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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że do traktatów UE ciągle wprowadzane są daleko idące zmiany, aby 
sprostać nowym wymogom i wyzwaniom, podczas gdy do traktatu Euratom wniesiono w 
ciągu jego 50-letniej historii jedynie jedną poprawkę1, w głównych postanowieniach i 
treści pozostaje on jednak w swojej pierwotnej formie,

B. mając na uwadze, że traktat Euratom nie odzwierciedla już żadnego europejskiego 
konsensusu, z 27 państw członkowskich jedenaście nigdy nie wykorzystywało energii 
jądrowej lub nawet prawnie wykluczyło jej stosowanie, Włochy zrezygnowały z produkcji 
energii elektrycznej w elektrowniach atomowych, a Belgia, Holandia i Szwecja podjęły 
decyzję o rezygnacji,

C. mając na uwadze, że Parlament już w swojej rezolucji z dnia 18 czerwca 1998 r. wezwał 
Radę, „aby w ramach przyszłej rewizji Traktatu UE włączyła do Traktatu rozdział 
poświęcony energii, w którym w odpowiedni sposób uwzględniona zostanie sprawa 
propagowania odnawialnych źródeł energii w celu zagwarantowania, że na szczeblu 
europejskim prowadzona będzie trwała i nieuciążliwa dla środowiska polityka 
energetyczna”2,

D. mając na uwadze, że Konwent we wniosku w sprawie traktatu ustanawiającego 
konstytucję dla Europy rozważył rezygnację z tego konsensusu i zaproponował 
wyłączenie traktatu Euratom ze struktury prawnej przyszłej konstytucji,

E. mając na uwadze, że Parlament w rezolucji z dnia 24 września 2003 r. z zadowoleniem 
przyjął wyłączenie traktatu Euratom i wezwał konferencję międzyrządową „do zwołania 
konferencji mającej na celu rewizję tego traktatu służącą uchyleniu przestarzałych i 
nieaktualnych postanowień, w szczególności odnoszących się do propagowania energii 
jądrowej i braku demokratycznych procedur podejmowania decyzji”3, 

F. mając na uwadze, że Niemcy, Irlandia, Austria, Węgry i Szwecja załączyły do konstytucji 
europejskiej deklarację, zgodnie z którą główne postanowienia traktatu Euratom trzeba 
zaktualizować i w tym celu w możliwie najkrótszym czasie należy zwołać konferencję 
rewizyjną;

1. stwierdza, że wiele z państw członkowskich nie podziela już oczekiwań wobec energii 
jądrowej wyrażonych 50 lat temu w traktacie Euratom, że energia jądrowa w każdym 
razie nie może nadal stanowić „zasadniczego źródła rozwoju i ożywienia przemysłu, które 
umożliwi rozprzestrzenienie idei pokoju”4, a potencjalnego zagrożenia i ryzyka, 
zwłaszcza dla przyszłych pokoleń, nie da się uniknąć;

  
1 Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej podpisanego w Maastricht w dniu 7 lutego 1992 r.
2 Dz.U. C 210 z 6.7.1998, str. 215, ust. 39.  
3 Dz.U. C 77 E z 26.3.2004, str. 255, ust. 14.  
4 Preambuła traktatu Euratom
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2. uznaje za niedopuszczalny brak demokracji fakt, że Parlament prawie całkowicie został 
wyłączony z procesu stanowienia traktatu Euratom oraz że jedynie w przypadku jednego z 
dziesięciu rozdziałów zwrócono się do niego o przedstawienie opinii;

3. wskazuje na traktat z Amsterdamu z maja 1999 r., gwarantujący prawo współdecyzji 
Parlamentu Europejskiego, które w połączeniu z zasadą lojalności zawartą w art. 10 
Traktatu WE prowadzi do zobowiązania prawnego państw członkowskich do 
niezwłocznego poddania traktatu Euratom pełnej procedurze współdecyzji przez 
Parlament;

4. podkreśla, że traktat Euratom stworzył „rynek w rynku”, co prowadzi do naruszania zasad 
konkurencji, a przez to wywołuje poważne zakłócenia wewnętrznego rynku energii ze 
skutkami dla bezpieczeństwa energetycznego i wzajemnego uzależnienia energetycznego 
w całej Europie;

5. ponownie podkreśla swoje poparcie dla zwołania konferencji rządowej w celu 
kompleksowej rewizji traktatu Euratom, służącej usunięciu przestarzałych postanowień 
traktatu, zreformowaniu pozostałych części w świetle nowoczesnej i trwałej polityki 
energetycznej i przeniesieniu ich do Traktatu WE w ramach odrębnego rozdziału o 
energii;

6. uważa, że należy uznać możliwość wypowiedzenia traktatu Euratom przez każde państwo 
członkowskie na podstawie międzynarodowych zasad dotyczących traktatów, ujętych w 
szczególności w art. 56 i 62 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, bez naruszania 
członkostwa tego państwa w Unii Europejskiej.


