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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o oceni Euratoma – 50 let evropske atomske politike
(2006/2230(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, 
podpisane 25. marca 1957 v Rimu („Pogodba Euratom“),

– ob upoštevanju preambule te pogodbe, katere glavni cilj je ustanovitev „Evropske 
skupnosti za atomsko energijo, ki si prizadeva ustvariti razmere, potrebne za razvoj 
močne jedrske industrije, ki bo zagotavljala povečano preskrbo z energijo, vodila k 
modernizaciji tehničnih postopkov in hkrati s številnimi drugimi načini uporabe 
prispevala k blaginji njihovih narodov“,

– ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti in zlasti posvetovanja z dne 
14. novembra 19781, sodbe z dne 22. aprila 19992 in sodbe z dne 10 decembra 20023,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. januarja 2007 z naslovom Energetska 
politika za Evropo (KOM(2007)0001),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Usmeritveni jedrski program, predložen 
v skladu s členom 40 Pogodbe Euratom v mnenje Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru (KOM(2006)0844),

– ob upoštevanju resolucije z dne 14. decembra 2006 o evropski strategiji za trajnostno, 
konkurenčno in varno energijo4,

– ob upoštevanju resolucije z dne 23. marca 2006 o zanesljivosti oskrbe z energijo v 
Evropski uniji5,

– ob upoštevanju stališča z dne 14. decembra 2006 o predlogu Uredbe Sveta o vzpostavitvi 
instrumenta pomoči na področju jedrske varnosti in zaščite6,

– ob upoštevanju stališča z dne 5. julija 2006 o predlogu Direktive Sveta o nadzorovanju 
in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva7,

– ob upoštevanju stališča z dne 15. junija 2006 o predlogu Sklepa Sveta o Sedmem 
okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za jedrske 
raziskave in usposabljanje (2007 do 2011)1,

  
1 Posvetovanje o zadevi 1/78, PSES 1978, str. 2151.
2 Zadeva C-161/97, Kernkraftwerke Lippe-Ems Gmbh proti Komisiji Evropskih skupnosti, PSES 1999, str. I-
02057.
3 Zadeva C-29/99, Komisija Evropskih skupnosti proti Svetu Evropske unije, PSES 2002, str. I-11221.
4 Sprejeta besedila na ta dan, P6_TA(2006)0603.
5 UL C 292 E, 1.12.2006, str. 112.
6 Sprejeta besedila na ta dan, P6_TA(2006)0599.
7 Sprejeta besedila na ta dan, P6_TA(2006)0300.
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– ob upoštevanju stališča z dne 30. novembra 2006 o predlogu Uredbe Sveta (Euratom) o 
določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v 
okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo in 
razširjanje rezultatov raziskav (2007 do 2011)2,

– ob upoštevanju stališča z dne 30. novembra 2006 o predlogu Odločbe Sveta o posebnem 
programu, s katerim se bo izvajal Sedmi okvirni program (2007–2011) Evropske 
skupnosti za atomsko energijo (Euratom) na področju jedrskih raziskav in 
usposabljanja3,

– ob upoštevanju stališča z dne 30. novembra 2006 o predlogu Odločbe Sveta o posebnem 
programu, ki ga bo s pomočjo neposrednih ukrepov izvajalo Skupno raziskovalno 
središče v okviru sedmega okvirnega programa (2007 do 2011) Evropske skupnosti za 
atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave in usposabljanje4,

– ob upoštevanju stališča z dne 16. novembra 2005 o predlogu Uredbe Sveta o izvajanju 
Protokola št. 9 o jedrski elektrarni Bohunice V1 na Slovaškem, kakor je priložen Aktu o 
pogojih pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, 
Slovenije in Slovaške k Evropski uniji5,

– ob upoštevanju resolucije z dne 16. novembra 2005 o uporabi finančnih sredstev, 
namenjenih za razgradnjo jedrskih elektrarn6,

– ob upoštevanju javnega posvetovanja, ki ga je 1. februarja 2007 o tej temi organiziral 
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora 
za ustavne zadeve (A6-0000/2007),

A. ker je Pogodba Euratom od leta 1957 skupaj z obsežno in razvojno naravnano 
zakonodajo stabilen okvir,

B. ker so se s prizadevanji Konvencije o prihodnosti Evropske unije in podpisom Pogodbe o 
Ustavi za Evropo ohranile določbe Pogodbe Euratom v obliki priloženega protokola,

C. ker so nedavne širitve povečale geografsko raznolikost Evropske unije na področju 
jedrske energije in okrepile potrebo po ukrepanju Skupnosti na jedrskem področju,

    
1 Sprejeta besedila na ta dan, P6_TA(2006)0266.
2 Sprejeta besedila na ta dan, P6_TA(2006)0517.
3 Sprejeta besedila na ta dan, P6_TA(2006)0524.
4 Sprejeta besedila na ta dan, P6_TA(2006)0523.
5 UL C 280 E, 18.11.2006, str. 108.
6 UL C 280 E, 18.11.2006, str. 117.
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D. ker petdeseta obletnica sprejetja Pogodbe Euratom omogoča Evropskemu parlamentu, da 
preuči njeno vsebino, izrazi mnenje o petdesetih letih izvajanja te pogodbe in oceni 
pomembnost tega pravnega okvira za prihodnost,

E. ker so razmišljanja o trajanju Pogodbe Euratom neločljivo povezana s cilji Komisije v 
zvezi z evropsko politiko za bolj trajnostno, konkurenčno in varno energijo in prispevajo 
k boju proti podnebnim spremembam, katere so jasno opredeljene v nedavno sprejetem 
navedenem sporočilu Komisije z dne 10. januarja 2007,

Ocena petdesetletne veljavnosti Pogodbe Euratom

1. poudarja, da je Evropska unija po podpisu Pogodbe Euratom leta 1957 postala vodilna 
svetovna sila na področju jedrske energije in ena od glavnih zagovornikov jedrskih 
raziskav na področju jedrske cepitve in nadzorovane termonuklearne fuzije; ugotavlja, 
da sodeluje evropska industrija v celotnem jedrskem gorivnem ciklu in je zato razvila 
avtohtone tehnologije, od katerih so nekatere, kot je tehnologija bogatenja z 
ultracentrifugacijo, rezultat partnerstev na evropski ravni;

2. opozarja, da je jedrska energija zlasti zaradi Pogodbe Euratom ob koncu leta 2006 iz 
152 reaktorjev, porazdeljenih v 15 državah članicah, proizvedla 32 % evropske 
električne energije, kar je eden od najpomembnejših in najbolj konkurenčnih deležev 
električne energije brez ogljika v Evropski uniji ter prispeva k ciljem energetske politike 
za Evropo iz navedenega sporočila Komisije z dne 10. januarja 2007, 

3. ugotavlja, da so države ustanoviteljice Evropske skupnosti za atomsko energijo 
predvidele vrsto določb, razdeljenih v deset poglavij, za natančno opredelitev razvoja 
jedrske energije v Skupnosti, pri čemer se te določbe še vedno uporabljajo in stalno 
posodabljajo s sprejeto zakonodajo na podlagi Pogodbe Euratom;

4. opozarja, da so se prve dejavnosti v okviru raziskav Skupnosti začele na podlagi 
Pogodbe Euratom (poglavje I) in da se je zaradi teh raziskav ustanovilo skupno 
raziskovalno središče, glavna institucija Skupnosti za raziskave;

5. meni, da je zakonodaja, ki je nastala na podlagi poglavja III Pogodbe Euratom 
(varovanje zdravja), del enega od temeljnih pravnih redov zakonodaje Euratom, ker 
omogoča varstvo delavcev, ljudi in okolja ter na razvojni način upošteva rezultate 
mednarodnih znanstvenih študij;

6. poudarja, da se ta zakonodaja ni omejila na izkoriščanje jedrskih obratov na zadevnih 
območjih, ampak je v naloge Evropske unije vključila tudi varstvo obalnih držav članic 
in tretjih držav s stalnim nadzorovanjem odlaganja radioaktivnih snovi ter sprejetjem 
predpisov o pošiljanju izrabljenih goriv in radioaktivnih odpadkov, zaščiti prehrambene 
verige in radiološki nevarnosti; 

7. opozarja, da je cilj poglavja IV Pogodbe Euratom (Naložbe) pridobiti natančne 
informacije na ravni Skupnosti o naložbenih programih držav članic;
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8. vendar opozarja, da Komisija ob objavi usmeritvenih jedrskih programov Skupnosti ni 
realno ocenila potrebe po jedrskih naložbah zlasti v zvezi z varnostno problematiko pri 
preskrbi z energijo, bojem proti podnebnim spremembam in konkurenčnostjo Evropske 
unije;

9. vendar pozdravlja v Pogodbi Euratom navedeno obveznost obveščanja o vsaki novi 
naložbi na jedrskem področju v Evropi, kar omogoča tudi izdelavo zemljevida vseh 
jedrskih dejavnosti Evropske unije, potrebnega za evropsko jedrsko industrijo;

10. ocenjuje, da bodo skupna podjetja (poglavje V Pogodbe Euratom) uporabno orodje za 
izvajanje javne politike, zlasti na področju raziskav, na katerem je bil ta pravni 
instrument uporabljen že večkrat, zlasti z ustanovitvijo skupnega evropskega projekta 
Torus leta 1978 v Culhamu in nedavno vzpostavitvijo evropskega pravnega organa za 
izvajanje projekta Mednarodni termonuklearni poskusni reaktor (ITER); 

11. ocenjuje, da ima Pogodba Euratom z ustanovitvijo Agencije (poglavje VI), ki zagotavlja 
uporabnikom Skupnosti preskrbo po načelu enakega dostopa do snovi, za razmislek o 
varnosti preskrbe z energijo zdaj na voljo pomemben instrument; 

12. meni, da so nadzorni ukrepi (poglavje VII) eden od največjih dosežkov izvajanja 
Pogodbe Euratom in omogočajo Komisiji možnost za natančnejše poznavanje zalog in 
tokov jedrskih snovi v Evropski uniji; 

13. opozarja, da omogočajo ti nadzorni ukrepi državam dobaviteljicam jedrskih snovi 
dejansko zagotovilo v zvezi z uporabo njihovih snovi, kar dopolnjuje nadzor 
Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) nad neširjenjem teh snovi; 

14. ugotavlja, da je na podlagi poglavja X Pogodbe Euratom (Zunanji odnosi) pristop 
Evropske skupnosti za atomsko energijo k več mednarodnim konvencijam, zlasti h 
Konvenciji o jedrski varnosti ter Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim 
jedrskim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, Skupnosti omogočil 
sodelovanje v mednarodnih prizadevanjih, povezanih z zadevno temo, in spodbujanje 
pomembnega napredka v Evropski uniji;

15. prav tako ugotavlja, da je Evropska skupnost za atomsko energijo na podlagi poglavja X 
Pogodbe Euratom sklenila številne sporazume o sodelovanju na področju raziskav, 
sodelovala v mednarodnih projektih, kot je Forum IV. generacije o prihodnjih 
reaktorskih sistemih, in vodila mednarodna pogajanja o projektu ITER;  

Institucionalna razprava

16. poudarja, da Pogodba Euratom kljub spodbujevalnemu tonu preambule od nobene 
države članice ne zahteva postavitve jedrskega obrata na svojem ozemlju, pri čemer 
upošteva suvereno pravico držav članic da razvijejo svoj način preskrbe z energijo;

17. poudarja, da Pogodba Euratom nikakor ne zavira razvoja notranjega trga električne 
energije in še manj ovira načelo prostega pretoka blaga, oseb in kapitala; opozarja, da se 
skupna zakonodaja Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti v zvezi s tem uporablja za 
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jedrske dejavnosti, in opozarja, kot primer, da izhaja pretok jedrskih snovi, opreme in 
tehnologij v Evropski uniji in zunaj nje iz predpisov za nadzor nad blagom, imenovanim 
„blago z dvojno uporabo“, sprejetih na podlagi trgovinske politike Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti (Pogodba ES);

18. ugotavlja, da ponuja Pogodba Euratom državam, ki so postavile jedrski obrat, 
instrumente za razvoj (skupna podjetja, podpora raziskavam in razvoju, posojila 
Euratom), pri čemer vzpostavi jasen pravni okvir za spremljanje dostopnosti teh 
instrumentov (varovanje zdravja, nadzorni ukrepi, preskrba), da zadovolji države 
članice, ki niso izbrale te možnosti;

19. ugotavlja, da se pravni okvir Euratom uporablja tudi za nejedrske države članice, ki 
imajo na svojem ozemlju reaktorje za jedrske raziskave, kar koristi Skupnosti, in 
predlaga tem državam članicam uporabo instrumentov (kot so okvirni programi za 
raziskave in razvoj Euratom), ki omogočajo izkoriščanje financiranja, na primer na 
področju medicinskih raziskav;

Pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti

20. obžaluje, da se večja pristojnost Evropskega parlamenta in zlasti razširitev na 
soodločanje o glavnem delu evropske zakonodaje nista upoštevala v Pogodbi Euratom; 
ocenjuje, da ima Evropski parlament ne glede na tehnični značaj navedene pogodbe 
pravico do uradnega sodelovanja pri besedilih, katerih pravna podlaga je Pogodba 
Euratom;

21. obžaluje, da ne obstaja zakonodajno telo v zvezi z usklajenimi standardi o jedrski 
varnosti, ravnanjem z radioaktivnimi odpadki in razgradnjo jedrskih objektov; 

22. poziva Komisijo, da se zgleduje po izkušnjah, ki izhajajo iz izvajanja konvencij IAEA 
(Konvencije o jedrski varnosti ter Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim 
jedrskim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki), ter upošteva ocene 
Agencije za jedrsko energijo v OECD (NEA) o najbolj naprednih nacionalnih praks na 
področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki; opozarja, da so usklajene pobude za 
vzpostavitev skupnega pristopa k jedrski varnosti, kot jih vodi Združenje 
zahodnoevropskih organov za jedrsko varnost (WENRA) primerne za prispevek k 
oblikovanju zakonodajne podlage;

23. ugotavlja, kot je potrdila navedena sodba Sodišča z dne 10. decembra 2002, da ima 
Komisija na področju jedrske varnosti pristojnosti na podlagi Pogodbe Euratom in je v 
zvezi s tem pristojna za predložitev predlogov;

Smernice za prihodnost

24. ocenjuje, da je Pogodba Euratom kljub pomanjkljivostim še vedno nujen pravni okvir za 
države članice, ki želijo razviti svoje sektorje jedrske energije, in države članice, ki 
želijo izkoristiti ugodnosti pravnega varstva zase, za svoje prebivalstvo in okolje;
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25. ugotavlja, da so določbe Pogodbe Euratom najbolj pomembne v zvezi z obravnavanjem 
industrijskih vprašanj, povezanih z lizbonsko strategijo, in energetskih vprašanj zlasti s 
sedanjega vidika preskrbe, ko si Evropska unija prizadeva za opredelitev izbire evropske 
energije z malo ogljika ter konkurenčne in čim bolj „domače“ energije; 

26. meni, da se je zaradi odsotnosti tega okvira ponovno nacionalizirala jedrska politika v 
Evropi, kar pomeni, da je pravni red Skupnosti nazadoval in je zato povzročil nevarno 
pravno negotovost za vseh 27 držav članic;

27. vendar ocenjuje, da je treba v naslednjih letih Pogodbo Euratom prilagoditi;

28. zahteva, da se uvedejo novejši postopki odločanja, ki so vključeni v Pogodbo Euratom, 
kar bi omogočilo tesnejšo povezanost Evropskega parlamenta z zakonodajnim 
delovanjem na jedrskem področju;

29. meni, da se lahko te spremembe izvedejo na podlagi člena 203 Pogodbe Euratom, ne da 
se bi hkrati nujno preoblikovala oblika te pogodbe; poziva Svet, da preuči to priložnost; 

30. ugotavlja, da je treba na ravni Skupnosti v smislu potrebne prilagoditve evropske 
energetske politike in podaljšanja življenjske dobe elektrarn nujno razviti trdno 
zakonodajo na področjih jedrske varnosti, ravnanja z radioaktivnimi odpadki in 
razgradnje jedrskih objektov;

31. poziva Komisijo in Svet, da hitro preučita to vprašanje in se v zvezi s tem posvetujeta z 
Evropskim parlamentom;

32. poziva k razvoju programov za izobraževanje in usposabljanje na jedrskem področju na 
evropski ravni in k zagotavljanju financiranja ambicioznih raziskovalnih programov, ki 
omogočajo odgovor na izzive na področjih varstva pred sevanjem in ravnanja z 
jedrskimi odpadki ter stalno zagotavljajo potrebno usposobljenost in ustrezne človeške 
vire; 

33. močno spodbuja Komisijo, da redno pripravlja, kot predvideva Pogodba Euratom, 
prihodnje dejanske nacionalne usmeritve jedrskih programov v zvezi z jedrskimi 
naložbami, ki bi upoštevale tudi cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov;

34. pozdravlja pobudo Sveta, da ustanovi začasno evropsko skupino na visoki ravni za 
jedrsko varnost in zaščito, kot jo priporoča sedanji projekt nacionalne usmeritve jedrskih 
programov, ki jo je 10. januarja 2007 predstavila Komisija; na splošno želi, da se 
priporočila iz projekta tega programa dejansko izvedejo, da se državam članicam, ki 
želijo vlagati v jedrske objekte, zagotovi večja dostopnost posojil Euratom, kar si za 
večjo učinkovitost želi zlasti Komisija; 

35. poziva k ponovnem delovanju Agencije za preskrbo Euratom in uporabi vseh razširjenih 
pristojnosti, ki so ji dodeljene s Pogodbo Euratom; meni, da je treba to vlogo 
obravnavati manj z vidika pomanjkanja urana ter bolj z vidika konkurenčnosti in 
varnosti preskrbe; ocenjuje, da ji določbe Pogodbe Euratom omogočajo sredstva za pravi 
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observatorij za energijo na jedrskem področju, in v tem smislu spodbuja trenutno 
razmišljanje o izboljšanju statuta Agencije za preskrbo Euratom;    

36. poziva k nadaljevanju intenzivnega mednarodnega sodelovanja, ki temelji na Pogodbi 
Euratom, in poziva k stalni krepitvi uveljavljenih povezav z IAEA, da bi se izognili 
vsem nepotrebnim zadevnim ukrepom IAEA in Evropske skupnosti za atomsko energijo 
ter da bi zagotovili največjo stopnjo zaščite na področjih varstva pred sevanjem, zaščite 
in neširjenja jedrskih snovi;

° °
°

37. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

.

Po petdesetih letih izvajanja Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo 
(v nadaljevanju „Pogodba“), in medtem ko potekajo razmišljanja o opredelitvi evropske 
energetske politike, je poročevalec naprošen, da preuči, ali je Pogodba zdaj prilagojena 
trenutnim razmeram na področju jedrske energije v Evropski uniji in ali omogoča potrebna 
orodja za odziv na prihodnje energetske izzive.

Po prvi analizi ima okvir Euratoma že zastarelo obliko, ker se njegova institucionalna 
struktura ni prilagajala razvoju Evropske unije. Ker je bila prvotno zasnovana kot instrument 
„funkcionalnega vključevanja“, se lahko do neke mere zdi, da je zastarela tudi vsebina, saj so 
zastarele nekatere določbe ali pa se niso izvajale v skladu s prvotnim namenom Pogodbe. 

Zato poročevalec ocenjuje, da zaradi omejitev Pogodbe ni mogoče pozabiti, da so nekatere 
določbe aktualne bolj kot kdaj koli prej in so obstajale že na začetku ob sprejetju obsežne 
hčerinske zakonodaje. Vendar to ni „spodbujevalna“ pogodba, saj zajema ta zakonodaja 
delovanje jedrske industrije na zavezujoč način. Zato to poročilo preučuje, v zvezi s čim je 
Pogodba še vedno pravni okvir, prilagojen za krepitev zakonodaje na področjih, ki so še 
neizkoriščena – sprejetje skupnih varnostnih standardov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki 
– ter ali lahko prispeva h gospodarski konkurenčnosti Evrope, njeni energetski neodvisnosti in 
varnosti preskrbe. 

I – Pogodba je zanesljiv in uravnotežen okvir za razvoj konkurenčne jedrske industrije:

• Petdeset let pobud in ambiciozni dosežki kažejo na uravnoteženost in učinkovitost te 
pogodbe.

– Pogodba je omogočila, da je jedrska energija pomemben sestavni del različne energetske 
ponudbe v Evropi, ki se ji danes tudi priznava, da prispeva k zmanjšanju izpustov za približno 
312 milijonov ton CO2 na leto (7 % vseh emisij toplogrednih plinov EU). 

EU je leta 2005 proizvedla več kot 920 TWh energije jedrskega izvora, kar je ena tretjina 
svetovnih jedrskih zmogljivosti, ocenjenih na 2 470 TWh. Povprečen delež jedrske električne 
energije, ki se proizvede v Skupnosti, je 32 % vse električne energije Skupnosti in zajema 
zelo različne načine pridobivanja: petnajst držav članic ima jedrske elektrarne, ki so za 
nekatere od njih glavni vir električne energije. Evropska industrija zajema celoten gorivni 
cikel skupaj z razvojem avtohtonih tehnologij (bogatenje goriva, načrtovanje reaktorjev, 
obdelava ali recikliranje izrabljenega goriva). To je po mnenju poročevalca najpomembnejši 
element na evropskem jedrskem področju, zlasti glede na trenutne mednarodne razprave o 
„večstranskih pristopih k ciklu“.  
– Na področju raziskav je spodbuden vpliv šestih okvirnih programov za raziskave in razvoj 
Euratom omogočil ohranitev vodilnega mesta evropskega raziskovanja v svetu zlasti na 
področju nadzorovane fuzije.

• Številne določbe Pogodbe kažejo na njeno vitalnost in prilagodljivost.
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– Skrb za varovanje zdravja je postala glavna skrb:

Pogodba določa, da Evropska skupnost za atomsko energijo „postavlja enotne varnostne 
standarde za varovanje zdravja delavcev in prebivalstva ter zagotavlja njihovo uporabo“. To
poglavje je bilo podlaga za obsežno hčerinsko zakonodajo, ki je del okvira nacionalnih 
zakonodaj držav članic na področju varstva pred sevanjem: sprejetje skupnih „temeljnih 
standardov“, določitev najvišje ravni radioaktivnega onesnaženja živil, pogoje za izmenjavo 
informacij in primere radioloških nevarnosti, nadzor nad radioaktivnostjo v okolju in nadzor 
radioaktivnih izpustov iz jedrskih objektov, zaščita osebja v civilnem letalstvu. 

– Nadzorni ukrepi v zvezi z jedrskimi snovmi, ki dopolnjujejo delovanje
Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA):  

Poglavje VII določa celovit sistem nadzora za zagotavljanje, da se rude in posebne cepljive 
snovi ne uporabljajo za druge namene kot za tiste, ki so jih navedli uporabniki. 

Nadzorni ukrepi, temelječi na sistemu z evidenco snovi, ki jih imajo dobavitelji, so povezani z 
„varnostnimi ukrepi“ (Safeguards), ki jih uporablja IAEA v okviru tristranskih sporazumov z 
državami članicami in Skupnostjo Euratom. V okviru krepitve neširjenja s sklepom iz 
leta 1998 o dodatnih protokolih k navedenim sporazumom o varnostnih ukrepih Euratom 
redno predloži IAEA računovodsko dokumentacijo jedrskih snovi, ki jih imajo države članice. 
Poročevalec ocenjuje, da sta se ta sistema izkazala za dopolnjevalna in da je treba za izognitev 
odvečnim elementom izboljšave raziskati bolj praktično z vzajemnimi metodami raziskovanja 
in postopkom pregledov. 

– Prizadevna in pragmatična zunanja politika, ki je ublažila pomanjkljivosti 
Pogodbe Euratom:

Euratom je v okviru svojih pristojnosti z mednarodnimi sporazumi vzpostavil veliko omrežje:

– z mednarodnimi organizacijami: Euratom je pristopil k večini konvencij, sprejetih v okviru
IAEA. To dopolnjevanje dokazuje, da prispevajo priporočila, pogodbe in sporazumi, ki jih je 
oblikovala IAEA, k ustreznim politikam Euratoma, katerih status opazovalca pri IAEA je 
omogočil vzpostavitev tesnih odnosov dejavnega partnerstva.  

– dvostransko: v preteklosti so bili odnosi Euratoma osredotočeni na sporazume s tremi 
glavnimi dobavitelji jedrskih snovi in tehnologij: Kanado, Avstralijo in Združenimi državami;
sporazumi so se pozneje razširili na področja jedrske varnosti in raziskav. Ti sporazumi so 
danes predvsem sporazumi medsebojnega sodelovanja (z Japonsko, Argentino, Kazahstanom, 
Ukrajino) na področjih varnosti, nadzora nad jedrskimi snovmi, boja proti trgovanju z njimi in 
raziskav v zvezi z nadzorovano jedrsko fuzijo (pravna struktura ITER). Euratom je lahko imel 
zaradi poglavja o zunanjih odnosih zelo dejavno vlogo tudi pri zaporednih širitvah (program 
PHARE). 

Poročevalec meni, da je to ena od glavnih nalog Euratoma, ki s svojo vitalnostjo kaže na 
aktualnost Pogodbe.      
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II – Pomanjkljiva pravna prilagoditev in pomanjkljivosti so bistvo Euratomove jasne 
nemoči. 

– Pomanjkanje demokracije: 
Institucionalno neravnovesje je treba uravnovesiti v korist Evropskega parlamenta, ki se mu 
mora priznati pristojnost soodločanja v zadevah v zvezi s Pogodbo. Poročevalec poudarja 
bistven pomen prispevka Evropskega parlamenta. Vključitev Parlamenta ne samo v 
posvetovanje, ampak tudi v razprave, se je večkrat pokazala kot odločilna, in sicer pri odzivu 
na blokado ob sprejetju Sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj Euratom, pri 
pogajanjih o direktivi o „prenosu“ ali s predlogi sprememb k listini o jedrskem sodelovanju.

– Sprejetje enotnih varnostnih standardov v EU, ravnanje z radioaktivnimi odpadki 
in zagotavljanje finančnih sredstev za dolgoročne naloge:

Predlog pravne ureditve je bil predstavljen že leta 2003 s ciljem določiti načela organizacije, 
ki bi omogočila primerno zagotavljanje varnosti in zbiranje ustreznih finančnih sredstev med 
uporabo in razgradnjo objektov. Zaradi premajhnega soglasja je Svet je leta 2004 sprejel 
postopek konvergence za akcijski načrt do leta 2006, ki temelji na začasni delovni skupini za 
jedrsko varnost (WPNS).    
Poročevalec opozarja, da se ta skupina v svojih priporočilih zavzema za projekt usmeritvenih 
jedrskih programov Skupnosti, objavljenem 10. januarja 2007, in ocenjuje, da je treba 
podpreti vsaj zamisel o ustanovitvi skupine na visoki ravni za jedrsko varnost. Sprejemanje 
zakonodaje na teh področjih ne zahteva temeljitega spreminjanja Pogodbe, ker ponuja 
člen 203 zadostno pravno podlago za sprejetje novih ukrepov.  

III – Pogodba EURATOM mora omogočiti odziv na prihodnje energetske izzive

Včasih orodja, ki bi morala zagotoviti razvoj jedrske energije, niso delovala po pričakovanjih 
ustanoviteljev Pogodbe, vendar po mnenju poročevalca vzrok tega ni v Pogodbi, ki se mora 
odslej čim bolj upoštevati v obstoječih sistemih:

– Usmeritveni jedrski programi Skupnosti (PINC): 
Evropska komisije je v letih 1966, 1972, 1984, 1990 in 1997 objavila več usmeritvenih 
jedrskih programov Skupnosti. Poročevalec obžaluje, da se je prostovoljni in programski 
značaj usmeritvenih jedrskih programov Skupnosti izgubil in da ta program ni imel 
pričakovane vloge. 
Poročevalec opozarja, da najbrž zadnji projekt usmeritvenih jedrskih programov Skupnosti ne 
oblikuje več prihodnje vizije o prilagoditvi zmogljivosti jedrske energije ciljem energetske 
politike Skupnosti niti o potrebnih naložbah za raziskave in razvoj na področjih jedrske 
varnosti in ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Poročevalec priporoča, da lahko ta ocena po 
potrebi upošteva tudi potrebna orodja za izvedbo (zlasti s pomočjo posojil Euratom).

– Pristojnosti Agencije za preskrbo je treba ponovno aktivirati v smislu liberalizacije 
trgov: 

Cilj Euratoma je zagotavljanje redne in pravične preskrbe vseh uporabnikov v Skupnosti z 
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rudami in jedrskim gorivom (Euratom ima izključno pravico sklepati pogodbe za dobavo 
jedrskih snovi, pravico do izbire glede rud in cepljivih snovi, proizvedenih v Skupnosti, 
organizacijo na tržni podlagi Agencije za preskrbo). 
Dejansko so bile pristojnosti Agencije omejene v zvezi z izključno pravico do sklepanja 
pogodb, nekatere države pa so z Agencijo uvedle poenostavljene postopke, tako da se zdi, da 
ima danes le vlogo izdajatelja pogodb. Vlogo Agencije je treba ponovno aktivirati z vidika 
varovanja energetske preskrbe. 

Kot je značilno za več drugih poglavij Pogodbe, je tudi njena sprememba mogoča na poseben 
način, ker obsega lastne mehanizme za revizijo. Poročevalcu se zdi to priložnost za 
ustanovitev pravega observatorija za jedrsko energijo, kot ga priporoča Komisija za evropsko 
energetsko politiko.  

Sklepi o institucionalni razpravi in prihodnosti Pogodbe:

Poročevalec zaradi vseh navedenih razlogov ocenjuje:

Ø da je treba Pogodbo prečistiti predvsem zato, ker se je pokazalo, da je učinkovita, in 
ker je treba v različnih scenarijih evropske energetike upoštevati prispevek jedrske energije k 
varnosti preskrbe in boju proti podnebnim spremembam; 
Ø da mora imeti Evropski parlament zaradi institucionalne strukture Euratoma odločilno 
vlogo v pogajanjih; 
Ø da mora izvajanje Pogodbe nujno zajemati nova področja delovanja in da so temelji za 
takšno prilagoditev že v Pogodbi;
Ø da mora Pogodba zagotoviti potrebne pogoje za financiranje raziskav in razvoja na 
področjih varnosti, ravnanja z radioaktivnimi odpadki in prihodnjih reaktorskih sistemov ter 
razviti programe izobraževanja in usposabljanja, ki bodo zagotavljali izbiro jedrske energije v 
energetski ponudbi; 
Ø da mora Pogodba prispevati k določitvi usklajene in spodbujevalne politike za 
naložbe: dejansko ima na voljo prilagojena orodja za zagotavljanje spremljanja trga in 
oblikovanje priporočil za ohranjanje pogojev, potrebnih za izvedbo energetske politike EU.
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