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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so bile pogodbe EU pogosto temeljito spremenjene, da bi se prilagodile novim 
potrebam in izzivom, pogodba Euratom pa je bila v svoji 50-letni zgodovini spremenjena 
samo enkrat1, sicer pa je v temeljnih določbah in svojem bistvu ohranila prvotno obliko,

B. ker pogodba Euratom ne odraža več evropskega soglasja; od 27 držav članic enajst članic 
ni nikoli uporabljalo jedrske energije ali so z zakonom izključile njeno uporabo, Italija je 
pridobivanje elektrike z jedrsko energijo opustila, podobno pa so se odločile tudi Belgija, 
Nizozemska in Švedska,

C. ker je Parlament že v svoji resoluciji z 18. junija 1998 pozval Svet, naj "v okviru 
prihodnje revizije Pogodbe o EU vanjo vključi poglavje o energiji, pri čemer je treba 
ustrezno upoštevati spodbujanje obnovljivih oblik energije, da se zagotovi trajna in okolju 
prijazna energetska politika na evropski ravni"2,

D. ker je Konvencija v svojem osnutku Pogodbe o ustavi za Evropo upoštevala razdrtje tega 
soglasja in predlagala ločitev pogodbe Euratom od pravne strukture prihodnje ustave,

E. ker je Parlament v svoji resoluciji s 24. septembra 2006 pozdravil ločitev pogodbe 
Euratom ter pozval medvladno konferenco, naj "skliče konferenco za revizijo pogodbe, da 
ukine zastarele in sedaj neustrezne določbe, zlasti glede spodbujanja jedrske energije in 
pomanjkanja demokratičnega postopka odločanja"3,

F. ker so Avstrija, Irska, Madžarska, Nemčija in Švedska evropski ustavi dodale izjavo, da je 
treba posodobiti temeljne določbe pogodbe Euratom ter v ta namen "čim prej" sklicati 
revizijsko konferenco,

1. ugotavlja, da številne države članice nimajo več pričakovanj o jedrski energiji, izraženih 
pred petimi desetletji v pogodbi Euratom, da na jedrsko energijo ni mogoče več gledati 
kot na "bistveni vir za razvoj in oživitev proizvodnje in da bo omogočila napredek 
prizadevanja za mir"4 ter da ni mogoče odpraviti morebitnih nevarnosti in tveganja zlasti 
za naslednje generacije;

2. kot nesprejemljivo pomanjkanje demokratičnosti vidi dejstvo, da je Parlament skoraj 
povsem izključen iz zakonodajnega postopka glede pogodbe Euratom ter da se ga le pri 
enem od desetih poglavij pogodbe sploh zaprosi za mnenje;

3. opozarja na Amsterdamsko pogodbo iz maja 1999, ki Evropskemu parlamentu zagotavlja 
pravico soodločanja, ki v povezavi z načelom poštenega sodelovanja iz člena 10 Pogodbe 
ES državam članicam nalaga pravno obveznost, da Parlament takoj vključijo v celoten 

  
1 S Pogodbo o Evropski uniji, podpisano 7. februarja 1992 v Maastrichtu.
2 UL C 210, 6.7.1998, str. 215, št. 39.  
3 UL C 77, 26.3.2004, str. 255, št. 14.  
4 Preambula pogodbe Euratom.
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postopek soodločanja glede pogodbe Euratom;

4. poudarja, da je pogodba Euratom ustvarila "trg na trgu", kar povzroča izkrivljanje 
konkurence in s tem resne motnje na notranjem energetskem trgu s posledicami za 
zanesljivost energije ter vzajemno energetsko odvisnost za vso Evropo;

5. ponovno odločno poziva, naj se skliče medvladna konferenca za celostno revizijo 
pogodbe Euratom, naj se odpravijo zastarele določbe, ob upoštevanju sodobne in 
trajnostne energetske politike pa naj se spremenijo preostali deli, ki naj se v ločenem 
poglavju o energetiki vključijo v Pogodbo o ES;

6. meni, da je državam članicam treba priznati možnost, da se na podlagi mednarodnega 
pogodbenega prava, zlasti členov 56 in 62 Dunajske konvencije o pogodbenem pravu, 
umaknejo iz pogodbe Euratom, ne da bi to vplivalo na njihovo članstvo v Evropski uniji.
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