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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet for gennemførelse af indirekte 
aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning 
og uddannelse på det nukleare område (2012-2013)
(KOM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2011)0073),

– der henviser til artikel 7 i traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab, der danner 
grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0075/2011),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Budgetudvalget (A7-0000/2011),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forskning i fusionsenergi (herunder 
ITER)

a) forskning i fusionsenergi (herunder 
fortrinsvist ITER)

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I arbejdsprogrammet tages der hensyn til 
relevante forskningstiltag, som 
medlemsstaterne, associerede stater og 
europæiske og internationale 
organisationer gennemfører. Det ajourføres 
efter behov.

2. I arbejdsprogrammet tages der hensyn til 
relevante forskningstiltag, som 
medlemsstaterne, associerede stater og 
europæiske og internationale 
organisationer samt industrien
gennemfører. Det ajourføres efter behov.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I arbejdsprogrammet specificeres det 
nærmere, hvilke kriterier der vil blive 
anlagt ved bedømmelsen af forslag til 
indirekte aktioner under 
finansieringsordningerne og ved 
udvælgelsen af projekter. Disse kriterier 
vedrører kvalitet, virkning og 
gennemførelse. Yderligere krav, 
vægtninger og tærskler vil kunne 
specificeres nærmere eller suppleres i 
arbejdsprogrammet.

3. I arbejdsprogrammet specificeres det 
nærmere, hvilke kriterier der vil blive 
anlagt ved bedømmelsen af forslag til 
indirekte aktioner under 
finansieringsordningerne og ved 
udvælgelsen af projekter. Disse kriterier 
vedrører kvalitet, virkning og 
gennemførelse. Yderligere krav, 
vægtninger og tærskler, der er klart 
begrundede, vil kunne specificeres 
nærmere eller suppleres i 
arbejdsprogrammet.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Bilag – overskrift I A – nr. 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FoU-aktiviteterne til støtte for opførelsen 
af ITER bliver gennemført i 
fusionsassocieringerne og de europæiske 
virksomheder. I aktiviteterne kommer til at 
indgå udvikling og afprøvning af 
komponenter og systemer.

FoU-aktiviteterne til støtte for opførelsen 
af ITER bliver gennemført i 
fusionsassocieringerne og de europæiske 
virksomheder. I aktiviteterne kommer til at 
indgå udvikling, afprøvning og validering
af komponenter og driftssikre systemer.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Bilag – overskrift I A – nr. 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Undersøgelser af fusionskrafts 
sociologiske aspekter og økonomi og tiltag, 
der kan fremme befolkningens interesse i 
fusion og bibringe den større viden herom.

– Undersøgelser af fusionskrafts 
sociologiske aspekter og økonomi og tiltag, 
der kan fremme befolkningens interesse i 
fusion og bibringe den større viden herom. 
Der tages særlig vare på at sikre, at 
korrekt information formidles til 
offentligheden, og der anvendes 
specifikke tiltag til at sikre effektivitet i 
formidlingen og outreachprogrammet. 

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Bilag – overskrift I B - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål er at styrke navnlig 
den sikkerhedsmæssige indsats, effektiv 

Det overordnede mål er at styrke navnlig 
den sikkerhedsmæssige indsats, effektiv 
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ressourceudnyttelse og 
omkostningseffektivitet i forbindelse med 
nuklear fission og andre anvendelser af 
stråling inden for industri og 
lægevidenskab. Der skal gennemføres 
indirekte aktioner inden for nuklear fission 
og strålingsbeskyttelse inden for de fem 
hovedområder, der er nærmere beskrevet 
nedenfor. Der er knyttet vigtige 
forbindelser til forskning under EU's 
syvende rammeprogram, som blev vedtaget 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1982/2006/EF, især inden for 
områderne energi, europæiske standarder, 
uddannelse, miljøbeskyttelse, sundhed, 
materiallære, styreformer, fælles 
infrastrukturer, sikkerhed og 
sikkerhedskultur. Det internationale 
samarbejde bliver et centralt aspekt ved 
aktiviteterne inden for mange af 
disse aktiviteter, navnlig avancerede 
nukleare systemer, der undersøges i 
Generation IV International Forum.

ressourceudnyttelse og 
omkostningseffektivitet i forbindelse med 
nuklear fission og andre anvendelser af 
stråling inden for industri og 
lægevidenskab. Der skal gennemføres 
indirekte aktioner inden for nuklear fission 
og strålingsbeskyttelse inden for de fem 
hovedområder, der er nærmere beskrevet 
nedenfor. Der er knyttet vigtige 
forbindelser til forskning under EU's 
syvende rammeprogram, som blev vedtaget 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1982/2006/EF, især inden for 
områderne energi, europæiske standarder, 
uddannelse, miljøbeskyttelse, sundhed, 
materiallære, styreformer, fælles 
infrastrukturer, sikkerhed og 
sikkerhedskultur. Det internationale 
samarbejde bliver et centralt aspekt ved 
aktiviteterne inden for mange af 
disse aktiviteter, navnlig avancerede 
nukleare systemer, der undersøges i 
Generation IV International Forum. Den 
typiske levetid for den type 
atomkraftværker, der på nuværende 
tidspunkt er i drift i Europa, er 40 år, og 
der kan forudses eventuelle yderligere 
forlængelser. Generation III og den 
fremtidssikrede Generation IV sigter mod 
60 års levetid eller mere, mens drifts- og 
vedligeholdelsesudgifterne minimeres på 
grund af forældelse.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Bilag – overskrift I B – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er et klart behov for at styrke 
samarbejdet med IAEA angående de 
sikkerhedsstandarder, der er gældende for 
alle atomanlæg og -aktiviteter. Disse 
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standarder bør finde bred anvendelse af 
tekniske designere, producenter og 
driftsledere inden for 
elektricitetsfremstilling, lægemidler, 
industri, forskning og uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Bilag – overskrift I B – nr. 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Geologisk deponering 1. Alle former for deponering, herunder 
geologisk deponering

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Bilag – overskrift I B – nr. 1 – Formål

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne tager via 
anvendelsesorienteret forskning sigte på at 
tilvejebringe et solidt videnskabeligt og 
teknisk grundlag for at påvise teknologier 
til deponering af brugt brændsel og 
langlivet radioaktivt affald i geologiske 
formationer og sikkerheden herved samt at 
lægge fundamentet for en fælleseuropæisk 
holdning til de vigtigste spørgsmål i 
forbindelse med håndtering og deponering 
af affald.

Aktiviteterne tager via 
anvendelsesorienteret forskning sigte på at 
tilvejebringe et solidt videnskabeligt og 
teknisk grundlag for at påvise teknologier 
til deponering af brugt brændsel og 
langlivet radioaktivt affald, herunder 
langlivet affald fra nedlukning af civile 
atomkraftsanlæg og 
radioisotopanvendelser inden for medicin, 
industri, landbrug, forskning og 
uddannelse, i geologiske formationer og 
sikkerheden herved samt at lægge 
fundamentet for en fælleseuropæisk 
holdning til de vigtigste spørgsmål i 
forbindelse med håndtering og deponering 
af affald.
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Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Bilag – overskrift I B – nr. 1 – Aktiviteter

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Geologisk deponering: Ingeniørtekniske 
undersøgelser og demonstration af 
deponiers arkitektur, in situ-karakterisering 
af deponibjergarter (i såvel generelle som 
lokalitetsspecifikke underjordiske 
forskningslaboratorier), viden om miljøet i 
deponiet, undersøgelser af relevante 
processer i såvel nærområdet (affaldsform 
og anlagte barrierer) som længere væk 
(grundfjeldet og veje tilbage til biosfæren), 
udvikling af robuste metoder til ydeevne-
og sikkerhedsvurdering samt undersøgelse 
af offentlige beslutningsprocesser og 
samfundsforhold, der har betydning for 
befolkningens accept af denne 
deponeringsmåde.

Geologisk deponering: Ingeniørtekniske 
undersøgelser og demonstration af 
deponiers arkitektur, in situ-karakterisering 
af deponibjergarter (i såvel generelle som 
lokalitetsspecifikke underjordiske 
forskningslaboratorier), viden om miljøet i 
deponiet, undersøgelser af relevante 
processer i såvel nærområdet (affaldsform 
og anlagte barrierer) som længere væk 
(grundfjeldet og veje tilbage til biosfæren), 
udvikling af robuste metoder til ydeevne-
og sikkerhedsvurdering samt undersøgelse 
af offentlige beslutningsprocesser og 
samfundsforhold, der har betydning for 
befolkningens accept af denne 
deponeringsmåde. Med henblik på at sikre 
bedre indeslutning i tilfælde af uforudsete 
begivenheder er det nødvendigt at 
implementere robuste systemer til 
vedligeholdelse af driften med 
nedgraderede driftsmåder. 

Or. en


