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Oktober 2008 

.  Upprop från Gröna kvinnor 
Vänta med Lissabonfördraget och klargör dess innebörd. 
 
Gröna kvinnor tycker inte att det är rimligt att Svensk energipolitik 
och naturtillgångar t ex uran, underställs beslut i Europeiska Unionen. 
 
I regeringens proposition om Lissabonfördraget föreslås förändringar i lagtexten  
 
3§ (nuvarande lydelse) Europeiska 
gemenskaperna får efter Sveriges 
anslutning till Europeiska Unionen 
fatta beslut som gäller här i 
landet............... 
 
3§ (föreslagen lydelse) Europeiska 
gemenskaperna eller Europeiska 
Atomenergigemenskapen får efter 

Sveriges anslutning till Europeiska 
Unionen fatta beslut som gäller här i 
landet...............  
 
I denna atomenergigemenskap finns 
ett avtal, Euratom-avtalet, där står att 
medlemsländerna ska prioritera 
kärnkraftsutveckling och med det 
också uranbrytning.

 
Ändringen innebär att Sverige kan förpliktigas till både kärnkrafts-
utbyggnad och uranbrytning även om vi skulle rösta nej, därför att 
majoriteten i EU hädanefter ska få bestämma över enskilt land. 
 
Även Lagrådet anser att 
maktöverföringen blir stor vid ett 
godkännande av Lissabonfördraget 
och har skrivit i sitt remissvar till 
regeringen att: ”De nu nämnda 
överlåtelserna av normgivnings-

kompetens och traktatmakt är så 
omfattande och betydelsefulla att 
riksdagens ställning reellt sett 
urholkas i väsentlig grad.”. 
 

 
Därför föreslår Gröna kvinnor att riksdagen inte tar beslut om att 
underteckna Lissabonfördraget, EU:s nya Grundlag, enligt dagens 
planering den 20:a november 2008. Vi anser att en så avgörande 
grundlagsändring inte ska beslutas utan en ordentlig offentlig debatt. 
Eftersom det handlar om ändring i grundlag måste också frågan 
beslutas i två omgångar med ett mellanliggande riksdagsval. 



 2

 
Utdrag ur Euratomfördraget            Avseende uranbrytning 
 
KAPITEL 6, FÖRSÖRJNING, Artikel 52 
 
1. Försörjningen med malmer, råmaterial 
och speciella klyvbara material skall i 
enlighet med bestämmelserna i detta 
kapitel säkerställas enligt principen om lika 
tillgång till resurserna och genom en 
gemensam försörjningspolitik.  
 
2. För detta ändamål upprättas härmed en 
byrå; denna skall ha optionsrätt till 
malmer, råmaterial och speciella klyvbara 
material, som produceras inom 
medlemsstaternas territorier, samt 
ensamrätt att ingå avtal om leverans av 
malmer, råmaterial eller speciella klyvbara 
material från länder inom eller utom 
gemenskapen.  
 
Avsnitt 1, Byrån, Artikel 55  
Medlemsstaterna skall lämna eller låta 
lämna byrån all information som denna 
behöver för att kunna utöva sin optionsrätt 
och sin ensamrätt att ingå avtal om 
leveranser. 

Artikel 56 
Medlemsstaterna skall garantera att byrån 
fritt får utöva sin verksamhet inom deras 
territorier. 
 
Avsnitt 2, Malmer, råmaterial och 
speciella klyvbara material från 
gemenskapen 
Artikel 57  
1. Byråns optionsrätt skall omfatta  
a förvärv av rätt att använda och förbruka 
material som enligt bestämmelserna i 
kapitel 8 tillhör gemenskapen, 
  
Avsnitt 5, Bestämmelser om 
försörjningsplikt 
Artikel 70 
Kommissionen får inom ramarna för 
gemenskapens budget och på de villkor 
som den själv bestämmer, finansiellt 
medverka i prospekteringsverksamhet 
inom medlemsstaternas territorier. 
 

 
Tillstånd till uranprospektering är utfärdade för: 

Dalarnas Län, Gävleborgs Län, Jämtlands Län, Kalmar Län, 
Norrbottens Län, Västerbottens Län, Västra Götaland, 

Västernorrlands Län, Örebro Län, Östergötland. 
 

Mer än 200 ansökningar om prospektering har kommit in under 
ganska kort tid.  - Är det en tillfällighet, månne? 

 
Fråga regeringen! Ring din politiker! 

 
 

Här hittar du information om Euratom plus länken till fördragstexten till höger på 
sidan:http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Energi/Euratom/ 

 

www.gronakvinnor.se 


