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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Teadusuuringute 
Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu elluviidavat Euroopa Aatomienergiaühenduse 
tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogrammi (2012–2013) 
eriprogrammi (KOM(2011)0074 – C7 0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2011)0074);

– võttes arvesse Euroopa Aatomiühenduse asutamislepingu artiklit 7, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0078/2011);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomiühenduse asutamislepingu artiklit 106 a;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 3.1.1.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutatud tuumkütuse ja kõrgaktiivsete 
tuumajäätmete käitlus hõlmab nende 
ümbertöötlemist, konditsioneerimist, vedu, 
vaheladustamist ja geoloogilist 
lõppladustamist. Kõigi nende valdkondade 
puhul on põhieesmärk hoida ära 
radionukliidide eraldumine biosfääri nende 
väga pika lagunemisaja jooksul. Kõnealuse 

Kasutatud tuumkütuse ja kõrgaktiivsete 
tuumajäätmete käitlus hõlmab nende 
ümbertöötlemist, konditsioneerimist, vedu, 
vaheladustamist ja geoloogilist 
lõppladustamist. Kõigi nende valdkondade 
puhul on põhieesmärk hoida ära 
radionukliidide eraldumine biosfääri nende 
väga pika lagunemisaja jooksul. Kõnealuse 
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eesmärgi saavutamiseks on oluline luua 
kunstlikud ja looduslikud tõkkesüsteemid 
ning hinnata nende toimimist sobiva aja 
jooksul, see sõltub muu hulgas kütuse 
ja/või jäätmete käitumisest geoloogilises 
keskkonnas. Käesolev eriprogramm 
hõlmab kõnealuseid uuringuid.

eesmärgi saavutamiseks on oluline luua 
kunstlikud ja looduslikud tõkkesüsteemid 
ning hinnata ja jälgida nende toimimist 
sobiva aja jooksul, see sõltub muu hulgas 
kütuse ja/või jäätmete käitumisest 
geoloogilises keskkonnas. Käesolev 
eriprogramm hõlmab kõnealuseid 
uuringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 3.1.6. – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvestades radionukliidide uusi 
piirmäärasid joogivees ja toiduainetes, 
töötab Teadusuuringute Ühiskeskus välja 
analüüsimeetodid ja koostab vastavad 
võrdlusmaterjalid. Liikmesriikide 
seirelaboritega võrreldakse andmeid, et 
hinnata asutamislepingu artiklite 35 ja 36 
kohaselt kogutud seireandmete 
võrreldavust ja toetada võrdlusmaterjali 
kasutades radioaktiivse kiirguse 
seiresüsteemide ühtlustamist.

Arvestades radionukliidide uusi 
piirmäärasid joogivees ja toiduainetes, 
töötab Teadusuuringute Ühiskeskus välja 
analüüsimeetodid ja koostab vastavad 
võrdlusmaterjalid. Liikmesriikide 
seirelaboritega võrreldakse andmeid, et 
hinnata asutamislepingu artiklite 35 ja 36 
kohaselt kogutud seireandmete 
võrreldavust ja toetada võrdlusmaterjali 
kasutades radioaktiivse kiirguse 
seiresüsteemide ühtlustamist. Selle 
tegevuse käigus võetakse arvesse nõukogu 
direktiivi, milles esitatakse elanikkonna 
tervisekaitse nõuded, seoses olmevees 
olevate radioaktiivsete ainetega ja mis 
võetakse vastu vastavalt Euratomi lepingu 
artiklile 31.

Or. en


