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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku poświęconego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego, 
który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum 
Badawcze w ramach wdrażania programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012-
2013).
(COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2011)0074),

– uwzględniając art. 7 traktatu Euratom, na którego mocy Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C7–0078/2011),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Budżetowej (A7–0000/2011),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106 a Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 3.1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gospodarowanie wypalonym paliwem 
jądrowym oraz wysokoaktywnymi 
odpadami promieniotwórczymi obejmuje 
ich obróbkę, przerób, transport, 
składowanie tymczasowe oraz składowanie 

Gospodarowanie wypalonym paliwem 
jądrowym oraz wysokoaktywnymi 
odpadami promieniotwórczymi obejmuje 
ich obróbkę, przerób, transport, 
składowanie tymczasowe oraz składowanie 
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geologiczne. Końcowym celem jest 
niedopuszczenie do uwolnienia 
radionuklidów do biosfery na żadnym 
etapie ich niezwykle długiego okresu 
rozpadu. Projektowanie, ocena
i funkcjonowanie systemów sztucznych
i naturalnych barier ochronnych
w odnośnym okresie mają zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia tych celów i są 
zależne m.in. od zachowania paliw lub 
odpadów w środowisku geologicznym.
Niniejszy program szczegółowy obejmuje 
takie badania.

geologiczne. Końcowym celem jest 
niedopuszczenie do uwolnienia 
radionuklidów do biosfery na żadnym 
etapie ich niezwykle długiego okresu 
rozpadu. Projektowanie, ocena, 
monitorowanie i funkcjonowanie 
systemów sztucznych i naturalnych barier 
ochronnych w odnośnym okresie mają 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tych 
celów i są zależne m.in. od zachowania 
paliw lub odpadów w środowisku 
geologicznym. Niniejszy program 
szczegółowy obejmuje takie badania.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 3.1.6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mając na uwadze nowe wartości graniczne 
dla radionuklidów w wodzie pitnej
i składnikach żywności, JRC opracuje 
techniki analityczne oraz wyprodukuje 
odpowiednie materiały referencyjne. Przy 
udziale laboratoriów kontrolnych państw 
członkowskich zostaną zorganizowane 
porównania międzylaboratoryjne w celu 
oceny porównywalności zgłoszonych 
danych kontrolnych zgodnie z art. 35 i 36 
Traktatu oraz w celu wsparcia 
harmonizacji systemów monitorowania 
radioaktywności za pomocą materiałów 
referencyjnych do testów.

Mając na uwadze nowe wartości graniczne 
dla radionuklidów w wodzie pitnej
i składnikach żywności, JRC opracuje 
techniki analityczne oraz wyprodukuje 
odpowiednie materiały referencyjne. Przy 
udziale laboratoriów kontrolnych państw 
członkowskich zostaną zorganizowane 
porównania międzylaboratoryjne w celu 
oceny porównywalności zgłoszonych 
danych kontrolnych zgodnie z art. 35 i 36 
Traktatu oraz w celu wsparcia 
harmonizacji systemów monitorowania 
radioaktywności za pomocą materiałów 
referencyjnych do testów. Zostanie przy 
tym uwzględniona dyrektywa Rady, która 
ma zostać przyjęta na mocy art. 31 
traktatu Euratom, określająca wymogi
w zakresie ochrony zdrowia ludności
w odniesieniu do substancji 
promieniotwórczych znajdujących się
w wodzie przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi.
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