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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind Evaluarea Euratom - 50 de ani de politici europene în domeniul energiei 
nucleare
(2006/2230(INI))

Parlamentul European,

- având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice semnat 
la Roma la 25 martie 1957 („Tratatul Euratom”),

- având în vedere Preambulul la tratatul respectiv, în care se reaminteşte vocaţia sa iniţială 
de a constitui „o Comunitate Europeană a Energiei Atomice care să creeze condiţiile de 
dezvoltare a unei industrii nucleare puternice, sursă de mari disponibilităţi de energie şi 
de modernizare a tehnicilor, precum şi de numeroase alte aplicaţii care să contribuie la 
bunăstarea popoarelor lor”,

- având în vedere jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, în special 
deliberarea din 14 noiembrie 19781, hotărârea din 22 aprilie 19992 şi hotărârea din 10 
decembrie 20023,

- având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 ianuarie 2007 „O politică energetică 
pentru Europa” (COM(2007)0001),

- având în vedere Comunicarea Comisiei „Program nuclear cu caracter informativ, 
prezentat în temeiul articolului 40 din Tratatul Euratom pentru avizul Comitetul 
Economic şi Social European” (COM(2006)0844),

- având în vedere rezoluţia sa din 14 decembrie 2006 privind strategia europeană pentru o 
energie sigură, competitivă şi durabilă4,

- având în vedere rezoluţia sa din 23 martie 2006 privind siguranţa aprovizionării cu 
energie în Uniunea Europeană5, 

- având în vedere poziţia sa din 14 decembrie 2006 referitoare la propunerea de 
regulament a Consiliului privind instituirea unui instrument de securitate nucleară şi 
asistenţă în domeniul securităţii6, 

  
1 Deliberare în cazul 1/78, Culegerea 1978, p. 2151.
2 Cazul C-161/97, Kernkraftwerke Lippe-Ems Gmbh contra Comisiei Comunităţilor Europene, Culegerea 1999, 
p. I-02057.
3 Cazul C-29/99, Comisia Comunităţilor Europene contra Consiliului Uniunii Europene, Culegerea 2002, p. I-
11221.
4 Textele Adoptate de la acea dată, P6_TA(2006)0603.
5 JO C 292E din 1.12.2006, p. 112.
6 Textele Adoptate de la acea dată, P6_TA(2006)0599.
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- având în vedere poziţia sa din 5 iulie 2006 referitoare la propunerea de directivă a 
Consiliului privind supravegherea şi controlul transferurilor deşeurilor radioactive şi 
combustibilului nuclear uzat,1

- având în vedere poziţia sa din 15 iunie 2006 referitoare la propunerea de decizie a 
Consiliului privind al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei 
Atomice (Euratom) pentru activităţi de cercetare şi de formare în materie nucleară (2007 
- 2001)2,

- având în vedere poziţia sa din 30 noiembrie 2006 referitoare la propunerea de 
regulament a Consiliului (Euratom) de instituire a cadrului de participare a 
întreprinderilor, centrelor de cercetare şi universităţilor la aplicarea celui de-al şaptelea 
program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi de stabilire a cadrului de 
difuzare a rezultatelor cercetării (2007 - 2011)3,

- având în vedere poziţia sa din 30 noiembrie 2006 referitoare la propunerea de decizie a 
Consiliului privind programul specific de aplicare a celui de-al şaptelea program-cadru 
(2007 - 2011) al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţi de 
cercetare şi de formare în materie nucleară4,

- având în vedere poziţia sa din 30 noiembrie 2006 referitoare la propunerea de decizie a 
Consiliului privind realizarea unui program specific prin intermediul unor acţiuni directe 
ale Centrului comun de cercetare în conformitate cu al şaptelea program-cadru (2007 -
2011) al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţi de 
cercetare nucleară şi de formare5,

- având în vedere poziţia sa din 16 noiembrie 2005 referitoare la propunerea de 
regulament a Consiliului privind punerea în aplicare a protocolului nr. 9 anexat la Actul 
privind condiţiile de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, 
Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei şi Slovaciei, cu privire la 
centrala nucleară de la Bohunice V1 din Slovacia6,

- având în vedere rezoluţia sa din 16 noiembrie 2005 referitoare la utilizarea resurselor 
financiare destinate scoaterii din funcţiune a centralelor nucleare7,

- având în vedere concluziile audierii publice pe această temă, organizată de Comisia 
pentru industrie, cercetare şi energie la 1 februarie 2007,

- având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

- având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi avizul 

  
1 Textele Adoptate de la acea dată, P6_TA(2006)0300.
2 Textele Adoptate de la acea dată, P6_TA(2006)0266.
3 Textele Adoptate de la acea dată, P6_TA(2006)0517.
4 Textele Adoptate de la acea dată, P6_TA(2006)0524.
5 Textele Adoptate de la acea dată, P6_TA(2006)0523.
6 JO C 280E din 18.11.2006, p.108.
7 JO C 280E din 18.11.2006, p.117.
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Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0000/2007),

A. întrucât Tratatul Euratom constituie un cadru durabil încă din 1957, iar stabilitatea sa a 
fost dublată de dezvoltarea unei legislaţii secundare abundente şi evolutive; 

B. întrucât lucrările Convenţiei privind viitorul Uniunii Europene şi semnarea Tratatului de 
instituire a unei Constituţii pentru Europa au menţinut dispoziţiile Tratatului Euratom în 
stadiul lor actual sub forma unui protocol anexat;   

C. întrucât extinderile recente au accentuat nota de diversitate a tabloului oferit de Uniunea 
Europeană în domeniul energiei nucleare şi ideea necesităţii unei acţiuni comunitare în 
domeniul nuclear;  

D. întrucât cea de-a 50-a aniversare a Tratatului Euratom oferă Parlamentului European 
ocazia de a îi examina conţinutul, de a emite o părere asupra celor 50 de ani de aplicare a 
tratatului şi de a se pronunţa cu privire la pertinenţa acestuia din perspectiva viitorului 
acestui cadru juridic;

E. întrucât aceste reflecţii pe marginea caracterului permanent al Tratatului Euratom nu pot 
fi disociate de obiectivele urmărite de Comisie în favoarea unei politici europene pentru 
o energie mai sigură, mai durabilă, mai competitivă, contribuind la lupta împotriva 
schimbărilor climatice, după cum se prevede în recenta Comunicare a Comisiei, din 10 
ianuarie 2007;

Bilanţul la 50 de ani de Tratat Euratom

1. subliniază că, din 1957 şi de la semnarea Tratatului Euratom, Uniunea Europeană a 
devenit liderul mondial în industria nucleară şi unul din principalii actori ai cercetării 
nucleare în domeniul fisiunii şi al fisiunii termonucleare controlate; constată că industria 
europeană este prezentă în toate etapele ciclului combustibilului nuclear şi că aceasta a 
pus la punct tehnologii autohtone, unele dintre acestea, printre care tehnologia de 
îmbogăţire prin ultracentrifugare, fiind fructul parteneriatelor la scară europeană;

2. reaminteşte că, graţie îndeosebi Tratatului Euratom, prin energia nucleară se producea, la 
sfârşitul lui 2006, pe baza a 152 de reactoare prezente în 15 state membre, 32% din 
energia electrică din Europa, adică cea mai mare parte din energie electrică necarbonată 
din Uniunea Europeană şi una sursele sale cele mai competitive, capabilă să contribuie la 
obiectivele unei politici energetice pentru Europa, astfel cum se prevede în comunicarea 
de mai sus a Comisiei, din 10 ianuarie 2007; 

3. constată că ţările fondatoare ale Comunităţii Europene a Energiei Atomice au prevăzut o 
serie de dispoziţii structurate în zece capitole cu scopul de a oferi un cadru strict pentru 
dezvoltarea energiei nucleare în Comunitate, dispoziţiile respective fiind în continuare 
aplicabile şi îmbogăţite permanent prin legislaţia adoptată pe baza Tratatului Euratom;
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4. reaminteşte faptul că activităţile iniţiale de cercetare comunitară au fost mai întâi 
dezvoltate în cadrul Tratatului Euratom (Capitolul I), care a condus, de asemenea, la 
crearea Centrului comun de cercetare, prima instituţie comunitară de cercetare;

5. consideră că legislaţia dezvoltată în cadrul Capitolului III al Tratatului Euratom 
(protecţia în domeniul sănătăţii) constituie una din principalele realizări ale legislaţiei 
Euratom, prin faptul că permite o protecţie a lucrătorilor, a omului şi a mediului şi că ia 
în considerare, din perspectivă evolutivă, rezultatele studiilor ştiinţifice internaţionale;

6. subliniază că domeniul de aplicare a acestei legislaţii nu s-a limitat numai la teritoriile 
afectate de exploatarea centralelor nucleare, ci s-a extins şi asupra protecţiei statelor 
membre riverane şi a statelor din afara Uniunii Europene, graţie controalelor permanente 
asupra eliminărilor de substanţe radioactive şi adoptării unor reglementări cu privire la 
transferurile de combustibili uzaţi şi deşeuri radioactive, la protecţia lanţului alimentar şi 
la situaţiile de urgenţă radiologică; 

7. constată că în Capitolul IV al Tratatului Euratom (referitor la investiţii) se prevede 
obţinerea unor informaţii precise, la nivel comunitar, cu privire la proiectele de investiţii 
ale statelor membre;

8. constată, totuşi, că, la publicarea Programelor sale Indicative Nucleare (PINC), Comisia 
nu a realizat în mod efectiv o estimare a nevoilor de investiţii nucleare, îndeosebi din 
perspectiva problematicilor privind siguranţa aprovizionării energetice, lupta împotriva 
schimbărilor climatice şi competitivitatea Uniunii Europene;

9. salută, cu toate acestea, existenţa, în Tratatul Euratom, a obligaţiei de a comunica orice 
nouă investiţie realizată în Europa în domeniul nuclear, făcând, astfel, posibilă 
cartografierea integrală a activităţilor nucleare ale Uniunii Europene, ceea ce reprezintă o 
obligaţie specifică industriei nucleare europene;

10. consideră că întreprinderile comune (Capitolul V al Tratatului Euratom) vor fi fost 
instrumente preţioase de punere în aplicare a politicilor publice, în special în domeniul 
cercetării, în care acest instrument juridic a fost utilizat în numeroase rânduri, îndeosebi 
la crearea, în 1978 la Culham, a Joint European Torus şi, recent, la instituirea European 
Legal Entity în vederea aplicării proiectului de Reactor Internaţional Termonuclear 
Experimental (ITER); 

11. consideră că Tratatul Euratom dispune, prin crearea unei Agenţii (Capitolul VI) cu 
responsabilităţi în privinţa aprovizionării utilizatorilor comunitari conform principiului 
accesului egal la resurse, de un instrument esenţial în această perioadă de reflecţie asupra 
siguranţei aprovizionării cu energie; 

12. consideră controlul securităţii (Capitolul VII) drept unul din succesele majore ale 
aplicării Tratatului Euratom, făcând posibilă cunoaşterea cu exactitate, de către Comisie, 
a stocurilor şi a fluxurilor de materii nucleare în Uniunea Europeană; 
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13. constată că acest control al securităţii oferă, de asemenea, o reală garanţie statelor 
furnizoare de materii nucleare cu privire la utilizarea resurselor lor, alături de controalele 
de non-proliferare efectuate de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA); 

14. constată că, în virtutea Capitolului X al Tratatului Euratom (relaţiile externe), aderarea 
Comunităţii Europene a Energiei Atomice la o serie de convenţii internaţionale, în 
special la Convenţia privind siguranţa nucleară şi la Convenţia comună privind 
gestionarea în siguranţă a combustibilului uzat şi privind gestionarea în siguranţă a 
deşeurilor radioactive a permis Comunităţii să participe la efortul depus pe plan 
internaţional în aceste domenii şi să promoveze realizările importante obţinute în 
Uniunea Europeană;

15. constată, de asemenea, că, pe baza Capitolului X al Tratatului Euratom, Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice a încheiat numeroase acorduri de colaborare în domeniul 
cercetării, a participat la o serie de proiecte internaţionale, cum ar fi Forumul Generaţia 
IV şi a condus negocierile internaţionale pe marginea proiectului ITER;  

Dezbatere instituţională

16. subliniază că, în ciuda stilului promoţional din preambulul său, Tratatul Euratom nu îi 
impune nici unui stat membru dezvoltarea, pe teritoriul său, a opţiunii nucleare, 
respectând, astfel, dreptul suveran al statelor membre de a-şi dezvolta propriul lor set de 
resurse energetice;

17. subliniază că existenţa Tratatului Euratom nu constituie în nici un caz o piedică în calea 
dezvoltării unei pieţe interne a energiei electrice, cu atât mai puţin un obstacol pentru 
principiul liberei circulaţii a bunurilor, persoanelor şi capitalurilor; reaminteşte că, în 
acest domeniu, legislaţia comună a Tratatului Comunităţilor Europene se aplică 
activităţilor nucleare şi constată, cu titlul de exemplu, că circulaţia materiilor, 
echipamentelor şi tehnologiilor nucleare în cadrul şi în afara Uniunii Europene este 
reglementată de legislaţia referitoare la controlul aşa-numitelor „bunuri cu dublă 
utilizare”, adoptată în virtutea politicii comerciale a Tratatului de instituire a 
Comunităţilor Europene (Tratatul CE);

18. constată că Tratatul Euratom oferă ţărilor care au ales opţiunea nucleară instrumentele
pentru dezvoltarea acesteia (întreprinderi comune, sprijinul acordat cercetării şi 
dezvoltării, împrumuturile Euratom), iar, pe lângă aceste instrumente, oferă şi un cadru 
juridic dens (cu privire la protecţia în domeniul sănătăţii, la controlul securităţii şi la 
aprovizionare), pentru a reasigura statele membre care nu au ales această opţiune;

19. constată aplicarea cadrului juridic Euratom, spre binele Comunităţii, şi statelor membre 
non-nucleare, dar care au pe teritoriul lor reactoare de cercetare nucleară, propunând 
acestor state membre instrumente (de tipul programelor-cadru de cercetare şi de 
dezvoltare Euratom) care să le permită să beneficieze de finanţări, de pildă în domeniul 
cercetării medicale;

Lacunele care trebuie acoperite
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20. regretă faptul că evoluţia prerogativelor Parlamentului European, îndeosebi extinderea 
lor şi la nivelul codeciziei în cea mai mare parte a legislaţiei europene, nu a fost luată în 
considerare în Tratatul Euratom; consideră că, în ciuda caracterului tehnic al tratatului 
menţionat, Parlamentul European este îndreptăţit să fie asociat în mod formal la 
elaborarea textelor a căror bază juridică o constituie Tratatul Euratom;

21. regretă lipsa unui corpus legislativ în materie de norme armonizate privind siguranţa 
nucleară, gestiunea deşeurilor radioactive şi scoaterea din funcţiune a centralelor 
nucleare; 

22. invită Comisia să se inspire din experienţa obţinută din punerea în practică a convenţiilor 
guvernate de AIEA (Convenţia privind siguranţa nucleară şi Convenţia comună privind 
gestionarea în siguranţă a combustibilului uzat şi privind gestionarea în siguranţă a 
deşeurilor radioactive) şi să ţină cont de evaluările celor mai avansate practici naţionale 
în domeniul gestiunii deşeurilor radioactive, realizate de Agenţia pentru energie nucleară 
(AEN) a OCDE; constată că iniţiativele bazate pe consultări, de genul celor realizate de 
asociaţia Western Europe Nuclear Regulators Association (WENRA), în direcţia 
dezvoltării unei abordări comune a siguranţei nucleare, pot contribui la elaborarea unei 
baze legislative;

23. constată că, după cum se confirmă prin hotărârea, anterior menţionată, a Curţii de Justiţie 
de la 10 decembrie 2002, Comisia are competenţe în domeniul siguranţei nucleare în 
virtutea Tratatului Euratom şi este abilitată să prezinte propuneri în acest sens;

Orientări pentru viitor

24. consideră că, în ciuda imperfecţiunilor sale, Tratatul Euratom rămâne un cadru juridic 
indispensabil, atât pentru statele membre care doresc să îşi dezvolte industria nucleară, 
cât şi pentru statele membre care doresc să beneficieze de un arsenal juridic protector 
pentru ele însele, populaţiile şi mediul lor;

25. subliniază că dispoziţiile Tratatului Euratom reprezintă un element de maximă 
actualitate, în măsura în care abordează aspecte industriale, în legătură cu Strategia de la 
Lisabona, precum şi aspecte energetice (îndeosebi din perspectiva aprovizionării), într-un 
moment în care Uniunea Europeană încearcă să definească un set de resurse energetice 
cu un conţinut redus de carbon, competitive şi, pe cât posibil, „de origine internă”; 

26. consideră că lipsa acestui cadru ar duce la o renaţionalizare a politicii nucleare în Europa, 
ceea ce ar constitui un pas înapoi pentru acquis-ul comunitar şi ar da naştere, prin 
urmare, unei nesiguranţe juridice periculoase pentru toate cele 27 state membre;

27. consideră, totuşi, că trebuie aduse unele modificări Tratatului Euratom în anii care 
urmează;

28. solicită reînnoirea procedurilor decizionale prevăzute în Tratatul Euratom, permiţându-i 
Parlamentului European să se implice şi mai mult în lucrările legislative din domeniul 
nuclear;
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29. consideră că aceste modificări pot fi efectuate în virtutea articolului 203 al Tratatului 
Euratom, fără a afecta neapărat economia generală a acestui tratat; invită Consiliul să ia 
în considerare această oportunitate; 

30. subliniază că, în contextul necesităţii adaptării politicii energetice europene şi al 
prelungirii duratei de viaţă a centralelor, trebuie elaborată, în regim de urgenţă, la nivel 
comunitar, o legislaţie solidă în domeniul siguranţei nucleare, al gestiunii deşeurilor 
radioactive şi al scoaterii din funcţiune a centralelor nucleare;

31. îndeamnă Comisia şi Consiliul să examineze rapid această chestiune şi să coopereze 
strâns cu Parlamentul European în această privinţă;

32. solicită dezvoltarea, la nivel european, a unor programe educative şi de formare în 
domeniul nuclear şi asigurarea finanţării unor programe ambiţioase de cercetare, pentru a 
răspunde provocărilor în domeniul protecţiei radiologice şi al gestiunii deşeurilor 
nucleare şi a garanta menţinerea necesară a competenţelor şi resurselor umane 
corespunzătoare; 

33. încurajează energic Comisia să elaboreze periodic, în conformitate cu dispoziţiile 
Tratatului Euratom, programe PINC cu adevărat prospective în materie de investiţii 
nucleare, care să includă, printre obiective, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

34. salută iniţiativa Consiliului de a institui un Grup european la înalt nivel pentru siguranţă 
şi securitate nucleară, conform recomandărilor actualului proiect de program PINC, în 
versiunea sa provizorie prezentată de Comisie la 10 ianuarie 2007; îşi exprimă dorinţa, în 
sens mai general, ca recomandările din acest proiect de program să fie urmate de realizări 
concrete, în special pentru a pune în practică intenţia declarată a Comisiei de a asigura o 
mai mare disponibilitate a împrumuturilor Euratom pentru statele membre care doresc să 
investească în centralele nucleare; 

35. solicită reactivarea rolului Agenţiei de aprovizionare Euratom şi utilizarea integrală a 
prerogativelor extinse care îi sunt atribuite prin Tratatul Euratom; consideră că acest rol 
ar trebui considerat nu atât din perspectiva crizei de uraniu, ci din aceea a competitivităţii 
şi a siguranţei aprovizionărilor; consideră că dispoziţiile Tratatului Euratom îi oferă 
acestuia mijloacele de a deveni o adevărată entitate de control al energiei în domeniul 
nuclear şi încurajează, în acest sens, reflecţiile actuale pe tema consolidării statutului 
Agenţiei de aprovizionare Euratom;

36. se exprimă în favoarea continuării cooperării internaţionale intense, ale cărei baze se 
regăsesc în tratatul Euratom şi solicită consolidarea continuă a legăturilor stabilite cu 
AIEA, pentru a evita realizarea de două ori a aceluiaşi tip de acţiuni la nivelul acestei 
agenţii şi al Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi pentru garantarea celui mai 
înalt grad de protecţie în domeniul protecţiei radiologice, al siguranţei nucleare şi al non-
proliferării nucleare;

° °
°
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37. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

.

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 
Etats 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 
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contrôlée. .  

• 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 Etats 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 Etats 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 Etats 
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, 



PR\652544RO.doc 13/15 PE 384.503v02-00

RO

Australie, Etats-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 
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 co-décision 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 
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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 
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 Etats 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 Etats 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.
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