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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвет относно специфичната програма, 
която трябва да бъде изпълнена посредством непреки дейности в изпълнение на 
Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени 
изследвания и обучение (2012—2013 г.)
(COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0073),

– като взе предвид член 7 от Договора за Евратом, съгласно които Съветът се е 
консултирал с него (C7-0075/2011),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по бюджети (A7-0000/2011),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно 
член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от 
Договора за Евратом;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за решение
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изследвания на енергията от 
термоядрен синтез (в това число ITER);

a) изследвания на енергията от 
термоядрен синтез (в това число главно
ITER);
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Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В работната програма се взимат 
предвид съответните научни 
изследвания, извършени от държавите-
членки, асоциираните държави и 
европейските и международните 
организации. При необходимост тя се 
актуализира.

2. В работната програма се взимат 
предвид съответните научни 
изследвания, извършени от държавите-
членки, асоциираните държави и 
европейските и международните 
организации, както и от 
промишлеността. При необходимост 
тя се актуализира.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В работната програма се посочват 
критериите, въз основа на които ще се 
оценяват предложенията за непреките 
дейности по схемите за финансиране и 
ще се извършва подборът на проектите. 
Критериите ще бъдат върхови 
постижения, въздействие и изпълнение. 
В работната програма могат освен това 
да се определят или добавят 
допълнителни изисквания, тегла на 
отделни елементи и прагове.

3. В работната програма се посочват 
критериите, въз основа на които ще се 
оценяват предложенията за непреките 
дейности по схемите за финансиране и 
ще се извършва подборът на проектите. 
Критериите ще бъдат върхови 
постижения, въздействие и изпълнение. 
В работната програма могат освен това 
да се определят или добавят ясно 
обосновани допълнителни изисквания, 
тегла на отделни елементи и прагове.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за решение
Приложение – Раздел I А – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

НИРД в подкрепа на изграждането на 
ITER ще се извършват в асоциациите в 
областта на термоядрения синтез и 
съответните европейски сектори. Те ще 
включват разработването и изпитването 
на компоненти и системи.

НИРД в подкрепа на изграждането на 
ITER ще се извършват в асоциациите в 
областта на термоядрения синтез и 
съответните европейски сектори. Те ще 
включват разработването, изпитването и 
потвърждаването на компоненти и 
надеждни системи.

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Приложение – Раздел I А – точка 4 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– проучвания на социологическите и 
икономическите аспекти на 
производството на електроенергия чрез 
термоядрен синтез и дейности за 
насърчаване на публичната 
осведоменост и познания за 
термоядрения синтез.

– проучвания на социологическите и 
икономическите аспекти на 
производството на електроенергия чрез 
термоядрен синтез и дейности за 
насърчаване на публичната 
осведоменост и познания за 
термоядрения синтез. Специално 
внимание ще бъде отделено на 
запознаването на обществеността с 
правилната информация и ще бъдат 
предприети конкретни действия за 
ефикасност на програмата за 
комуникация и повишаване на 
информираността.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за решение
Приложение I – Раздел 1 Б – уводна формулировка

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел е подобряване по-
специално на безопасността, 
производителността, ефективността на 
ресурсите и разходната ефективност на 
термоядрения разпад, както и 
използването на лъчението в 
промишлеността и медицината. Ще 
бъдат предприети непреки дейности в 
областта на термоядрения разпад и 
радиационната защита в пет основни 
области на дейност, които са описани
подробно по-долу. Съществуват важни 
взаимовръзки с изследванията по 
Седмата рамкова програма на Съюза, 
приета с Решение № 1982/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, по-
специално в областта на енергетиката, 
европейските стандарти, образованието 
и обучението, опазването на околната 
среда, здравето, материалознанието, 
управлението, общите инфраструктури, 
сигурността и културата на безопасност. 
Международното сътрудничество ще 
бъде ключова характеристика на 
дейностите в много от работните 
области, по-специално при сложните 
ядрени системи, разглеждани от 
Международния форум за реактори IV 
поколение.

Общата цел е подобряване по-
специално на безопасността, 
производителността, ефективността на 
ресурсите и разходната ефективност на 
термоядрения разпад, както и 
използването на лъчението в 
промишлеността и медицината. Ще 
бъдат предприети непреки дейности в 
областта на термоядрения разпад и 
радиационната защита в пет основни 
области на дейност, които са описани 
подробно по-долу. Съществуват важни 
взаимовръзки с изследванията по 
Седмата рамкова програма на Съюза, 
приета с Решение № 1982/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, по-
специално в областта на енергетиката, 
европейските стандарти, образованието 
и обучението, опазването на околната 
среда, здравето, материалознанието, 
управлението, общите инфраструктури, 
сигурността и културата на безопасност. 
Международното сътрудничество ще 
бъде ключова характеристика на 
дейностите в много от работните 
области, по-специално при сложните 
ядрени системи, разглеждани от
Международния форум за реактори IV 
поколение. Типичният проектен 
жизнен цикъл на настоящото 
поколение действащи атомни 
електроцентрали е 40 години и се 
предвижда евентуално удължаване на 
този жизнен цикъл. Инсталациите 
от поколение III и „подготвените за 
бъдещето” инсталации от поколение 
IV целят достигането на жизнен 
цикъл от най-малко 60 години при 
едновременно свеждане до минимум 
на разходите, свързани с 
експлоатация и поддръжка поради 
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остаряване.
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Изменение 7

Предложение за решение
Приложение – Раздел I Б – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съществува ясна необходимост от 
повишаване на сътрудничеството с 
МААЕ във връзка със стандартите за 
безопасност, приложими за всички 
ядрени съоръжения и дейности. Тези 
стандарти следва да бъдат прилагани 
широко от проектанти, 
производители, оператори при 
производството на електроенергия, в 
медицината, промишлеността, 
научните изследвания и 
образованието.

Or. en

Изменение 8

Предложение за решение
Приложение – Раздел I Б – точка 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Погребване в геоложка среда 1. Всички начини на съхранение, 
включително погребване в геоложка 
среда

Or. en
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Изменение 9

Предложение за решение
Приложение – Раздел I Б – точка 1 – Цели

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством ориентирани към 
изпълнението изследвания да се създаде 
добра научна и техническа основа за 
демонстриране на технологиите и 
безопасността на погребването на 
отработено гориво и дълго живеещите 
радиоактивни отпадъци в геоложки 
формации и да се подпомогне 
развитието на общ европейски поглед 
върху основните въпроси, свързани с 
управлението и погребването на 
отпадъци.

Посредством ориентирани към 
изпълнението изследвания да се създаде 
добра научна и техническа основа за 
демонстриране на технологиите и 
безопасността на погребването на 
отработено гориво и дълго живеещите 
радиоактивни отпадъци, включително 
дълго живеещите отпадъци от 
извеждането от експлоатация на 
съоръженията за производство на
ядрена енергия за граждански цели и 
приложения на радиоактивни 
изотопи в медицината, 
промишлеността, селското 
стопанство, изследователската 
дейност и образованието, в геоложки 
формации и да се подпомогне 
развитието на общ европейски поглед 
върху основните въпроси, свързани с 
управлението и погребването на 
отпадъци.

Or. en

Изменение 10

Предложение за решение
Приложение – Раздел I Б – точка 1 – Дейности

Текст, предложен от Комисията Изменение

Погребване в геоложката среда: 
инженерни проучвания и демонстрации 
на проекти на хранилища, 
характеризиране in situ на скални 
хранилища (както в общи, така и в 
специализирани подземни научно-
изследователски лаборатории),

Погребване в геоложката среда: 
инженерни проучвания и демонстрации 
на проекти на хранилища, 
характеризиране in situ на скални 
хранилища (както в общи, така и в 
специализирани подземни научно-
изследователски лаборатории), 
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натрупване на знания за обкръжаващата 
хранилищата среда, проучвания на 
съответните процеси в близките зони 
(форма на отпадъците и изградени 
бариери) и далечните зони (най-долният 
пласт и пътищата към биосферата), 
разработване на надеждни методологии 
за оценка на работата и безопасността и 
проучване на управленските и 
обществените въпроси, свързани с 
общественото приемане.

натрупване на знания за обкръжаващата 
хранилищата среда, проучвания на 
съответните процеси в близките зони 
(форма на отпадъците и изградени 
бариери) и далечните зони (най-долният 
пласт и пътищата към биосферата), 
разработване на надеждни методологии 
за оценка на работата и безопасността и 
проучване на управленските и 
обществените въпроси, свързани с 
общественото приемане. За да бъде 
осигурена по-ефективна изолация при 
извънредни ситуации, е необходимо 
прилагането на надеждни системи за 
поддръжка на обслужването с 
понижен режим на експлоатация.

Or. en


