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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 Det Fælles Forskningscenters 
gennemførelse af direkte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs 
rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013)
(KOM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2011)0074),

– der henviser til artikel 7 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet 
(C7-0078/2011),

– 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
Bilag – nr. 3.1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Håndtering af brugt brændsel og 
højradioaktivt affald indbefatter 
behandling, emballering, transport, 
midlertidig oplagring og geologisk 
deponering. Det endelige mål er at 
forhindre, at der afgives radionukleider til 

Håndtering af brugt brændsel og 
højradioaktivt affald indbefatter 
behandling, emballering, transport, 
midlertidig oplagring og geologisk 
deponering. Det endelige mål er at 
forhindre, at der afgives radionukleider til 
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biosfæren under alle disse etaper i den 
meget lange henfaldsperiode. Udformning, 
evaluering og funktion af systemer af 
konstruerede og naturlige indesluttende 
barrieresystemer over det relevante tidsrum 
er nøglefaktorer, når det gælder om at nå 
disse mål og afhænger bl.a. af brændslets 
og/eller affaldets adfærd i det geologiske 
miljø. Disse undersøgelser er omfattet af 
dette særprogram.

biosfæren under alle disse etaper i den 
meget lange henfaldsperiode. Udformning, 
evaluering, overvågning og funktion af 
systemer af konstruerede og naturlige 
indesluttende barrieresystemer over det 
relevante tidsrum er nøglefaktorer, når det 
gælder om at nå disse mål og afhænger 
bl.a. af brændslets og/eller affaldets adfærd 
i det geologiske miljø. Disse undersøgelser 
er omfattet af dette særprogram.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Bilag – nr. 3.1.6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På baggrund af de nye grænseværdier for 
radionukleider i drikkevand og 
fødevaretilsætningsstoffer vil JRC udvikle 
analyseteknikker og udarbejde dertil 
hørende referencemateriale. Der 
organiseres sammenligninger mellem 
medlemsstaternes laboratorier for at 
vurdere sammenligneligheden af de 
indberettede overvågningsdata i henhold til 
traktatens artikel 35 og 36 og støtte 
harmoniseringen af systemerne til 
overvågning af radioaktiviteten med 
referenceforsøgsmaterialer.

På baggrund af de nye grænseværdier for 
radionukleider i drikkevand og 
fødevaretilsætningsstoffer vil JRC udvikle 
analyseteknikker og udarbejde dertil 
hørende referencemateriale. Der 
organiseres sammenligninger mellem 
medlemsstaternes laboratorier for at 
vurdere sammenligneligheden af de 
indberettede overvågningsdata i henhold til 
traktatens artikel 35 og 36 og støtte 
harmoniseringen af systemerne til 
overvågning af radioaktiviteten med 
referenceforsøgsmaterialer. I forbindelse 
hermed vil der blive taget højde for Rådets 
direktiv, der vil blive vedtaget i henhold til 
artikel 31 i Euratom-traktaten, om krav 
om beskyttelse af befolkningens sundhed 
med hensyn til radioaktive stoffer i 
drikkevandvand. 

Or. en


