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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže zmluvy EÚ boli opätovne zásadne reformované s cieľom zodpovedať novým 
potrebám a výzvam, a keďže Zmluva o Euratome bola vo svojej päťdesiatročnej histórii 
zmenená len jediný raz1 no vo svojich základných ustanoveniach a vo svojej podstate 
ostala v pôvodnej podobe,

B. keďže Zmluva o Euratome už nepredstavuje európsky konsenzus, 11 z 27 členských 
štátov atómovú energiu nikdy nevyužívalo alebo jej využitie zo zákona dokonca vylúčilo, 
Taliansko od výroby elektriny z atómovej energie ustúpilo a Belgicko, Holandsko a 
Švédsko sa rozhodlo prijať rovnaký krok,

C. keďže Parlament už vo svojom uznesení z 18. júna 1998 vyzval Radu, aby „v rámci 
budúcej revízie Zmluvy o EÚ zahrnula kapitolu o energii, pričom je potrebné na európskej 
úrovni adekvátne zohľadniť podporu obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie 
energetickej politiky z hľadiska trvalej udržateľnosti a z hľadiska životného prostredia“2,

D. keďže Konvent vo svojom návrhu Zmluvy o Ústave pre Európu zohľadnil zánik tohto 
konsenzu a navrhol odčlenenie Zmluvy o Euratome od právnej štruktúry budúcej ústavy,

E. keďže parlament vo svojom uznesení z 24. septembra 2003 privítal odčlenenie Zmluvy o 
Euratome a vyzval medzivládnu konferenciu, aby „zvolala konferenciu na revíziu tejto 
zmluvy, s cieľom zrušiť prekonané a irelevantné ustanovenia, najmä vzhľadom k podpore 
atómovej energie a k absencii demokratických postupov prijímania rozhodnutí“3,

F. keďže Nemecko, Írsko, Rakúsko, Maďarsko a Švédsko pripojili k Európskej ústave 
vyhlásenie, na základe ktorého musia byť základné ustanovenia Zmluvy o Euratome 
aktualizované a z toho dôvodu by mala byť čím najskôr zvolaná revízna konferencia,

1. konštatuje, že očakávania týkajúce sa jadrovej energie formulované pred piatimi 
desaťročiami v Zmluve o Euratome už mnohé členské štáty nezdieľajú, jadrová energia 
každopádne už nie je vnímaná ako „nenahraditeľný zdroj pomoci pre rozvoj a oživenie 
hospodárstva a pre mierový pokrok“4 a že nebolo možné eliminovať potenciálne 
nebezpečenstvo a riziká najmä pre budúce generácie;

2. vidí neakceptovateľný deficit demokracie v skutočnosti, že parlament je takmer úplne 
vylúčený z legislatívy Euratomu a že je požiadaný o stanovisko len k jednej z desiatich 
kapitol Zmluvy;

3. odkazuje na Amsterdamskú zmluvu z mája 1999, ktorá zaručuje spolurozhodovacie právo 

  
1 Zmluvou o Európskej únii, podpísanou 7. februára 1992 v Maastrichte.
2 Ú. v. ES C 210 zo 6.7.1998, s. 215, č. 39.
3 Ú. v. ES C 77 z 26.3.2004, s. 255, č. 14.  
4 Preambula Zmluvy o Euratome.
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Európskeho parlamentu, čo v súvislosti so zásadou lojality v článku 10 Zmluvy o ES 
vedie k právnej povinnosti, aby o Zmluve o Euratome mohol Parlament bezodkladne a v 
plnej miere spolurozhodovať;

4. zdôrazňuje, že Zmluva o Euratome vytvorila „trh v trhu“ a tým vedie k narušeniu 
hospodárskej súťaže a vyvoláva tak závažné narušenie vnútorného trhu s energiou s 
následkami pre energetickú bezpečnosť a vzájomnú závislosť od energie pre celú Európu; 

5. dôrazne opakuje požiadavku zvolať vládnu konferenciu k celkovej revízii Zmluvy o 
Euratome, zrušiť zastarané ustanovenia tejto zmluvy, reformovať ostatné časti zmluvy vo 
svetle modernej a trvalej energetickej politiky a previesť ich v rámci vlastnej kapitoly o 
energii do Zmluvy o ES;

6. je presvedčený, že by mala byť uznaná možnosť každého členského štátu vypovedať 
Zmluvu o Euratome, a to na základe medzinárodných zmluvných pravidiel, tak ako sú 
napísané najmä v článku 56 a 62 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, bez toho, aby 
tým bolo dotknuté členstvo štátu v EÚ.


