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PR_NLE-CN_art55am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om det särskilda program som genom direkta åtgärder 
ska genomföras av gemensamma forskningscentrumet för genomförande av 
ramprogrammet (2012–2013) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) 
verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet
(KOM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets beslut (KOM(2011)0074),

– med beaktande av artikel 7 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts 
av rådet (C7-0078/2011),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från budgetutskottet (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och 
artikel 106a i Euratomfördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
sitt utkast. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen.

Ändringsförslag 1

Utkast till beslut
Bilaga – led 3.1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hanteringen av utbränt bränsle och 
högaktivt kärnavfall omfattar bearbetning, 
konditionering, transport, mellanlagring 
och djupförvar. Slutmålet är att förebygga 
utsläpp av radionuklider i biosfären under 

Hanteringen av utbränt bränsle och 
högaktivt kärnavfall omfattar bearbetning, 
konditionering, transport, mellanlagring 
och djupförvar. Slutmålet är att förebygga 
utsläpp av radionuklider i biosfären under 
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dessa skeden och under den mycket långa 
tid det tar för ämnenas radioaktivitet att 
avta. Artificiella och naturliga barriärers 
utformning och funktion i det relevanta 
tidsperspektivet, och korrekt bedömning av 
detta, är viktiga moment när det gäller att 
uppnå dessa mål. Resultaten beror bland 
annat på bränslets och/eller avfallets 
beteende i den geologiska miljön. Sådana 
studier omfattas av detta särskilda 
program.

dessa skeden och under den mycket långa 
tid det tar för ämnenas radioaktivitet att 
avta. Artificiella och naturliga barriärers 
utformning och funktion i det relevanta 
tidsperspektivet, och korrekt bedömning
och övervakning av detta, är viktiga 
moment när det gäller att uppnå dessa mål. 
Resultaten beror bland annat på bränslets 
och/eller avfallets beteende i den 
geologiska miljön. Sådana studier omfattas 
av detta särskilda program.

Or. en

Ändringsförslag 2

Utkast till beslut
Bilaga – led 3.1.6 – stycke 2

Kommissionen förslag Ändringsförslag

Mot bakgrund av de nya gränsvärdena för 
radionuklider i dricksvatten och 
livsmedelsingredienser kommer JRC att ta 
fram analysteknik och relevant 
referensmaterial. JRC kommer att jämföra 
resultaten från medlemsstaternas 
övervakningslaboratorier för att bedöma 
jämförbarheten mellan de 
övervakningsuppgifter som rapporteras 
enligt artiklarna 35 och 36 i fördraget och 
för att främja harmoniseringen av systemen 
för övervakning av radioaktivitet med hjälp 
av referensmaterial.

Mot bakgrund av de nya gränsvärdena för 
radionuklider i dricksvatten och 
livsmedelsingredienser kommer JRC att ta 
fram analysteknik och relevant 
referensmaterial. JRC kommer att jämföra 
resultaten från medlemsstaternas 
övervakningslaboratorier för att bedöma 
jämförbarheten mellan de 
övervakningsuppgifter som rapporteras 
enligt artiklarna 35 och 36 i fördraget och 
för att främja harmoniseringen av systemen 
för övervakning av radioaktivitet med hjälp 
av referensmaterial. Denna verksamhet 
kommer att ta hänsyn till rådets direktiv, 
som ska antas i enlighet med artikel 31 i 
Euratomfördraget, om krav avseende 
skydd av allmänhetens hälsa mot 
radioaktiva ämnen i dricksvatten. 

Or. en


