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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituţionale recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare şi 
energie, competente în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât Tratatele UE au fost modificate în profunzime în mai multe etape pentru a fi 
adaptate noilor cerinţe şi provocări, iar Tratatul Euratom a cunoscut o singură modificare1

în istoria sa de 50 de ani, rămânând în versiunea iniţială din punctul de vedere al 
dispoziţiilor principale şi al substanţei;

B. întrucât Tratatul Euratom nu mai reflectă un consens european; întrucât din 27 de state 
membre, 11 nu au utilizat niciodată energia atomică sau au exclus total, prin lege, 
utilizarea acesteia; întrucât Italia a renunţat la producerea de curent electric pe bază de 
energie atomică, iar Belgia, Olanda şi Suedia au decis renunţarea la acest tip de producţie;

C. întrucât în rezoluţia sa din 18 iunie 1998 Parlamentul a invitat Consiliul „să includă în 
cadrul unei viitoare revizuiri a Tratatului UE, un capitol dedicat energiei, în care să fie 
luată în considerare, în mod corespunzător, promovarea formelor de energie regenerabilă, 
pentru a asigura, la nivel european, o politică energetică durabilă şi compatibilă cu 
protecţia mediului ”2;

D. întrucât, în proiectul său privind „Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa”, 
Convenţia a ţinut cont de eşecul acestui consens şi a propus separarea Tratatului Euratom 
de structura legală a viitoarei Constituţii;

E. întrucât, în rezoluţia sa din 24 septembrie 2003, Parlamentul a salutat separarea Tratatului 
Euratom de structura legală a viitoarei Constituţii şi a solicitat Conferinţei 
Interguvernamentale „să convoace o conferinţă pentru revizuirea acestui tratat, pentru a 
abroga dispoziţiile caduce şi depăşite, mai ales în ceea ce priveşte promovarea energiei 
atomice şi lipsa unor proceduri democratice de luare a deciziilor”3;

F. întrucât Germania, Irlanda, Austria, Ungaria şi Suedia au anexat la Constituţia Europeană 
o declaraţie conform căreia dispoziţiile principale ale Tratatului Euratom trebuie 
actualizate şi, în acest sens, trebuie convocată „cât de repede posibil” o conferinţă pentru 
revizuirea acestuia,

1. consideră că aşteptările de la energia nucleară, aşa cum au fost ele exprimate acum 
cincizeci de ani în Tratatul Euratom, nu mai sunt împărtăşite de către numeroase state 
membre şi că energia nucleară nu mai poate fi, în niciun caz, considerată „resursa 
esenţială care asigură dezvoltarea şi înnoirea producţiilor şi va permite progresul 
acţiunilor pentru pace”4, iar potenţialele pericole şi riscurile, mai ales pentru generaţiile 
viitoare, nu au putut fi eliminate;

  
1 Prin Tratatul privind Uniunea Europeană, semnat la Maastricht, la 7 februarie 1992.
2 JO C 210 din 6.7.1998, p. 215, al. 39.  
3 JO C 77 E din 26.3.2004, p. 255, al. 14.  
4 Preambul la Tratatul Euratom.
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2. consideră ca un deficit democratic inacceptabil faptul că Parlamentul este aproape complet 
exclus de la procesul legislativ privind Tratatul Euratom şi că a fost doar consultat în 
legătură cu un singur capitol din cele zece ale tratatului;

3. face trimitere la Tratatul de la Amsterdam din mai 1999 care garantează dreptul de 
codecizie al Parlamentului European, drept care, în corelaţie cu principiul loialităţii
menţionat la articolul 10 din Tratatul CE, impune statelor membre obligaţia legală de a 
supune imediat Tratatul Euratom unei proceduri depline de codecizie cu participarea
Parlamentului;

4. subliniază că Tratatul Euratom a creat „o piaţă în piaţă”, ceea ce denaturează concurenţa şi 
determină un dezechilibru grav pe piaţa internă a energiei, având consecinţe asupra 
securităţii energetice, precum şi asupra dependenţei energetice reciproce a întregii Europe;

5. reiterează solicitarea sa privind convocarea unei conferinţe interguvernamentale pentru 
revizuirea integrală a Tratatului Euratom, în vederea abrogării dispoziţiilor caduce din 
acest tratat, de revizuire a celorlalte părţi în lumina unei politici energetice moderne şi 
durabile, precum şi de integrare a acestora în Tratatul CE într-un capitol dedicat energiei ;

6. consideră, pe baza dreptului internaţional şi mai ales a dispoziţiilor articolelor 56 şi 62 din 
Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor, că trebuie recunoscută posibilitatea 
fiecărui stat membru de a se retrage din Tratatul Euratom fără ca acest lucru să afecteze 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.
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