
PR\652544BG.doc PE 384.503v02-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

НЕОКОНЧАТЕЛЕН
2006/2230(INI)

12.2.2007

ПРОЕКТОДОКЛАД
за оценка на Евратом 50 години европейска политика за атомна енергия 
(2006/2230(INI))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Eugenijus Maldeikis 



PE 384.503v02-00 2/14 PR\652544BG.doc

BG

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .......................................................................................................11



PR\652544BG.doc 3/14 PE 384.503v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Оценка на Евратом 50 години европейска политика за атомна енергия 
(2006/2230(INI))

Европейският парламент,

- като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна 
енергия, подписан в Рим на 25 март 1957 г. ("договора за Евратом"),

- като взе предвид преамбюла на цитирания договор, като припомня 
първоначалната му цел за създаване на „Европейска общност за атомна енергия, 
създаваща условия за развитие на мощна атомна индустрия, която да бъде 
източник на обширни енергийни резерви и на техническа модернизация, както и на 
множество други приложения, допринасящи за благополучието на народите”, 

- като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейските общности и по-
специално решение на Съда от 14 ноември 1978 г.1, решение от 22 април 1999 г.2, и 
решение от 10 декември 2002 г.3,

- като взе предвид съобщението на Комисията от 10 януари 2007 г. "Енергийна 
политика за Европа" (COM(2007)0001),

- като взе предвид съобщението на Комисията: "Указателна ядрена програма, 
представена до Икономическия и социален комитет за становище на основание
член 40 от договора за Евратом" (COM(2006)0844),

- като взе предвид резолюцията си от 14 декември 2006 г. за европейска стратегия за 
безопасна, конкурентна и устойчива енергия.4,

- като взе предвид резолюцията си от 23 март 2006 г. за сигурността на енергийните 
доставки в Европейския съюз5, 

- като взе предвид позицията си от 14 декември 2006 г. по предложението за 
регламент на Съвета за създаване на инструмент за подпомагане на ядрената 
безопасност и сигурност6,

- като взе предвид позицията си от 5 юли 2006 г. по предложението за директива на 
Съвета относно надзора и контрола върху експедицията на радиоактивни отпадъци 
и отработено ядрено гориво7, 

  
1 Решение по дело 1/78, Сборник 1978, стр. 2151.
2 Дело C-161/97, Kernkraftwerke Lippe-Ems Gmbh срещу Комисията на Европейските общности, Сборник 
1999, стр. I-02057.
3 Дело C-29/99, Комисия на Европейските общности срещу Съвета на Европейския съюз, Сборник 2002, 
стр. I-11221.
4 Приети текстове от тази дата, P6_TA(2006)0603.
5 OВ C 292E, 1.12.2006 г. , стр. 112.
6 Приети текстове от тази дата, P6_TA(2006)0599.
7 Приети текстове от тази дата, P6_TA(2006)0300.
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- като взе предвид позицията си от 15 юни 2006 г. по предложението за решение на 
Съвета относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за атомна 
енергия  (Евратом) за дейности във връзка с ядрени  изследвания и обучение
(2007–2011 г.)1, 

- като взе предвид позицията си от 30 ноември 2006 г. по предложението за 
регламент на Съвета (Евратом) за определяне на правила за участие на 
предприятията, изследователски центрове и университетите в осъществяването на 
Седмата рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия и за 
определяне на правила за разпространение на резултатите от изследванията (2007–
2011 г.)2, 

- като взе предвид позицията си от 30 ноември 2006 г. по предложението за решение 
на Съвета относно специфичната програма за осъществяване на Седмата рамкова 
програма (2007–2011 г.) на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) за 
дейности във връзка с ядрени изследвания и обучение3, 

- като взе предвид позицията си от 30 ноември 2006 г. по предложението за решение 
на Съвета относно специфичната програма за осъществяване чрез преки действия 
на Съвместния изследователски център на основание Седмата рамкова програма 
(2007–2011 г.) на Европейската общност за атомна енергия за дейности във връзка 
с ядрени изследвания и обучение 4, 

- като взе предвид позицията си от 16 ноември 2005 г. по предложението за 
регламент на Съвета относно прилагането на протокол № 9, приложен към Акта
относно условията на присъединяване към Европейския съюз на Чешката 
република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и 
Словакия във връзка с атомната централа в Бохунице VI в Словакия5,

- като взе предвид резолюцията си от 16 ноември 2005 г. за използване на 
финансовите ресурси, предназначени за закриване на атомни електроцентрали6,

- като взе предвид решението от публичното изслушване, организирано от 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика по този въпрос от 1 
февруари 2007 г.,

- като взе предвид член 45 от своя правилник,

- като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика и становището на комисията по конституционни въпроси 
(A6-0000/2007),

  
1 Приети текстове от тази дата, P6_TA(2006)0266.
2 Приети текстове от тази дата, P6_TA(2006)0517.
3 Приети текстове от тази дата, P6_TA(2006)0524.
4 Приети текстове от тази дата, P6_TA(2006)0523.
5 ОВ C 280E, 18.11.2006 г., стp.108.
6 ОВ C 280E, 18.11.2006 г., стp.117.
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A. като има предвид, че договорът Евратом представлява трайна рамка от 1957 г., че 
неговата стабилност е придружена от разработването на изобилно и развиващо се 
вторично законодателство, 

Б. като има предвид, че работата на Конвента за бъдещето на Европейския съюз и 
подписването на договора за създаване на конституция за Европа запазиха 
сегашното положение на разпоредбите на договора за Евратом под формата на
протокол, приложен към договора,  

В. като има предвид, че неотдавнашните разширявания допринесоха за увеличаване 
на многообразието в Европейския съюз в областта на ядрената енергетика и 
нуждата от действие на Общността в ядрената област,  

Г. като има предвид, че петдесетата годишнина на договора за Евратом предлага на 
Европейския парламент възможност да проучи съдържанието, да изрази своята 
оценка за петдесетгодишното му прилагане и да прецени значението в бъдеще на 
тази правна рамка,

Д. като има предвид, че размислите за трайността на договора за Евратом са 
неразривно свързани със следваните от Комисията цели за единна европейска 
политика за по-безопасна, устойчива и конкурентоспособна енергия, която да 
подпомага борбата с климатичните промени, произтичащи от неотдавнашното 
съобщение на Комисията от 10 януари 2007 г., цитирано по-горе,

Равносметка за 50 години договор Евратом

1. Подчертава, че от 1957 г. и подписването на договора за Евратом, Европейският 
съюз е световен лидер в ядрената индустрия и едно от главните действащи лица в 
областта на контролираното термоядрено разпадане и синтез; отбелязва, че 
европейската индустрия присъства в целия цикъл на ядрените горива и успя да 
развие свои технологии, като някои от тях, като обогатяването чрез 
ултрацентрофугиране, са резултат от партньорство на европейско равнище;

2. Припомня, че благодарение по-специално на договора за Евратом, към края на 2006 
г. ядрената енергетика произвежда от 152 реактора, разположени в 15 държави-
членки, 32 % от електричеството в Европа, което представлява най-значимата част 
от невъглеродното производство на електроенергия в Европейския съюз и една от 
най-конкурентоспособните и съдействаща за целите на енергийна политика на 
Европа, определени в цитираното по-горе съобщение на Комисията от 10 януари 
2007 г.;

3. Отбелязва, че страните – учредителки на Европейската общност за атомна енергия 
са включили редица разпоредби, разпределени в десет глави, целящи да създадат 
строга рамка за развитието на ядрената енергетика в Общността и че тези 
разпоредби се прилагат все още и се обогатяват непрекъснато с приеманото 
законодателство на основание договора за Евратом;

4. Припомня, че първите изследователски дейности на Общността бяха развити най-
напред в рамките на договора за Евратом (глава І) и че този договор постави 
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началото на Съвместния изследователски център – първата общностна 
изследователска институция;

5. Счита, че разработеното законодателство в рамките на глава ІІІ от договора за 
Евратом (здравеопазване) представлява едно от основните достижения на 
законодателството Евратом – защита на работниците, човека и околната среда и 
отчита по еволюционен начин резултатите от международните изследвания;

6. Подчертава, че обхватът на това законодателство не се ограничава единствено до
териториите, в които се експлоатират ядрени съоръжения, а включва и защитата на 
съседните държави-членки и третите страни за Европейския съюз, благодарение на 
постоянния контрол, прилаган относно изхвърлянето и изтичането на 
радиоактивни отпадъци и на приемането на разпоредби за превозване на 
отработено ядрено гориво и на радиоактивни отпадъци, за защита на хранителната 
верига и за кризисните радиологични ситуации;

7. Отбелязва, че глава IV от договора за Евратом (инвестиции) има за цел получаване 
на точна информация, в общностен мащаб, за инвестиционните проекти на 
държавите-членки;

8. При все това отбелязва, че при публикуването на Указателни ядрени програми 
(PINC) Комисията не е оценила в действителност нуждите от инвестиции в 
ядрената област, по-специално по отношение на проблемите, свързани със 
сигурността на енергийните доставки, борбата с промените в климата и 
конкурентноспособността на Европейския съюз;

9. Въпреки това, приветства включването на задължение в договора за Евратом за 
обвяване на ново инвестиране в ядрената област в Европа, като по този начин се 
допуска създаване на цялостна картография на ядрените дейности в Европейския 
съюз, задължение присъщо на европейската ядрена индустрия;

10. Счита, че съвместните предприятия (глава V от договора за Евратом) биха били 
ценен инструмент за осъществяване на социалните политики, по-специално в 
областта на изследванията, в която този правен инструмент е бил използван 
многократно, по-специално с основаването през 1978 година на Общоевропейския 
торус в Кулъм и в по-близко време – създаването на Европейския правен субект за 
осъществяване на проекта за Международен термоядрен експериментален реактор 
(ITER); 

11. Счита, че договорът Евратом, със създаването на агенция (глава VI), която да 
следи за доставките на потребителите от Общността според принципа за равен 
достъп до материалите, разполага с много важен инструмент във времето на 
размисъл за сигурността на енергийните доставки;

12. Счита, че контрола върху безопасността (глава VII) представлява един от главните 
успехи в прилагането на договора за Евратом и предоставя на Комисията средства 
да се запознае съвсем точно с наличните запаси и  движението на ядрени 
материали в Европейския съюз; 
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13. Отбелязва, че контролът върху безопасността дава също така реална гаранция на 
страните – доставчици на ядрени материали по отношение на използването на 
техните материали в допълнение към контрола за неразпространение, упражняван 
от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ); 

14. Констатира, че на основание глава X от договора за Евратом (външни отношения), 
присъединяването на Европейската общност за атомна енергия към няколко 
международни конвенции, по-специално Конвенцията за ядрена безопасност и 
Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за 
безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, е позволило на Общността 
да вземе участие в международните усилия по тези въпроси и да насърчава 
постигнатия значителен напредък в Европейския съюз;

15. Констатира също, че на основание глава X от договора за Евратом, Европейската 
общност за атомна енергия е сключила множество спогодби за сътрудничество в 
областта на изследванията, участвала е в международни проекти като форума 
Поколение IV, свързан с реактори на бъдещето, и ръководи също така 
международните преговори по проекта Международен термоядрен 
експериментален реактор (ITER);

Институционални разисквания

16. Изтъква, че независимо от насърчителния тон на преамбюла, договорът Евратом 
не налага на нито една държава-членка задължение да развива на своя територия  
ядрена енергетика, като зачита по този начин суверенното право на държавите-
членки да развиват собствен енергиен комплекс;

17. Подчертава, че съществуването на договора за Евратом не възпира по никакъв 
начин развитието на единен вътрешен пазар на електрическа енергия и още по-
малко е пречка за принципа за свободно движение на стоки, лица и капитали; 
изтъква, че в тази област, общото право на договора за Европейските общности се 
прилага при ядрените дейности, и отбелязва като пример, че движението на ядрени 
материали, оборудване и технологии на територията на Европейския съюз и извън 
нея се урежда с подзаконови актове за контрол на стоки с двойна употреба, приети 
въз основа на търговската политика, въведена с Договора за създаване на 
Европейските общности (Договор ЕО);

18. Констатира, че договорът Евратом предлага на страните, които са избрали 
ядрената енергетика, инструменти за нейното развитие (съвместни предприятия, 
подкрепа в научните изследвания и в развитието, заеми Евратом), но обвързва тези 
инструменти в подробна правна рамка (здравеопазване, контрол на сигурността, 
доставки) от такъв характер, че да се създадат гаранции за държавите-членки, 
които не са избрали този вид енергетика;

19. Отбелязва, че правната рамка на Евратом се прилага също и за благото на 
Общността, на неядрените държави-членки, които обаче притежават на своя 
територия реактори за изследователски цели, и предлага на тези държави-членки 
инструменти (например рамкови програми за изследвания и развитие Евратом), 
позволяващи им да се възползват от финансиране, например в областта на 
медицинските изследвания.
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Празноти, които трябва да се запълнят

20. Изразява съжаление, че развитието в правомощията на Европейския парламент, 
по-специално обстоятелството, че тяхното разширяване по начин, че по-голямата 
част от европейското законодателство да се обхване от процедурата на съвместно 
решение, не бе предвидено в договора за Евратом; счита, че въпреки техническия 
характер на този договор, Европейският парламент е в правото си да бъде 
официално включен в текстовете, чието правно основание е договорът Евратом;

21. Изразява съжаление от липсата на хармонизирано законодателство в областта на 
ядрена безопасност, управлението на радиоактивни отпадъци и закриването на 
ядрени съоръжения; 

22. Приканва Комисията да вземе пример от опита в прилагането на конвенциите, 
регулирани от МААЕ (Конвенция за ядрена безопасност и Единна конвенция за 
безопасност при управление на отработено ядрено гориво и за безопасност при 
управление на радиоактивни отпадъци), и да вземе предвид оценката на най-
напредналите национални практики в областта на управлението на радиоактивните 
отпадъци, ръководени от Агенцията за ядрена енергетика към ОИСР (NEA); 
отбелязва, че съгласуваните инициативи, например проведените от Асоциацията 
на западноевропейските ядрени регулатори (WENRA), целяща да развие съвместен 
подход към ядрената безопасност, могат да способстват за създаване на основа за 
законодателство;

23. Отбелязва, че, както бе потвърдено от посоченото решение на Съда на 
Европейските общности от 10 януари 2002 г., Комисията разполага с компетенции 
в областите на ядрената безопасност в съответствие с договора за Евратом и, че тя 
е оправомощена да прави предложения в тази област.

Насоки за бъдещето

24. Счита, че договорът за Евратом, въпреки своите несъвършенства, остава 
необходима правна рамка, както за държавите-членки, желаещи да развиват 
ядреното направление, така и за държави-членки, които желаят да се ползват от 
защитен юридически арсенал за себе си, за своето население и околна среда;

25. Изтъква, че разпоредбите на договора за Евратом са сред най-съвременните, 
доколкото разглеждат въпросите по промишлеността във връзка с Лисабонската 
стратегия, и въпросите на енергетиката от гледна точка по-специално на 
доставките, в момент когато Европейският съюз се стреми да определи 
европейски ниско въглероден енергиен комплекс, който да е конкурентоспособен 
и възможно най-вътрешен; 

26. Счита, че липсата на тази рамка би довела до повторна национализация на 
ядрената политика в Европа и до отстъпление от достиженията на правото на 
Общността, като този факт би породи опасна липса на правна сигурност за всички 
27 държави-членки;

27. Въпреки това, счита, че през следващите години е необходимо да бъдат внесени 
корекции в договора за Евратом;
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28. Призовава за осъвременяване на процедурите по вземане на решения, включени в 
договора за Евратом, което би позволило прякото приобщаване на Европейския 
парламент към законодателната дейност в ядрената област;

29. Счита, че тези промени могат да бъдат извършени на основание член 203 от 
договора за Евратом, без това да наруши общата структура на договора; приканва 
Съвета да проучи целесъобразността на тези промени; 

30. Изтъква, че в контекста на необходима адаптация на европейската енергийна 
политика и удължаване на живота на централите е неотложно изработването, в 
общностен план, на силно законодателство в областите на ядрената безопасност, 
управлението на радиоактивните отпадъци и закриването на ядрени съоръжения;

31. Настоятелно призовава Комисията и Съвета да проучат бързо този въпрос и да 
работят по него в тясно сътрудничество с Европейския парламент;

32. Приканва да се разработят програми за инструктаж и обучение в ядрената област 
на европейско ниво и да се осигури финансиране на амбициозни програми за 
изследвания, позволяващи да се даде отговор на предизвикателствата в областта на 
радиационната защита и управлението на ядрени отпадъци, както и да се гарантира 
необходимата поддръжка на съответните човешки умения и ресурси; 

33. Насърчава настойчиво Комисията да изработва редовно, както е предвидено в 
договора за Евратом, указателни ядрени програми за инвестиции в ядрената 
област, които да вземат под внимание и намаляването на емисиите на газове, 
причиняващи парников ефект;

34. Приветства инициативата на Съвета за създаване на Европейска група на високо 
равнище за ядрената сигурност и безопасност, препоръчана в настоящия проект на 
указателна ядрена програма в неговата неокончателна версия, представена от
Комисията на 10 януари 2007 г.; най-общо изразява желание препоръките, 
отправени в този проект за програма, да бъдат последвани от конкретни 
реализации, по-специално, за да се даде реален израз на волята, изявена от 
Комисията, за отпускане на повече заеми по линия на Евратом на държавите-
членки, желаещи да инвестират в ядрени съоръжения; 

35. Призовава за възобновяване на ролята на Агенцията за доставки на Евратом и да 
използва в пълен обем широките правомощия, предоставени от договора за 
Евратом; счита, че тази роля трябва да бъде разглеждана не толкова от гледна 
точка на липсата на уран, отколкото от гледната точка на 
конкурентноспособността и сигурността на доставките; счита, че разпоредбите на 
договора за Евратом му предоставят възможността да бъде истински наблюдател 
на енергетиката в ядрената област, и насърчава, в този смисъл, размисъла за 
подобряване на статута на Агенцията за доставки на Евратом;

36. Приканва към продължаване на интензивно международно сътрудничество, на 
което договорът за Евратом постави основите, и призовава към непрекъснато 
укрепване на установените връзки с МААЕ за избягване на излишното повтаряне 
на съответните действия на Агенцията и на Европейската общност за атомна 
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енергия, както и за осигуряване на по-висока степен на защита в областите на 
радиационна защита, безопасност и неразпространение на ядреното оръжие;

° °
°

37. Възлага на своя Председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и 
Комисията.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

.

Après cinquante ans d'application du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie 
atomique (ci-après dénommé "Traité"), et alors que des réflexions sont en cours sur la 
définition d'une politique énergétique européenne, votre rapporteur est invité à examiner si le 
Traité est aujourd'hui adapté à la situation actuelle de l'énergie nucléaire dans l'Union 
européenne et s'il offre les outils nécessaires pour répondre aux défis énergétiques futurs.

En première analyse, le cadre Euratom apparaît dépassé dans sa forme, car son organisation 
institutionnelle n'a pas suivi l'évolution de l'Union européenne. Conçu à l'origine comme un 
instrument d'"intégration fonctionnelle", il peut dans une certaine mesure, apparaître 
également dépassé sur le fond, certaines de ses dispositions étant tombées en désuétude ou 
n'étant pas appliquées conformément aux intentions initiales du Traité. 

Pour autant, votre rapporteur estime que les limites du Traité ne sauraient faire oublier que 
certaines de ses dispositions sont plus que jamais d'actualité et qu'elles ont été à l'origine de 
l'adoption d'une réglementation dérivée abondante. Loin d'en faire un traité "promotionnel", 
cette réglementation encadre de façon contraignante le fonctionnement de l'industrie 
nucléaire. C'est pourquoi, le présent rapport examinera en quoi le Traité reste le cadre 
juridique adapté pour renforcer la règlementation dans des domaines encore en friche –
adoption de normes de sûreté communes et gestion des déchets radioactifs – et s'il peut 
contribuer à la compétitivité économique de l'Europe, à son indépendance énergétique et à la 
sécurité de ses approvisionnements. 

I – Le Traité est un cadre éprouvé et équilibré pour le développement d'une industrie 
nucléaire compétitive:

• 50 ans d'initiatives et de réalisations ambitieuses démontrent l'équilibre et l'efficacité 
de ce Traité.

– Le Traité a permis que l'énergie nucléaire constitue une composante importante de la palette 
énergétique en Europe, par ailleurs aujourd'hui reconnue comme évitant l'émission de quelque 
312 Mt de CO2/an (7% du total des émissions de gaz à effet de serre de l'UE). 
Avec une production d'origine nucléaire de plus de 920 TWh en 2005, l'UE représente le 1/3 
des capacités électronucléaires mondiales, estimées à 2470 TWh. La moyenne communautaire 
s'établit à 32% d'électricité d'origine nucléaire et recouvre des situations très disparates: 15 
États membres sont dotés de centrales nucléaires, qui constituent pour certains d'entre eux la 
principale source d'électricité. L'industrie européenne couvre la totalité du cycle du 
combustible, avec le développement de technologies autochtones (enrichissement du 
combustible, designs de réacteurs, traitement-recyclage du combustible usé). C'est aux yeux 
du rapporteur un élément notable du paysage nucléaire européen, surtout dans le contexte des 
discussions internationales en cours sur les "approches multilatérales du cycle". 

– Sur le volet de la recherche, l'effet incitatif des six PCRD Euratom a permis de maintenir la 
recherche européenne à l'avant-garde mondiale particulièrement dans le domaine de la fusion 
contrôlée. 
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• De nombreuses dispositions du Traité témoignent de sa vitalité et de son adaptabilité. 

- Une préoccupation de protection sanitaire devenue prioritaire:

Le traité prévoit que la CEEA doit "établir des normes de sécurité uniformes pour la 
protection sanitaire de la population et des travailleurs, et veiller à leur application". Ce 
chapitre a donné lieu à une abondante législation dérivée qui constitue le cadre des 
réglementations nationales des États membres dans le domaine de la radioprotection: adoption 
de "normes de base" communes, fixation de niveaux maxima admissibles de contamination 
radioactive pour les denrées alimentaires, modalités d'échange d'informations et situations 
d'urgence radiologique, contrôle de la radioactivité dans l'environnement et contrôle des rejets 
radioactifs des installations nucléaires, protection des équipages dans l'aviation civile. 

- Le contrôle de sécurité des matières nucléaires complémentaire de l'action menée 
par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA): 

Le chapitre VII met en place un système très complet de contrôles destinés à s'assurer que les 
minerais et matières fissiles spéciales ne sont pas détournés des usages auxquels leurs 
utilisateurs ont déclaré les destiner. 

Ce contrôle de sécurité, qui repose sur un système déclaratif de la comptabilité des matières 
détenues par les opérateurs, s'articule avec le régime des "garanties" ("Safeguards") appliqué 
par l'AIEA dans le cadre d'accords tripartites conclus avec les États membres et la 
Communauté Euratom. Dans le cadre du renforcement du régime de non-prolifération avec la 
conclusion en 1998 de Protocoles additionnels à ces accords de garanties, Euratom transmet 
régulièrement à l'AIEA les relevés comptables des matières nucléaires détenues par les États 
membres. Votre rapporteur estime que ces deux systèmes ont fait la preuve de leur 
complémentarité et que si des améliorations doivent être recherchées, elles doivent l'être de 
façon pratique dans la mutualisation des méthodes d'investigation et le déroulement des 
inspections, pour éviter toute redondance. 

- Une politique extérieure intense qui de façon pragmatique, a pallié les 
insuffisances du Traité Euratom:

Euratom, dans le cadre de sa compétence, a développé un réseau étoffé d'accords 
internationaux:

– avec des organisations internationales: Euratom a adhéré à la plupart des conventions 
adoptées sous l'égide de l'AIEA. Cette complémentarité se traduit par le fait que les 
recommandations, traités et accords élaborés par l'AIEA concourent aux politiques 
correspondantes d'Euratom, dont le statut d'observateur auprès de l'AIEA a permis d'instaurer 
des relations nourries de partenariat actif. 

– de façon bilatérale: historiquement, les relations d'Euratom ont été concentrées sur les 
accords avec ses trois grands fournisseurs de matières et technologies nucléaires: Canada, 
Australie, États-Unis, accords étendus par la suite aux domaines de la sûreté et de la recherche 
nucléaire. Ces accords sont aujourd'hui davantage des accords de coopération réciproque 
(avec le Japon, l'Argentine, le Kazakhstan, l'Ukraine) dans les domaines de la sûreté, du 
contrôle des matières nucléaires, de la lutte contre leur trafic, et de la recherche en matière de 
fusion nucléaire contrôlée (édifice juridique d'ITER). C'est également grâce au chapitre relatif 
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aux relations extérieures qu'Euratom a pu jouer un rôle très actif lors des élargissements 
successifs (programme PHARE). 

Votre rapporteur considère qu'il s'agit là d'un des volets majeurs de l'édifice Euratom, qui, par 
sa vitalité même, témoigne de l'actualité du Traité.   

II – Une insuffisante adaptation juridique et des lacunes sont cependant à l'origine des 
faiblesses apparentes d'Euratom. 

- Le déficit démocratique: 
Le déséquilibre institutionnel doit être rééquilibré en faveur du Parlement européen et celui-ci 
doit se voir reconnaître un pouvoir de codécision dans les matières relevant du Traité. Le 
rapporteur souligne l'importance non négligeable de la contribution du Parlement européen. 
S'il n'est que consulté, son intervention dans les débats s'est toutefois montrée à plusieurs 
reprises déterminante, que cela soit face aux situations de blocage lors de l'adoption du 7ème

PCRD Euratom, ou dans les négociations sur la Directive "Transferts" ou par les 
amendements à l'Instrument de Coopération Nucléaire.

- L'adoption de normes de sûreté standards au sein de l'UE, la gestion des déchets 
radioactifs et la sécurisation du financement des charges de long terme:

Une proposition de réglementation a été présentée dès 2003 qui visait à définir des principes 
d'organisation permettant une gestion adéquate de la sûreté et à mobiliser les ressources 
financières adéquates pendant l'exploitation et le démantèlement des installations. En 
l'absence de consensus, le Conseil a adopté en 2004 un processus de convergence pour un 
Plan d'Action d'ici 2006, reposant sur un Groupe ad hoc sur la sûreté nucléaire (WPNS).  
Votre rapporteur note que les préconisations issues de ce groupe rejoignent les 
recommandations du projet de PINC communiqué le 10 janvier 2007 et estime qu'à tout le 
moins, l'idée d'instituer un Groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire doit être soutenue. 
Légiférer dans ces domaines ne nécessite pas de révision en profondeur du Traité, son 
article 203 offrant la base juridique suffisante à l'adoption de nouvelles mesures. 

III – Le Traité EURATOM doit permettre de répondre aux défis énergétiques futurs 

Si les outils devant assurer le développement de l'énergie nucléaire n'ont pas fonctionné 
comme l'espéraient les fondateurs du Traité, votre rapporteur considère que le Traité n'est pas 
en cause et qu'il s'agit désormais de donner leur plein effet à des dispositifs existants:

- Les programmes indicatifs nucléaires communs (PINC): 
Plusieurs PINC ont été publiés par la Commission européenne en 1966, 1972, 1984, 1990 et 
1997. Votre rapporteur déplore que le caractère volontariste et programmatique du PINC ait 
disparu et que ce programme n'ait pas joué le rôle attendu. 

Votre rapporteur note que le dernier projet de PINC ne semble pas davantage dresser une 
vision prospective de l'adaptation des capacités industrielles nucléaires aux objectifs de la 
politique énergétique communautaire, ni des investissements nécessaires aux structures de 
R&D dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la gestion des déchets radioactifs. Au 
besoin, votre rapporteur préconise que cette estimation prospective puisse aussi envisager les 
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outils nécessaires à sa réalisation (notamment au moyen des prêts Euratom).

- Les pouvoirs de l'Agence d'Approvisionnement doivent être réactivés dans un 
contexte de libéralisation des marchés: 

Euratom a pour objectif de veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les 
utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires (droit exclusif 
d'Euratom de conclure des contrats portant sur la fourniture de matières nucléaires, droit 
d'option sur les minerais et matières fissiles produites sur le territoire des États membres, 
organisation sur une base commerciale de l'Agence d'approvisionnement). 

Dans les faits, les pouvoirs de l'Agence ont été réduits quant à son droit exclusif de conclure 
des accords et certains États ont mis en place des procédures simplifiées avec l'Agence, de 
sorte que celle-ci se trouve aujourd'hui cantonnée à un rôle de greffier. Le rôle de l'Agence 
doit être réactivé, dans la perspective de la sécurisation des approvisionnements énergétiques. 

Comme plusieurs autres chapitres du traité, son évolution est rendue possible de manière 
spécifique, car il comprend son propre mécanisme de révision. Votre rapporteur y voit là 
l'occasion d'en faire un véritable Observatoire de l'énergie nucléaire, à l'image de ce que 
préconise la Commission pour la politique énergétique européenne. 

Conclusions sur le débat institutionnel et l'avenir du Traité:

Pour l'ensemble de ces raisons, le rapporteur estime que:
Ø le Traité doit être consolidé, avant tout parce qu'il a fait la preuve de son efficacité et 
qu'il est nécessaire de prendre en compte dans les différents scénarii énergétiques européens 
la contribution de l'énergie nucléaire à la sécurité d'approvisionnement et à la lutte contre le 
changement climatique; 
Ø l'édifice institutionnel d'Euratom doit remettre le Parlement européen au cœur des 
négociations; 
Ø la mise en œuvre du Traité doit couvrir d'urgence de nouveaux champs d'activité et les 
fondements de tels aménagements existent d'ores et déjà dans le Traité;
Ø le Traité doit assurer les conditions nécessaires au financement de la R&D dans les 
domaines de la sûreté, de la gestion des déchets radioactifs et des filières de réacteurs du 
futur, et développer les programmes d'enseignement et de formation, gages de la place du 
nucléaire dans le bouquet énergétique; 
Ø le Traité doit contribuer à la définition d'une politique coordonnée et incitative 
d'investissements: il dispose en effet des outils adaptés pour assurer l'observation du marché 
et faire les recommandations pour le maintien des conditions nécessaires à la réalisation de la 
politique énergétique de l'UE.


