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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 Съвета относно специфичната програма, 
която трябва да бъде изпълнена посредством преки дейности от Съвместния 
изследователски център в изпълнение на Рамковата програма на Европейската 
общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.)
(COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0074),

– като взе предвид член 7 от Договора за Евратом, съгласно който Съветът се е 
консултирал с него (C7-0078/2011),

– 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 (А7-0000/2011),

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
Приложение – точка 3.1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управлението на отработеното гориво и 
високоактивните ядрени отпадъци е 
свързано с тяхната преработка, 
подготовка, транспортиране, временно 
съхранение и погребване в геоложка 

Управлението на отработеното гориво и 
високоактивните ядрени отпадъци е 
свързано с тяхната преработка, 
подготовка, транспортиране, временно 
съхранение и погребване в геоложка 
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среда. Главната цел е да се предотврати 
изхвърлянето на радионуклиди в 
биосферата през всички тези етапи в 
продължение на много дългия им 
период на разпад. Проектирането, 
оценката и функционирането на системи 
от технически и естествени бариери в 
съответния период от време са ключови 
елементи за постигането на тези цели и 
зависят, наред с други неща, от 
характера на изменение на горивото 
и/или отпадъците в геоложката среда. 
Настоящата специфична програма 
обхваща такива проучвания.

среда. Главната цел е да се предотврати 
изхвърлянето на радионуклиди в 
биосферата през всички тези етапи в 
продължение на много дългия им 
период на разпад. Проектирането, 
оценката, мониторинга и 
функционирането на системи от 
технически и естествени бариери в 
съответния период от време са ключови 
елементи за постигането на тези цели и 
зависят, наред с други неща, от 
характера на изменение на горивото 
и/или отпадъците в геоложката среда. 
Настоящата специфична програма 
обхваща такива проучвания.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Приложение – точка 3.1.6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед новите гранични стойност за 
радионуклиди в питейната вода и 
хранителни съставки СИЦ ще 
разработва аналитични техники и ще 
изготвя съответните референтни 
материали. Ще бъдат организирани 
междулабораторни сравнения с 
мониторинговите лаборатории от 
държавите-членки за оценка на 
сравнимостта на отчитаните данни от 
мониторинга съгласно членове 35 и 36 
от Договора и с оглед хармонизирането 
на системите за мониторинг на 
радиоактивността с референтните 
материали за изпитване.

С оглед новите гранични стойност за 
радионуклиди в питейната вода и 
хранителни съставки СИЦ ще 
разработва аналитични техники и ще 
изготвя съответните референтни 
материали. Ще бъдат организирани 
междулабораторни сравнения с 
мониторинговите лаборатории от 
държавите-членки за оценка на 
сравнимостта на отчитаните данни от 
мониторинга съгласно членове 35 и 36 
от Договора и с оглед хармонизирането 
на системите за мониторинг на 
радиоактивността с референтните 
материали за изпитване. При 
извършването на тази дейност ще се 
взема предвид директивата на 
Съвета, която предстои да бъде 
приета съгласно член 31 от Договора 
за Евратом, за определяне на 
изисквания за защита на здравето на 
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населението по отношение на 
радиоактивни вещества във водата, 
предназначена за консумация от 
човека.

Or. en


