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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. EU-fördragen genomgår med jämna mellanrum omfattande reformer för att svara mot nya 
krav och utmaningar. Euratomfördraget har i sin 50-åriga historia dock endast varit 
föremål för en enda ändring1, och dess centrala bestämmelser och dess huvudsakliga 
innehåll har bibehållits i dess ursprungliga version.

B. Det råder inte längre någon samstämmighet om Euratomfördraget. Av de 
27 medlemsstaterna har elva aldrig använt eller till och med i lag förbjudit användningen 
av kärnkraft. Italien har slutat att producera el från kärnkraft, och Belgien, Nederländerna 
och Sverige har fattat beslut om att göra det.

C. Parlamentet uppmanade rådet redan i sin resolution av den 18 juni 1998 att ”inom ramen 
för en framtida översyn av EU-fördraget föra in ett energikapitel i fördraget, varvid 
lämplig hänsyn bör tas till främjandet av förnybara energikällor, för att säkerställa en 
varaktig och miljöanpassad energipolitik på europeisk nivå”2.

D. Europeiska konventet tog i sitt förslag till ett konstitutionsfördrag hänsyn till att denna 
samstämmighet har upphört och föreslog att man skulle skilja Euratomfördraget från den 
framtida konstitutionens rättsliga struktur.

E. I sin resolution av den 24 september 2003 välkomnade parlamentet avskiljandet av 
Euratomfördraget och uppmanade regeringskonferensen att ”sammankalla till en 
konferens om revidering av detta fördrag för att upphäva överspelade och förlegade 
bestämmelser, särskilt vad gäller främjandet av kärnkraft och avsaknaden av ett 
demokratiskt beslutsförfarande”3.

F. Tyskland, Irland, Österrike, Ungern och Sverige har fogat en förklaring till 
konstitutionsfördraget som går ut på att de centrala bestämmelserna i Euratomfördraget 
behöver uppdateras och att det ”så snart som möjligt” bör sammankallas till en konferens 
om revidering av fördraget. 

1. Europaparlamentet konstaterar att många medlemsstater inte längre delar de förväntningar 
på kärnkraften som uttrycktes i Euratomfördraget för fem decennier sedan. Parlamentet 
konstaterar även att kärnkraften i varje fall inte längre kan ses som ”en oumbärlig källa för 
att säkerställa produktionens utveckling och förnyelse och för att möjliggöra framsteg i 
arbetet för freden”4 och att man inte kan bortse från de potentiella farorna och riskerna, 
särskilt för kommande generationer.

2. Europaparlamentet ser ett oacceptabelt demokratiskt underskott i att parlamentet nästan 
  

1 Genom EU-fördraget, undertecknat i Maastricht den 7 februari 1992.
2 EGT C 210, 6.7.1998, s. 215, punkt 39.
3 EUT C 77 E, 26.3.2004, s. 255, punkt 14.
4 Ingressen till Euratomfördraget.
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helt är uteslutet från Euratomlagstiftningen och att det överhuvudtaget endast fått avge ett 
yttrande om ett av fördragets tio kapitel.

3. Europaparlamentet hänvisar till Amsterdamfördraget från maj 1999 där betydelsen av 
Europaparlamentets medbeslutanderätt bekräftas, som i samband med lojalitetsprincipen i 
artikel 10 i EG-fördraget leder till en rättsplikt för medlemsstaterna att omedelbart öppna 
för att ge parlamentet ett fullständigt medbeslutande om Euratomfördraget.

4. Europaparlamentet betonar att Euratomfördraget skapat en ”marknad i marknaden” som 
leder till en snedvridning av konkurrensen och en allvarlig störning av den inre 
energimarknaden, med konsekvenser för energisäkerheten och hela Europas ömsesidiga 
energiberoende.

5. Europaparlamentet upprepar eftertryckligen sina krav på att sammankalla till en 
regeringskonferens om en gemensam revidering av Euratomfördraget, att avskaffa de 
förlegade bestämmelserna i fördraget, att reformera de återstående delarna i ljuset av en 
modern och hållbar energipolitik och föra in dem i ett eget energikapitel i EG-fördraget.

6. Europaparlamentet anser att alla medlemsstaterna på grundval av internationella 
fördragsregler, särskilt enligt artiklarna 56 och 62 i Wienkonventionen om traktaträtten, 
skall ges möjlighet att säga upp Euratomfördraget utan att detta påverkar medlemskapet i 
EU.


	652452sv.doc

