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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o zvláštním programu, který má provést Společné výzkumné 
středisko prostřednictvím přímých akcí a kterým se provádí rámcový program 
Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu 
v oblasti jaderné energie (2012 až 2013)
(KOM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2011)0074),

– s ohledem na článek 7 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0078/2011),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko 
Rozpočtového výboru (A7-0000/2011),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie  
a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii 
změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 3.1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nakládání s vyhořelým palivem a vysoce 
radioaktivním jaderným odpadem zahrnuje 
zpracování, úpravu, dopravu, dále 
prozatímní skladování a geologické 
ukládání. Nejvyšším cílem je zamezit 
uvolnění radionuklidů do biosféry ve všech 
těchto fázích po celou velmi dlouhou dobu 

Nakládání s vyhořelým palivem a vysoce 
radioaktivním jaderným odpadem zahrnuje 
zpracování, úpravu, dopravu, dále 
prozatímní skladování a geologické 
ukládání. Nejvyšším cílem je zamezit 
uvolnění radionuklidů do biosféry ve všech 
těchto fázích po celou velmi dlouhou dobu 
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jejich rozpadu. Klíčovými faktory 
k dosažení těchto cílů jsou koncepce, 
posuzování a fungování technických a 
přírodních zadržovacích systémů po 
relevantní dobu, které závisejí mimo jiné 
na chování paliva a/nebo odpadu 
v geologickém prostředí. Na takové studie 
se vztahuje tento zvláštní program.

jejich rozpadu. Klíčovými faktory 
k dosažení těchto cílů jsou koncepce, 
posuzování, monitorování a fungování 
technických a přírodních zadržovacích 
systémů po relevantní dobu, které závisejí 
mimo jiné na chování paliva a/nebo 
odpadu v geologickém prostředí. Na 
takové studie se vztahuje tento zvláštní 
program.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 3.1.6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k novým limitům pro 
radionuklidy v pitné vodě a ve složkách 
potravin vyvine JRC analytické techniky a 
vytvoří odpovídající referenční materiály. 
V zájmu posouzení srovnatelnosti 
oznamovaných údajů z monitorování podle 
článků 35 a 36 Smlouvy a podpory 
harmonizace systému na monitoring 
radioaktivity s referenčními testovacími 
materiály budou pořádána mezilaboratorní 
srovnání s monitorovacími laboratořemi v 
členských státech.

Vzhledem k novým limitům pro 
radionuklidy v pitné vodě a ve složkách 
potravin vyvine JRC analytické techniky a 
vytvoří odpovídající referenční materiály. 
V zájmu posouzení srovnatelnosti 
oznamovaných údajů z monitorování podle 
článků 35 a 36 Smlouvy a podpory 
harmonizace systému na monitoring 
radioaktivity s referenčními testovacími 
materiály budou pořádána mezilaboratorní 
srovnání s monitorovacími laboratořemi v 
členských státech. Tato činnost bude brát 
zřetel na směrnici Rady, která má být 
přijata v souladu s článkem 31 Smlouvy o 
Euratomu a má stanovit požadavky na 
ochranu zdraví obyvatelstva ve vztahu k 
radioaktivním látkám ve vodě určené k 
lidské spotřebě.

Or. en


