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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre 
vonatkozó keretprogramjának (2012–2013) végrehajtására irányuló, közvetett 
cselekvések útján megvalósuló egyedi programról szóló tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról (NLE)

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011/0073)),

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 7. cikkére, 
amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0075/2011),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Ellenőrző Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével és az Európai 
Atomenergiaközösséget létrehozó szerződés 106a. cikkével összhangban;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fúziós energia kutatása (beleértve az 
ITER-t is);

a) a fúziós energia kutatása (beleértve 
elsősorban az ITER-t is);

Or. en
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Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A munkaprogramban figyelembe kell 
venni a tagállamok, a társult államok, 
valamint az európai és a nemzetközi 
szervezetek által végzett kapcsolódó 
kutatási tevékenységeket. A 
munkaprogramot szükség szerint 
aktualizálni kell.

(2) A munkaprogramban figyelembe kell 
venni a tagállamok, a társult államok, 
valamint az európai és a nemzetközi 
szervezetek, továbbá az ipar által végzett 
kapcsolódó kutatási tevékenységeket. A 
munkaprogramot szükség szerint 
aktualizálni kell.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A munkaprogramban elő kell írni az 
egyes finanszírozási rendszerek alapján 
benyújtott, közvetett cselekvésekre 
irányuló pályázatok elbírálásának és a 
projektek kiválasztásának kritériumait. 
Ezek a kritériumok: a kiválóság, a hatás és 
a végrehajtás. A munkaprogram ezeket a 
követelményeket részletesebben is 
meghatározhatja és kiegészítheti, továbbá 
súlyokat és küszöbértékeket állapíthat meg.

(3) A munkaprogramban elő kell írni az 
egyes finanszírozási rendszerek alapján 
benyújtott, közvetett cselekvésekre 
irányuló pályázatok elbírálásának és a 
projektek kiválasztásának kritériumait. 
Ezek a kritériumok: a kiválóság, a hatás és 
a végrehajtás. A munkaprogram ezeket a 
követelményeket részletesebben is 
meghatározhatja és kiegészítheti, továbbá 
világosan indokolt súlyokat és 
küszöbértékeket állapíthat meg.

Or. en
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Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – I A cím – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ITER megépülését lehetővé tevő K+F-
tevékenységekre a fúziós társulások 
keretében, európai ipari vállalkozások 
részvételével kerül sor. E tevékenységek 
magukban foglalják a komponensek és a 
rendszerek kifejlesztését és tesztelését is.

Az ITER megépülését lehetővé tevő K+F-
tevékenységekre a fúziós társulások 
keretében, európai ipari vállalkozások 
részvételével kerül sor. E tevékenységek 
magukban foglalják a komponensek és a 
megbízható rendszerek kifejlesztését,
tesztelését és hitelesítését is.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – I A cím – 4 pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a fúziós energiatermelés szociológiai 
vetületeinek és gazdaságtanának 
tanulmányozása, valamint a fúzióval 
kapcsolatos lakossági tudatosság és 
tájékozottság növelésére irányuló 
cselekvések.

– a fúziós energiatermelés szociológiai 
vetületeinek és gazdaságtanának 
tanulmányozása, valamint a fúzióval 
kapcsolatos lakossági tudatosság és 
tájékozottság növelésére irányuló 
cselekvések. Különös figyelmet fordítanak 
annak biztosítására, hogy helyes 
információkat közöljenek a 
nyilvánossággal, és külön fellépések 
szolgálják a kommunikációs és 
tájékoztatási programok hatékonyságát.

Or. en
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Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – I B cím – bevezető

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános célkitűzés az 
atommaghasadásnak és az ionizáló 
sugárzás ipari és gyógyászati 
alkalmazásainak biztonságosabbá, illetőleg 
erőforrás- és költséghatékonyabbá tétele. 
Az atommaghasadást és a sugárvédelmet 
érintő közvetett cselekvésekre az 
alábbiakban részletezett öt főbb területen 
kerül sor. Fontos összefüggések vannak az 
1982/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozattal elfogadott hetedik 
uniós keretprogram keretében folytatott 
kutatással, különösen az energiaügy, az 
európai szabványok, az oktatás és a képzés, 
a környezetvédelem, az egészségügy, az 
anyagtudomány, az irányítás, a közös 
infrastruktúrák, valamint a biztonsági és 
védelmi kultúra területén. A nemzetközi 
együttműködés számos tevékenységi 
területen – és különösen a IV. Generációs 
Nemzetközi Fórumon jelenleg vizsgált 
fejlett nukleáris rendszerek esetében – a 
tevékenységek alapvető jellemzője lesz.

Az általános célkitűzés az 
atommaghasadásnak és az ionizáló 
sugárzás ipari és gyógyászati 
alkalmazásainak biztonságosabbá, illetőleg 
erőforrás- és költséghatékonyabbá tétele. 
Az atommaghasadást és a sugárvédelmet 
érintő közvetett cselekvésekre az 
alábbiakban részletezett öt főbb területen 
kerül sor. Fontos összefüggések vannak az 
1982/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozattal elfogadott hetedik 
uniós keretprogram keretében folytatott 
kutatással, különösen az energiaügy, az 
európai szabványok, az oktatás és a képzés, 
a környezetvédelem, az egészségügy, az
anyagtudomány, az irányítás, a közös 
infrastruktúrák, valamint a biztonsági és 
védelmi kultúra területén. A nemzetközi 
együttműködés számos tevékenységi 
területen – és különösen a IV. Generációs 
Nemzetközi Fórumon jelenleg vizsgált 
fejlett nukleáris rendszerek esetében – a 
tevékenységek alapvető jellemzője lesz. Az 
Európában jelenleg működő 
atomerőművek jelenlegi generációjának 
átlagos tervezett élettartama 40 év, és 
mérlegelik élettartamuk esetleges további 
meghosszabbítását. A III. generációs és a 
jövőbeli biztonságos IV. generációs 
atomerőművek célja a 60 éves vagy 
hosszabb élettartam, minimalizálva 
egyúttal az elöregedés miatti üzemeltetési 
és karbantartási költségeket.

Or. en
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Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – I B cím – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyértelmű szükség van a NAÜ-vel 
folytatott együttműködés fokozására a 
valamennyi nukleáris létesítményre és 
tevékenységre vonatkozó biztonsági 
előírások tekintetében. A tervezőknek, 
gyártóknak és üzemeltetőknek széles 
körben kell alkalmazniuk ezeket az 
előírásokat az energiatermelésben, az 
orvostudományban, az iparban, a 
kutatásban és az oktatásban.

Or. en

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – I B cím – 1 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Geológiai hulladékelhelyezés 1. Mindennemű tárolás, a geológiai
hulladékelhelyezést is beleértve

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – I B cím – 1 pont – Célkitűzések

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alkalmazásorientált kutatás révén 
tudományosan és műszakilag szilárdan 
megalapozni a kiégett fűtőelemek és a 
hosszú felezési idejű radioaktív hulladékok 
geológiai formációkban történő 
elhelyezéséhez felhasznált technológiáknak 

Alkalmazásorientált kutatás révén 
tudományosan és műszakilag szilárdan 
megalapozni a kiégett fűtőelemek és a 
hosszú felezési idejű radioaktív hulladékok 
– a polgári nukleáris erőművek 
leszereléséből, valamint az orvosi, ipari, 
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és az eljárás biztonságos voltának 
demonstrálását, továbbá előmozdítani, 
hogy közös európai álláspont alakuljon ki a 
hulladékkezelés és -elhelyezés 
legfontosabb kérdéseit illetően.

mezőgazdasági, kutatási és oktatási 
tevékenységek terén használt 
radioizotópos alkalmazásokból származó, 
hosszú felezési idejű hulladékokat is 
beleértve – geológiai formációkban történő 
elhelyezéséhez felhasznált technológiáknak 
és az eljárás biztonságos voltának 
demonstrálását, továbbá előmozdítani, 
hogy közös európai álláspont alakuljon ki a 
hulladékkezelés és -elhelyezés 
legfontosabb kérdéseit illetően.

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – I B cím – 1 pont – Tevékenységek

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Geológiai hulladékelhelyezés: elhelyezési 
megoldások műszaki elemzése és 
demonstrációja, a befogadó kőzet 
adottságainak helyszíni vizsgálata (mind 
általános, mind helyszínspecifikus föld 
alatti kutatólaboratóriumokban), a 
lerakóhely környezetének megértése, 
folyamatok tanulmányozása a telephely 
közvetlen szomszédságában (hulladék 
formája, mesterséges gátak) és távolabbi 
környezetében (alapkőzet, bioszférába 
jutási útvonalak), megbízható viselkedés-
és biztonságértékelési módszerek 
kidolgozása, továbbá a lakossági 
fogadtatáshoz kapcsolódó politikai és 
társadalmi kérdések vizsgálata.

Geológiai hulladékelhelyezés: elhelyezési 
megoldások műszaki elemzése és 
demonstrációja, a befogadó kőzet 
adottságainak helyszíni vizsgálata (mind 
általános, mind helyszínspecifikus föld 
alatti kutatólaboratóriumokban), a 
lerakóhely környezetének megértése, 
folyamatok tanulmányozása a telephely 
közvetlen szomszédságában (hulladék 
formája, mesterséges gátak) és távolabbi 
környezetében (alapkőzet, bioszférába 
jutási útvonalak), megbízható viselkedés-
és biztonságértékelési módszerek 
kidolgozása, továbbá a lakossági 
fogadtatáshoz kapcsolódó politikai és 
társadalmi kérdések vizsgálata. Az előre 
nem látható események esetén történő 
jobb elszigetelés biztosítása érdekében a 
szolgáltatást csökkentett működési 
módban fenntartó, megbízható rendszerek 
megvalósítására van szükség. 

Or. en
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