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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o posebnem programu, ki ga bo z neposrednimi ukrepi izvajalo 
Skupno raziskovalno središče v okviru okvirnega programa Evropske skupnosti za 
atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–
2013)
(KOM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2011)0074),

– having regard to Article 7 of the Euratom Treaty, pursuant to which the Council consulted 
Parliament (C7-0078/2011),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora 
za proračun (A7-0000/2011),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Priloga – točka 3.1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ravnanje z izrabljenim gorivom in visoko 
radioaktivnimi jedrskimi odpadki vključuje 
predelavo, kondicioniranje, prevoz, 
vmesno skladiščenje in odlaganje v 
geološke formacije. Končni cilj je 
preprečiti uhajanje radionuklidov v 
biosfero med vsemi temi fazami v zelo 

Ravnanje z izrabljenim gorivom in visoko 
radioaktivnimi jedrskimi odpadki vključuje 
predelavo, kondicioniranje, prevoz, 
vmesno skladiščenje in odlaganje v 
geološke formacije. Končni cilj je 
preprečiti uhajanje radionuklidov v 
biosfero med vsemi temi fazami v zelo 
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dolgem obdobju razpada. Zasnova, ocena 
in delovanje sistemov umetnih in naravnih 
zadrževalnih pregrad v ustreznem obdobju 
so ključnega pomena za doseganje teh 
ciljev in so med drugim odvisni od 
obnašanja goriva in/ali odpadkov v 
geološkem okolju. Posebni program 
zajema take študije.

dolgem obdobju razpada. Zasnova, ocena, 
spremljanje in delovanje sistemov umetnih 
in naravnih zadrževalnih pregrad v 
ustreznem obdobju so ključnega pomena za 
doseganje teh ciljev in so med drugim 
odvisni od obnašanja goriva in/ali 
odpadkov v geološkem okolju. Posebni 
program zajema take študije.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Priloga – točka 3.1.6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi novih dovoljenih mejnih vrednosti 
za radionuklide v pitni vodi in živilih bo 
Skupno raziskovalno središče razvilo 
analitične tehnike in zagotovilo ustrezne 
referenčne materiale. V sodelovanju z 
laboratoriji za spremljanje iz držav članic 
bo vzpostavljena medlaboratorijska 
primerjava, da bi ocenili primerljivost 
sporočenih podatkov, pridobljenih s 
spremljanjem v skladu s členoma 35 in 36 
Pogodbe, in podprli uskladitev sistemov za 
merjenje radioaktivnosti z referenčnimi 
testnimi materiali.

Zaradi novih dovoljenih mejnih vrednosti 
za radionuklide v pitni vodi in živilih bo 
Skupno raziskovalno središče razvilo 
analitične tehnike in zagotovilo ustrezne 
referenčne materiale. V sodelovanju z 
laboratoriji za spremljanje iz držav članic 
bo vzpostavljena medlaboratorijska 
primerjava, da bi ocenili primerljivost 
sporočenih podatkov, pridobljenih s 
spremljanjem v skladu s členoma 35 in 36 
Pogodbe, in podprli uskladitev sistemov za 
merjenje radioaktivnosti z referenčnimi 
testnimi materiali. Ta dejavnost bo 
upoštevala direktivo Sveta, ki se sprejme v 
skladu s členom 31 Pogodbe Euratom, ki 
določa zahteve za varovanje zdravja 
prebivalstva v zvezi z radioaktivnimi 
snovmi v vodi, namenjeni za prehrano 
ljudi.

Or. en


