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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre 
vonatkozó keretprogramjának (2012–2013) végrehajtására irányuló, a Közös 
Kutatóközpont által közvetlen cselekvések útján végrehajtandó egyedi programról szóló 
tanácsi határozatra irányuló javaslatról (NLE)
(COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0074),

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 7. cikkére, 
amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0078/2011),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével és az Európai 
Atomenergiaközösséget létrehozó szerződés 106a. cikkével összhangban;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3.1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiégett fűtőelemek és a nagy aktivitású 
nukleáris hulladék kezelésének része a 
feldolgozás, a kondicionálás, a szállítás, az 
átmeneti tárolás és a geológiai elhelyezés. 
A végső cél az, hogy mindezen 
szakaszokban, a nagyon hosszú lebomlási 
idő egész tartama alatt ne kerülhessenek 
radionuklidok a bioszférába. E célkitűzések 
elérése szempontjából meghatározó a 
mesterséges és a természetes gátrendszerek 
tervezése, értékelése és működése ezen 
időtávlatokban, ez pedig többek között 
attól is függ, hogy a fűtőelemek, illetve a 
hulladék hogyan viselkedik az adott 
geológiai környezetben. Ennek 
tanulmányozása is része ezen egyedi 
programnak.

A kiégett fűtőelemek és a nagy aktivitású 
nukleáris hulladék kezelésének része a 
feldolgozás, a kondicionálás, a szállítás, az 
átmeneti tárolás és a geológiai elhelyezés. 
A végső cél az, hogy mindezen 
szakaszokban, a nagyon hosszú lebomlási 
idő egész tartama alatt ne kerülhessenek 
radionuklidok a bioszférába. E célkitűzések 
elérése szempontjából meghatározó a 
mesterséges és a természetes gátrendszerek 
tervezése, értékelése, monitorozása és 
működése ezen időtávlatokban, ez pedig 
többek között attól is függ, hogy a 
fűtőelemek, illetve a hulladék hogyan 
viselkedik az adott geológiai környezetben. 
Ennek tanulmányozása is része ezen egyedi 
programnak.

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3.1.6 – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintetbe véve az ivóvízre és az 
élelmiszer-összetevőkre vonatkozó új 
radionuklid-határértékeket, a JRC 
továbbfejleszti az elemzési technikákat, és 
elkészíti a vonatkozó referenciaanyagokat. 
A monitoringrendszerben részt vevő 
tagállami laboratóriumok részvételével 
összehasonlító elemzésekre kerül sor a 
Szerződés 35. és 36. cikke alapján 
bejelentett ellenőrzési adatok 
összehasonlíthatóságának értékelése, 
valamint a radioaktivitás figyelemmel 

Tekintetbe véve az ivóvízre és az 
élelmiszer-összetevőkre vonatkozó új 
radionuklid-határértékeket, a JRC 
továbbfejleszti az elemzési technikákat, és 
elkészíti a vonatkozó referenciaanyagokat. 
A monitoringrendszerben részt vevő 
tagállami laboratóriumok részvételével 
összehasonlító elemzésekre kerül sor a 
Szerződés 35. és 36. cikke alapján 
bejelentett ellenőrzési adatok 
összehasonlíthatóságának értékelése, 
valamint a radioaktivitás figyelemmel 
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kísérésére szolgáló rendszerek és a 
vizsgálati referenciaanyagok 
összhangjának előmozdítása céljából.

kísérésére szolgáló rendszerek és a 
vizsgálati referenciaanyagok 
összhangjának előmozdítása céljából. E 
tevékenység figyelembe veszi a lakosság 
egészségének az emberi fogyasztásra szánt 
vízben található radioaktív anyagokkal 
szembeni védelmére vonatkozó 
követelmények meghatározásáról szóló, az 
Euratom-Szerződés 31. cikke értelmében 
elfogadni tervezett tanácsi irányelvet.

Or. en


