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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα, 
προς εκτέλεση με άμεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, με το οποίο 
υλοποιείται το πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και 
εκπαίδευσης (2012 έως 2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας
(COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0074),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0078/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
άρθρο 106, εδάφιο α της Συνθήκης Eυρατόμ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 3.1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και 
πυρηνικών αποβλήτων υψηλής 
ραδιενέργειας περιλαμβάνει την 
κατεργασία, την συσκευασία, την 
μεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση και 
τη διάθεσή τους σε γεωλογικούς 

Η διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και 
πυρηνικών αποβλήτων υψηλής 
ραδιενέργειας περιλαμβάνει την 
κατεργασία, την συσκευασία, την 
μεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση και 
τη διάθεσή τους σε γεωλογικούς 
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σχηματισμούς. Ο απώτατος στόχος είναι η 
αποφυγή της ελευθέρωσης 
ραδιονουκλεϊδίων στη βιόσφαιρα σε όλα 
αυτά τα στάδια καθόλη την εξαιρετικά 
μακρόχρονη χρονική κλίμακα διάσπασής 
τους. Ο σχεδιασμός, η αξιολόγηση και η 
λειτουργία τεχνητών και φυσικών 
συστημάτων προστατευτικών 
περιβλημάτων καθόλη τη σχετική χρονική 
κλίμακα αποτελούν στοιχεία ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων και εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, 
από την συμπεριφορά των καυσίμων ή/και 
των αποβλήτων στο γεωλογικό 
περιβάλλον. Το παρόν ειδικό πρόγραμμα 
καλύπτει μελέτες τέτοιου είδους.

σχηματισμούς. Ο απώτατος στόχος είναι η 
αποφυγή της ελευθέρωσης 
ραδιονουκλεϊδίων στη βιόσφαιρα σε όλα 
αυτά τα στάδια καθόλη την εξαιρετικά 
μακρόχρονη χρονική κλίμακα διάσπασής 
τους. Ο σχεδιασμός, η αξιολόγηση, η 
παρακολούθηση και η λειτουργία 
τεχνητών και φυσικών συστημάτων 
προστατευτικών περιβλημάτων καθόλη τη 
σχετική χρονική κλίμακα αποτελούν 
στοιχεία ζωτικής σημασίας για την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων και 
εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από την 
συμπεριφορά των καυσίμων ή/και των 
αποβλήτων στο γεωλογικό περιβάλλον. Το 
παρόν ειδικό πρόγραμμα καλύπτει μελέτες 
τέτοιου είδους.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 3.1.6. – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενόψει των νέων οριακών τιμών για τα 
ραδιονουκλεΐδια στο πόσιμο νερό και στα 
συστατικά των τροφίμων, το ΚΚΕρ θα 
αναπτύξει αναλυτικές τεχνικές και θα 
εξασφαλίσει την παραγωγή των 
αντίστοιχων υλικών αναφοράς. Θα 
διοργανωθούν διεργαστηριακές συγκρίσεις 
με τα εργαστήρια παρακολούθησης στα 
κράτη μέλη για να αξιολογηθεί η 
συγκρισιμότητα των δηλούμενων 
δεδομένων παρακολούθησης βάσει των 
άρθρων 35 και 36 της Συνθήκης και για να 
υποστηριχθεί η εναρμόνιση των 
συστημάτων μέτρησης της ραδιενέργειας 
με υλικά αναφοράς για δοκιμές..

Ενόψει των νέων οριακών τιμών για τα 
ραδιονουκλεΐδια στο πόσιμο νερό και στα 
συστατικά των τροφίμων, το ΚΚΕρ θα 
αναπτύξει αναλυτικές τεχνικές και θα 
εξασφαλίσει την παραγωγή των 
αντίστοιχων υλικών αναφοράς. Θα 
διοργανωθούν διεργαστηριακές συγκρίσεις 
με τα εργαστήρια παρακολούθησης στα 
κράτη μέλη για να αξιολογηθεί η 
συγκρισιμότητα των δηλούμενων 
δεδομένων παρακολούθησης βάσει των 
άρθρων 35 και 36 της Συνθήκης και για να 
υποστηριχθεί η εναρμόνιση των 
συστημάτων μέτρησης της ραδιενέργειας 
με υλικά αναφοράς για δοκιμές.. Η 
δραστηριότητα αυτή θα λάβει υπόψη την 
οδηγία του Συμβουλίου, που πρόκειται να 
εγκριθεί βάσει του άρθρου 31 της 
Συνθήκης Ευρατόμ, για τη θέσπιση 
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τεχνικών απαιτήσεων προστασίας της 
υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές 
ουσίες που περιέχονται στο νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης.
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