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PR_NLE-CN_art55am

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorý sa má vykonávať 
prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra v rámci vykonávania 
rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti 
jadrového výskumu a odbornej prípravy (2012 – 2013)
(KOM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2011)0074),

– so zreteľom na článok 7 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom 
(C7-0078/2011),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre rozpočet (A7-0000/2011),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 
pre atómovú energiu;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 3.1.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nakladanie s vyhoreným palivom a 
vysokoaktívnym jadrovým odpadom 
zahŕňa ich spracovanie, úpravu, prepravu, 
dočasné skladovanie a geologické 
ukladanie. Základným cieľom je zabrániť 
uvoľneniu rádionuklidov do biosféry vo 
všetkých fázach veľmi dlhého času ich

Nakladanie s vyhoreným palivom a 
vysokoaktívnym jadrovým odpadom 
zahŕňa ich spracovanie, úpravu, prepravu, 
dočasné skladovanie a geologické 
ukladanie. Základným cieľom je zabrániť 
uvoľneniu rádionuklidov do biosféry vo 
všetkých fázach veľmi dlhého času ich 
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rozpadu. Návrhy, posúdenia a fungovanie 
zostrojených a prirodzených bariérových 
systémov v relevantných časových 
horizontoch sú kľúčovým aspektom 
dosiahnutia vytýčených cieľov a okrem 
iného závisia od správania paliva a/alebo 
odpadu v geologickom prostredí. Takéto 
štúdie spadajú pod predmetný osobitný 
program.

rozpadu. Konštrukcia, hodnotenie, 
monitorovanie a fungovanie konštrukčných
a prirodzených bariérových systémov 
v relevantných časových horizontoch sú 
kľúčovým aspektom dosiahnutia 
vytýčených cieľov a okrem iného závisia 
od správania paliva a/alebo odpadu 
v geologickom prostredí. Takéto štúdie 
patria do tohto osobitného programu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 3.1.6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vzhľadom na nové hraničné hodnoty 
rádionuklidov v pitnej vode a 
potravinových zložkách bude JRC rozvíjať 
techniky analýzy a vypracúvať
zodpovedajúce referenčné podklady. Medzi 
laboratóriami sa budú organizovať 
porovnávania s monitorovacími 
laboratóriami členských štátov s cieľom 
posúdiť porovnateľnosť oznámených 
monitorovacích údajov podľa článkov 35 
a 36 zmluvy a podporovať zosúladenie 
systémov na meranie rádioaktivity 
s materiálmi referenčných testov.

Vzhľadom na nové hraničné hodnoty 
rádionuklidov v pitnej vode a 
potravinových zložkách bude JRC rozvíjať 
analytické metódy a vyrábať 
zodpovedajúce referenčné materiály. 
Medzi laboratóriami sa budú organizovať 
porovnávania s monitorovacími 
laboratóriami členských štátov s cieľom 
posúdiť porovnateľnosť oznámených 
monitorovacích údajov podľa článkov 35 
a 36 zmluvy a podporovať zosúladenie 
systémov na meranie rádioaktivity 
referenčnými testovacími materiálmi. Pri 
tejto činnosti sa zohľadní smernica Rady, 
ktorá sa má prijať v súlade s článkom 31 
Zmluvy o Euratome a ktorou sa 
ustanovujú požiadavky na ochranu 
zdravia obyvateľstva vzhľadom na 
rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode 
určenej na ľudskú spotrebu. 

Or. en


