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PR_NLE-CN_art55am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het door het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek door middel van eigen acties uit te voeren specifieke programma 
ter tenuitvoerlegging van het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012 tot en 
met 2013)
(COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0074),

– gezien artikel 7 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 
(C7-0078/2011),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Begrotingscommissie (A7-0000/2011),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie dienovereenkomstig te 
wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Bijlage – punt 3.1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het beheer van verbruikte splijtstof en 
hoogactief kernafval omvat de verwerking, 
de conditionering, het vervoer, de 
tussentijdse opslag en de geologische 

Het beheer van verbruikte splijtstof en 
hoogactief kernafval omvat de verwerking, 
de conditionering, het vervoer, de 
tussentijdse opslag en de geologische 
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opberging ervan. Het uiteindelijke doel is 
voorkomen dat er binnen alle fasen van de 
zeer lange vervaltijd radionucliden 
terechtkomen in de biosfeer. Het ontwerp, 
de beoordeling en het functioneren van de 
kunstmatige en natuurlijke barrières op 
diverse tijdschalen zijn voor deze 
doelstellingen van essentieel belang en zijn 
onder andere afhankelijk van het gedrag 
van splijtstoffen en/of afval in de 
geologische omgeving. Dergelijke studies 
vallen onder dit specifieke programma.

opberging ervan. Het uiteindelijke doel is 
voorkomen dat er binnen alle fasen van de 
zeer lange vervaltijd radionucliden 
terechtkomen in de biosfeer. Het ontwerp, 
de beoordeling, het controleren en het 
functioneren van de kunstmatige en 
natuurlijke barrières op diverse tijdschalen 
zijn voor deze doelstellingen van essentieel 
belang en zijn onder andere afhankelijk 
van het gedrag van splijtstoffen en/of afval 
in de geologische omgeving. Dergelijke 
studies vallen onder dit specifieke 
programma.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Bijlage – punt 3.1.6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de nieuwe grenswaarden voor 
radionucliden in drinkwater en 
voedselingrediënten zal het GCO 
analysetechnieken ontwikkelen en 
bijbehorende referentiematerialen 
aanmaken. In samenwerking met de 
controlelaboratoria van de lidstaten zullen 
vergelijkingen tussen laboratoria worden 
gemaakt om de vergelijkbaarheid van de 
meegedeelde controlegegevens te 
beoordelen overeenkomstig de artikelen 35 
en 36 van het Verdrag, en om de 
harmonisatie van de meetsystemen voor 
radioactiviteit met behulp van 
referentietestmaterialen te ondersteunen.

Voor de nieuwe grenswaarden voor 
radionucliden in drinkwater en 
voedselingrediënten zal het GCO 
analysetechnieken ontwikkelen en 
bijbehorende referentiematerialen 
aanmaken. In samenwerking met de 
controlelaboratoria van de lidstaten zullen 
vergelijkingen tussen laboratoria worden 
gemaakt om de vergelijkbaarheid van de 
meegedeelde controlegegevens te 
beoordelen overeenkomstig de artikelen 35 
en 36 van het Verdrag, en om de 
harmonisatie van de meetsystemen voor 
radioactiviteit met behulp van 
referentietestmaterialen te ondersteunen.
Bij deze activiteiten zal rekening worden 
gehouden met de overeenkomstig artikel 
31 van het Euratom-Verdrag goed te 
keuren richtlijn van de Raad tot 
vaststelling van vereisten in het belang 
van het publiek betreffende radioactieve 
substanties in water bestemd voor 
menselijke consumptie.

Or. en


