder te brengen in een afzonderlijk energiehoofdstuk van het 
EG-Verdrag;

6. is van mening dat het recht van elke lidstaat dient te worden erkend het Euratom-Verdrag 
op te zeggen op basis van de internationale verdragsregels zoals die in het bijzonder zijn 
neergelegd in artikel 56 en 62 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, 
zonder dat zulks consequenties heeft voor het lidmaatschap van de Europese Unie.


