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RÖVID INDOKOLÁS

Ez a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló 
rendeletre irányuló javaslat a munkavállalók és a lakosság ionizáló sugárzásból és a radioaktív 
anyagok Közösségen belüli, szárazföldi szállításából származó veszélyekkel szembeni 
védelmére vonatkozó, alapvető aggályokkal foglalkozik. A Bizottság a radioaktívanyag-
fuvarozókra vonatkozó egyetlen, az egész Európai Atomenergia-közösségben érvényes 
nyilvántartási rendszer bevezetését javasolja.

A radioaktív anyagok szállítására az 1996. május 13-i 96/27/Euratom tanácsi irányelvben 
megállapított, a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó 
veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások, valamint a veszélyes 
áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK irányelv 
követelményei vonatkoznak. Mivel azonban a szállítás egyike azoknak a területeknek, melyek 
igen gyakran határokon átnyúló jellegűek, fontos a radioaktív anyagok szárazföldi szállítása 
közösségi szintű szabályozásának megfontolása. Ezért a Bizottság javaslata közösségi 
nyilvántartási rendszert hoz létre, és ezzel néhány végrehajtási jogosultságot az Európai 
Bizottságra ruház. A szállítás lebonyolítása tekintetében egyetlen nyilvántartási rendszerrel 
váltja fel a radioaktívanyag-fuvarozókra vonatkozó nemzeti jelentéstételi és engedélyezési 
eljárásokat, és hozzájárul az eljárás egyszerűsítéséhez, az adminisztratív terhek 
csökkentéséhez és az új piaci szereplők előtti belépési korlátok megszüntetéséhez. 
Ugyanakkor a rendeletre irányuló javaslat fenntartja a munkavállalók és a lakosság magas 
szintű sugárzásvédelmét.

Az előadó úgy véli, hogy a bizottsági javaslat a közösségi nyilvántartási rendszer 
bevezetésével jelentős mértékben egyszerűsíti a radioaktívanyag-fuvarozók nyilvántartására 
vonatkozó eljárásokat. Az előadó üdvözli az engedélyek automatikus kölcsönös 
elismerésének elvét, azonban úgy véli, hogy ez a rendszer csak akkor lehet érvényes, ha 
meghatározásra kerülnek az engedélyek megadásának közös kritériumai. Ezek 
meghatározásának hiánya súlyosan akadályozza a közös szabályok Közösség-szerte 
összehangolt végrehajtását, és kétségeket vet fel az ilyen jogszabályok hatékonyságával 
kapcsolatban mind a tagállamok, mind pedig a polgárok körében. Ezért az előadó javasolja 
közös biztonsági kritériumok meghatározását, amelyek alapján a hatáskörrel rendelkező 
hatóság ellenőrzi, hogy a nyilvántartásba vételt kérelmező fuvarozó képes-e teljesíteni a 
96/29/Euratom és 2008/68/EK irányelvből eredő biztonsági követelményeket az említett 
irányelvekben meghatározottak alapján.

Másrészt a bizottsági javaslat meghatározza az abban az esetben követendő lépéseket, amikor 
egy fuvarozó nem tartja be e rendelet követelményeit. Az előadó hozzáállása a bizottsági 
javaslaténál szigorúbb, és azt javasolja, hogy ha egy fuvarozó nem felel meg e rendelet 
követelményeinek, akkor annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága, amelyben 
feltárták a jogsértést, haladéktalanul függessze fel a radioaktív anyagok érintett fuvarozó általi 
szállítását, és az adott tagállam jogi keretrendszerén belül alkalmazzon végrehajtási 
intézkedéseket, a meg nem felelés biztonsági jelentőségétől és a fuvarozó megfelelési 
statisztikáitól függően. A megfelelés bármiféle hiányáról tájékoztatják a többi tagállamot és a 
Bizottságot. Amint a fuvarozó megtette az összes szükséges intézkedést, újra megkezdheti 
Közösségbeli tevékenységeit.
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Harmadrészt a vélemény azt javasolja, hogy ha egy fuvarozó nem felel meg e rendelet 
rendelkezéseinek, a szóban forgó tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága ne csak a 
fuvarozóval és a többi olyan tagállammal közölje ezt a meg nem felelést, ahová a fuvarozó 
szállítani tervez, hanem minden tagállammal. Az előadónak meggyőződése, hogy egy 
közösségi szinten kialakított rendszer a Közösség valamennyi tagja között átlátható 
kommunikációt követel meg. 

Emellett az előadót aggasztja, hogy a bizottsági javaslat nem határoz meg eljárást arra az 
esetre, amikor az engedélykiadási eljárás során adminisztratív hiba következik be. Az 
engedélyeket a hatáskörrel rendelkező hatóságok adják ki, és nem lehet figyelmen kívül 
hagyni a hiba lehetőségét. Az előadó ezért felszólítja a képviselőket, hogy folytassanak 
további megbeszéléseket egy ilyen eljárás lehetőségeiről.

Végezetül az előadó úgy véli, hogy a rendeletnek pontos dátumot kell meghatároznia az 
elektronikus fuvarozó-nyilvántartási rendszert (ESCReg-rendszer) létrehozó végrehajtási 
aktusokra vonatkozóan annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a jogszabály időben 
történő végrehajtását. Emellett a vélemény azt is javasolja, hogy az Európai Bizottság e 
rendelet hatálybalépését követően 3 évvel, azt követően pedig 5 évente tegyen jelentést a 
Parlamentnek az ESCReg-rendszer működéséről és eredményeiről. A jelentésnek ki kell 
térnie a hozzáférhetőség, a funkcionalitás, a stabilitás, a biztonság és a felhasználóbarát jelleg 
értékelésére, valamint a 7. cikkben meghatározott, megfelelést biztosító követelmények 
végrehajtásának értékelésére.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat

1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat
A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE
a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi 
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról

a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi 
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról
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Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződésre és 
különösen annak 31. cikke második 
bekezdésére és 32. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 91. 
cikkére,

Indokolás

A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a 
veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti, ezért helyénvaló e 
rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság 
javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől;  annál 
kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A 
radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában – összhangban az Európai 
Parlament által 2011. február 15-én elfogadott BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 
2013. március 12-én elfogadott, „Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív 
anyagok” című RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell 
foglalkozni.

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat

2 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a Bizottság javaslatára, amelyet 
a Tudományos és Műszaki Bizottság által 
kinevezett személyek csoportjával 
folytatott konzultációt követően terjesztett 
elő,

tekintettel az Európai Bizottság 
javaslatára,

Indokolás

A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a 
veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti, ezért helyénvaló e 
rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság 
javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől;  annál 
kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A 
radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában – összhangban az Európai 
Parlament által 2011. február 15-én elfogadott BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 
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2013. március 12-én elfogadott, „Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív 
anyagok” című RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell 
foglalkozni.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat

4 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Parlament 
véleményére,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

Indokolás

A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a 
veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti, ezért helyénvaló e 
rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság 
javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől;  annál 
kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A 
radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában – összhangban az Európai 
Parlament által 2011. február 15-én elfogadott BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 
2013. március 12-én elfogadott, „Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív 
anyagok” című RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell 
foglalkozni.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Euratom-Szerződés 33. cikke 
előírja a tagállamok számára, hogy 
állapítsák meg a munkavállalók és a 
lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból származó veszélyekkel 
szembeni védelmét szolgáló alapvető 
biztonsági előírások betartását biztosító 
rendelkezéseket.

(1) a veszélyes áruk szárazföldi 
szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv 
szabályokat állapít meg a veszélyes áruk 
szárazföldi szállítására nézve, ideértve a 
radioaktív anyagok közúti, vasúti és 
belvízi szállítását is;

Indokolás

A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a 
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veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti, ezért helyénvaló e 
rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság 
javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől;  annál 
kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A 
radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában – összhangban az Európai 
Parlament által 2011. február 15-én elfogadott BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 
2013. március 12-én elfogadott, „Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív 
anyagok” című RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell 
foglalkozni.

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1996. május 13-i 96/29/Euratom 
tanácsi irányelv megállapítja a 
munkavállalók és a lakosság egészségének 
az ionizáló sugárzásból származó 
veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló 
alapvető biztonsági előírásokat. Az 
irányelv minden olyan gyakorlati 
eljárásra vonatkozik, amely mesterséges 
vagy természetes sugárforrásból eredő 
ionizáló sugárzás kockázatával jár, 
beleértve a szállítást is.

(2) a radioaktív anyagok szállítását –
ahogyan az egyéb veszélyes anyagok 
szállítását is – a veszélyes áruk szárazföldi 
szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv
szerint a veszélyes és szennyező anyagokra 
vonatkozó nemzetközi szabályoknak, az 
ide vonatkozó, a Veszélyes Áruk 
Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló 
Európai Megállapodásnak (ADR), a 
Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti 
Szállításáról szóló Szabályzatnak (RID) és 
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi 
Szállításáról szóló Európai 
Megállapodásnak (ADN) megfelelően kell 
végezni;

Indokolás

A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a 
veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti, ezért helyénvaló e 
rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság 
javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől;  annál 
kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A 
radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában – összhangban az Európai 
Parlament által 2011. február 15-én elfogadott BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 
2013. március 12-én elfogadott, „Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív 
anyagok” című RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell 
foglalkozni.
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Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Mivel a szállítás az egyetlen olyan 
tevékenység, amely gyakran határokon 
átnyúló jellegű, előfordulhat, hogy a 
radioaktívanyag-fuvarozóknak egyszerre 
több tagállam bejelentési és engedélyezési 
rendszerének követelményeit is be kell 
tartaniuk. Ez a rendelet a szóban forgó 
tagállami bejelentési és engedélyezési 
rendszereket egyetlen, az Európai 
Atomenergia-közösség (a továbbiakban: a 
Közösség) egész területén érvényes
nyilvántartási rendszerrel váltja fel.

(4) Mivel a szállítás az egyetlen olyan 
tevékenység, amely gyakran határokon 
átnyúló jellegű, előfordulhat, hogy a 
radioaktívanyag-fuvarozóknak egyszerre 
több tagállam bejelentési és engedélyezési 
rendszerének követelményeit is be kell 
tartaniuk. Ez a rendelet a szóban forgó 
tagállami bejelentési és engedélyezési 
rendszereket egyetlen nyilvántartási 
rendszerrel váltja fel.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Közös kritériumok meghatározásával 
biztosítani kell e rendelet hatékony és 
összehangolt végrehajtását, amely 
kritériumokat a tagállamok alkalmazzák a 
fuvarozó-nyilvántartási igazolások 
kiadásakor, továbbá biztosítani kell a 
megvalósítható és kötelező 
információcserét a többi tagállammal a 
fuvarozók ellenőrzésének biztosítása, a 
megfelelés ellenőrzése, valamint a 
vészhelyzetekre való hatékony reagálás 
érdekében.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni. E 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel összhangban kell 
gyakorolni.

törölve

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a)  az iparra nehezedő szabályozási 
terhek csökkentésének általános célja 
elismeréseként a Bizottságnak tovább kell 
tanulmányoznia a jelen rendelet számos 
olyan kisvállalkozásra gyakorolt hatását, 
amely egyetlen tagállam határain belül 
szállít radioaktív anyagokat.

Indokolás

Ez azért fontos, mert a Bizottság megállapította, hogy „az elérhető adatok alapján nagyon 
nehéz kiszámítani a kkv-kra gyakorolt konkrét hatásokat”, valamint hogy az érdekeltekkel 
folytatott online konzultációra szánt időszak nagyon rövid volt (2007. december 10–2008. 
január 28., amibe a karácsonyi szünet is beleesett).

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet létrehozza a 
radioaktívanyag-fuvarozók közösségi 

(1) Ez a rendelet létrehozza a 
radioaktívanyag-fuvarozók közösségi 
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nyilvántartási rendszerét, amely 
megkönnyíti a tagállamok azon feladatát, 
hogy biztosítsák a munkavállalók és a 
lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból származó veszélyekkel 
szembeni védelmére vonatkozó, a 
96/29/Euratom irányelvben megállapított 
alapvető biztonsági előírások betartását.

nyilvántartási rendszerét, amely 
megkönnyíti a tagállamok azon feladatát, 
hogy biztosítsák a veszélyes anyagok 
szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK 
irányelv előírásainak betartását.

Indokolás

A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a
veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti, ezért helyénvaló e 
rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság 
javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől;  annál 
kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. A 
radioaktív anyagokkal szembeni védelem szabályaival általában – összhangban az Európai 
Parlament által 2011. február 15-én elfogadott BELET-jelentéssel (P7_TA(2011)0055) és a 
2013. március 12-én elfogadott, „Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív 
anyagok” című RIVASI-jelentéssel (P7_TA(2013)0068) – a Szerződés keretei között kell 
foglalkozni.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet biztosítja és fenntartja a 
megfelelő biztonsági előírásokat a 
lakosság és a környezet radioaktív 
anyagok szállítása során való védelme 
érdekében.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „súlyos következményekkel járó 
veszélyes áruk – radioaktív anyagok”: 
olyan radioaktív anyagok, amelyeket 
terrorcselekmény során visszaélésszerűen 

e) „súlyos következményekkel járó 
veszélyes áruk – radioaktív anyagok”: 
olyan radioaktív anyagok, amelyek 
véletlenül kiszivároghatnak, illetve
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használhatnak fel, és amelyek 
következésképp súlyos következményekkel 
– például a NAÜ nukleáris biztonsági 
iránymutatás-sorozatának „Security in the 
Transport of Radioactive Material” (A 
radioaktív anyagok szállításának 
biztonsága) című, Bécsben, 2008-ban 
kiadott 9. számának A.9. függelékében 
meghatározott tömeges halálozás vagy 
tömegpusztítás – járhatnak;

amelyeket terrorcselekmény során 
visszaélésszerűen használhatnak fel, és 
amelyek következésképp súlyos 
következményekkel – például a NAÜ 
nukleáris biztonsági iránymutatás-
sorozatának „Security in the Transport of 
Radioactive Material” (A radioaktív 
anyagok szállításának biztonsága) című, 
Bécsben, 2008-ban kiadott 9. számának 
A.9. függelékében meghatározott tömeges 
halálozással vagy tömegpusztítással –
járhatnak;

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az egyes tagállamok fenntartják az 
arra vonatkozó jogot, hogy a radioaktív 
anyagok területükön való szállítását a 
biztonsági okokon kívüli – például 
nemzetbiztonsági vagy környezetvédelmi –
okokból is szabályozzák vagy tiltsák.

Indokolás

A jelenleg érvényben lévő, a veszélyes anyagok belföldi szállításáról szóló 2008/68/EK 
irányelvben lefektetett előírások nem veszíthetnek erejükből.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A radioaktív anyagok bármiféle 
szállítását a veszélyes áruk szárazföldi 
szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv 
szerint a veszélyes és szennyező anyagokra 
vonatkozó nemzetközi szabályoknak és 
ENSZ-EGB előírásoknak, az ide 
vonatkozó, a Veszélyes Áruk Nemzetközi 
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Közúti Szállításáról szóló Európai 
Megállapodásnak (ADR), a Veszélyes 
Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról 
szóló Szabályzatnak (RID) és a Veszélyes 
Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról 
szóló Európai Megállapodásnak (ADN) 
megfelelően kell végezni.

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Közös biztonsági előírások

A Bizottság a 10. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén közös biztonsági előírásokat határoz 
meg, amelyeket a radioaktív anyagok 
szállítóinak be kell tartaniuk. Ezeknek az 
előírásoknak többek között radiológiai 
vészhelyzetekre vonatkozó kritériumokat, 
és tájékoztatásra, illetve képzésre 
vonatkozó intézkedéseket is tartalmazniuk 
kell. 

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság elektronikus fuvarozó-
nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: 
ESCReg rendszer) hoz létre és tart fenn a 
radioaktív anyagok szállításának 
felügyeletére és ellenőrzésére. A Bizottság
meghatározza az ESCReg rendszerbe 
felveendő információk körét, valamint a 
rendszer műszaki előírásait és 
követelményeit.

(1) A Bizottság a 10. cikk szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén létrehozza és fenntartja az
elektronikus fuvarozó-nyilvántartási 
rendszert (a továbbiakban: ESCReg 
rendszer) a radioaktív anyagok 
szállításának felügyeletére és ellenőrzésére, 
továbbá meghatározza az ESCReg 
rendszerbe felveendő információk körét, 
valamint a rendszer műszaki előírásait és 
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követelményeit.

Módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új) és 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ESCReg lehetővé teszi a 
fuvarozók számára, hogy egy központi 
internetes felületen kérelmezzék a 
nyilvántartásba vételüket. Az ESCReg 
létrehozásakor a Bizottság előre biztosítja 
a fuvarozók internet alapú regisztrációs 
rendszerének működőképességét és 
hozzáférhetőségét.
(2a) A Bizottság e rendelet hatálybalépését 
követően haladéktalanul megkezdi az 
ESCReg-rendszer létrehozására irányuló 
munkát.
E rendelet hatálybalépését követően a 
Bizottságnak kétéves időszak áll 
rendelkezésére annak a Tanács felé való 
igazolására, hogy az ESCReg-rendszert 
létrehozták és az teljes mértékben 
működőképes. A Bizottság tájékoztatja az 
Európai Parlamentet, amint az ESCReg-
rendszert létrehozták és az teljes 
mértékben működőképes.

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság nem felel az ESCReg 
rendszeren keresztül benyújtott 
információk tartalmáért és pontosságáért.

(3) A Bizottság nem felel az ESCReg 
rendszeren keresztül benyújtott 
információk tartalmáért, ezen 
információknak pedig pontosaknak, 
időszerűeknek és átláthatóaknak kell 
lenniük.
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Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az átvételi elismervény kiadásától 
számított nyolc héten belül a hatáskörrel 
rendelkező hatóság fuvarozói 
nyilvántartásba vételi igazolást állít ki, ha a 
benyújtott adatokat hiánytalannak, továbbá 
e rendelettel, a 96/29/Euratom irányelvvel
és a 2008/68/EK irányelvvel összhangban 
lévőnek ítéli.

(4) Az átvételi elismervény kiadásától 
számított négy héten belül – amely 
időtartam meghosszabbítható, ha úgy 
ítélik meg, hogy további időre van szükség
a közbiztonság fenntartása érdekében – a
hatáskörrel rendelkező hatóság fuvarozói 
nyilvántartásba vételi igazolást állít ki, ha a 
benyújtott adatokat hiánytalannak, továbbá 
e rendelettel, a 96/29/Euratom irányelvvel 
és a 2008/68/EK irányelvvel összhangban 
lévőnek ítéli.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Annak ellenőrzésére, hogy a 
kérelmező megfelel-e ennek a 
rendeletnek, a hatáskörrel rendelkező 
hatóság az IA. (új) mellékletben felsorolt 
közös biztonsági kritériumokat 
alkalmazza. A megvalósíthatóság alapján, 
valamint e rendelet egységes 
végrehajtásának és a sugárzásvédelem 
további javítása érdekében ezt a 
mellékletet a 10. cikkben említett 
eljárással összhangban rendszeresen 
felülvizsgálják.

Indokolás

A radioaktívanyag-fuvarozókra vonatkozó biztonsági követelmények hatékony és egységes 
végrehajtásának biztosítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ellenőrizniük 
kell, hogy a nyilvántartásba vételt kérelmező fuvarozó – a képzés, a személyzet, az 
erőforrások stb. tekintetében – valóban képes-e eleget tenni a követelményeknek, különösen a 
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szállítási balesetek esetén. 

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás 
másolatát az ESCReg rendszeren keresztül 
automatikusan át kell adni azon 
tagállamok valamennyi hatáskörrel 
rendelkező hatóságának, ahol a fuvarozó 
működni szándékozik.

A fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás 
másolatát az ESCReg rendszeren keresztül 
automatikusan át kell adni az összes 
tagállam valamennyi hatáskörrel 
rendelkező hatóságának.

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság 
elutasítja a fuvarozói nyilvántartásba vételi 
igazolás kiállítását azzal az indokolással, 
hogy a kérelem hiányos és nem felel meg 
az alkalmazandó követelményeknek, 
írásban válaszol a kérelmezőnek az átvételi 
elismervény kiadását követő nyolc héten 
belül. Az ilyen elutasítást megelőzően a 
hatáskörrel rendelkező hatóság felszólítja a 
kérelmezőt, hogy a felszólítás átvételétől 
számított három héten belül javítsa ki vagy 
egészítse ki kérelmét. A hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak meg kell indokolnia 
az elutasítást.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság 
elutasítja a fuvarozói nyilvántartásba vételi 
igazolás kiállítását azzal az indokolással, 
hogy a kérelem hiányos és nem felel meg 
az alkalmazandó követelményeknek, 
írásban válaszol a kérelmezőnek az átvételi 
elismervény kiadását követő négy héten 
belül. Az ilyen elutasítást megelőzően a 
hatáskörrel rendelkező hatóság felszólítja a 
kérelmezőt, hogy a felszólítás átvételétől 
számított három héten belül javítsa ki vagy 
egészítse ki kérelmét. A hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak meg kell indokolnia 
az elutasítást.

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokban az esetekben, amikor a 
fuvarozónak sürgős engedélyre van 
szüksége, és e sürgősséget egy orvosi 
ellátásban részesülő beteghez kötődő 
kockázat csökkentése – például a 
kórházak által a diagnosztizálás és 
kezelések során, illetve a radioaktív 
anyagoknak a balesetek vagy 
terrorcselekmények után való eltávolítása 
során használt radioaktív anyagok 
szállítása – indokolja, hatósági engedély 
bocsátható ki és hagyható jóvá a lehető 
legrövidebb időn belül, az eset 
súlyosságának függvényében.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elutasítás másolatát és az indokolást az 
ESCReg rendszeren keresztül 
automatikusan át kell adni azon 
tagállamok valamennyi hatáskörrel 
rendelkező hatóságának, ahol a fuvarozó 
működni szándékozik.

Az elutasítás másolatát és az indokolást az 
ESCReg rendszeren keresztül 
automatikusan át kell adni az összes 
tagállam valamennyi hatáskörrel 
rendelkező hatóságának.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A sugárzásvédelemért felelős illetékes
hatóságoknak minden egyes 
nyilvántartásba vételi igazolással 
rendelkező személynél évente legalább 
egyszer bejelentés nélküli ellenőrzéseket 
kell lefolytatniuk. Az illetékes 
hatóságoknak rendszeres időközönként 
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meg kell győződniük a szállító 
járműveknek a rendeltetési helyre való 
megérkezése utáni ellenőrzéséről is annak 
megelőzése érdekében, hogy a 
sugárszennyezett járműveket, vasúti 
kocsikat vagy hajókat 
szennyezésmentesítés nélkül újra 
használják.

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha valamely fuvarozó nem tesz eleget e 
rendelet követelményeinek, a megfelelés 
hiányának feltárása szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága az adott 
tagállam jogi keretrendszerén belül 
végrehajtási intézkedéseket alkalmaz,
ilyenek például a következők: írásbeli
felszólítások, képzési és oktatási
intézkedések, a nyilvántartásba vétel 
felfüggesztése, visszavonása vagy 
elutasítása, illetve büntetőeljárás, a 
megfelelés hiányának biztonsági 
jelentőségétől és a fuvarozó megfelelési 
statisztikáitól függően.

(1) Ha valamely fuvarozó nem tesz eleget e 
rendelet követelményeinek, a megfelelés 
hiányának feltárása szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága az adott 
tagállam jogi keretrendszerén belül 
végrehajtási intézkedéseket alkalmaz: 
először is azonnal felfüggeszti az adott 
fuvarozó által történő radioaktívanyag-
szállítást, majd amennyiben ezt 
helyénvalónak ítéli, írásbeli
felszólításokat, képzési és oktatási
intézkedéseket alkalmaz, felfüggeszti, 
visszavonja vagy elutasítja a 
nyilvántartásba vételt, illetve
büntetőeljárást indít, a megfelelés 
hiányának biztonsági jelentőségétől és a 
fuvarozó megfelelési statisztikáitól 
függően.

A fuvarozó nyilvántartásba vétele szerinti 
tagállam illetékes hatósága felülvizsgálja 
az érintett fuvarozó nyilvántartásba 
vételét.
A megfelelés bármiféle hiányáról 
tájékoztatják a többi tagállamot és a 
Bizottságot. 
A megfelelés hiányát jelentik az ESCReg 
felé, és nyilvánosan hozzáférhetővé teszik 
az interneten.
A csalások megelőzése érdekében 
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visszatartó erejű szankciókat határoznak 
meg az előírások be nem tartásának 
esetére.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben bizonyíték van arra, 
hogy egy hatáskörrel rendelkező hatóság 
úgy adott ki engedélyt radioaktívanyag-
fuvarozásra, hogy a kérelem nem volt 
teljes vagy elégséges, a további 
intézkedéseket a Bizottság határozza meg.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A meg nem felelés megállapításának 
helye szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága közli a fuvarozóval és 
a fuvarozó radioaktívanyag-szállítási 
szándékának helye szerinti tagállamok
hatáskörrel rendelkező hatóságaival az 
alkalmazott végrehajtási intézkedésekre 
vonatkozó információkat és az adott 
intézkedések indokolását. Ha a fuvarozó 
nem tesz eleget az (1) bekezdés szerint 
alkalmazott végrehajtási intézkedéseknek, 
a nyilvántartásba vételt visszavonja a 
fuvarozó központi irodájának helye szerinti 
tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, 
illetve ha a fuvarozó harmadik országban 
letelepedett, azon tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága, ahol a fuvarozó 
először szándékozott belépni a Közösség 
területére.

(2) A meg nem felelés megállapításának 
helye szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága közli a fuvarozóval, 
valamennyi tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságaival és a Bizottsággal
az alkalmazott végrehajtási intézkedésekre 
vonatkozó információkat és az adott 
intézkedések indokolását. Ha a fuvarozó 
nem tesz eleget az (1) bekezdés szerint 
alkalmazott végrehajtási intézkedéseknek, 
a nyilvántartásba vételt visszavonja a 
fuvarozó központi irodájának helye szerinti 
tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, 
illetve ha a fuvarozó harmadik országban 
letelepedett, azon tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága, ahol a fuvarozó 
először szándékozott belépni a Közösség 
területére.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság közli 
a fuvarozóval és a többi érintett,
hatáskörrel rendelkező hatósággal a 
visszavonást és egyúttal annak indokolását 
is.

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság közli 
a fuvarozóval, az összes többi hatáskörrel 
rendelkező hatósággal és a Bizottsággal a
visszavonást és egyúttal annak indokolását 
is.

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezekről az információkról és 
az azokban bekövetkezett bármely 
változásról az ESCReg rendszeren 
keresztül értesíti a Közösségen belüli 
valamennyi illetékes hatóságot.

A Bizottság ezekről az információkról és 
az azokban bekövetkezett bármely 
változásról az ESCReg rendszeren 
keresztül értesíti a Közösségen belüli 
valamennyi illetékes hatóságot, illetve 
ezeket az információkat a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé teszi az 
interneten.

Indokolás

Az illetékes hatóságra és az országos kapcsolattartó pontra vonatkozó információk a lakosság 
érdekét szolgálhatják, ezért azoknak nyilvánosan elérhetőknek kell lenniük.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A radioaktív anyagok szállítására 
vonatkozó nemzeti sugárvédelmi 
szabályokról szóló információknak a 
kapcsolattartókon keresztül könnyen 
elérhetőknek kell lenniük a fuvarozók 

(2) A radioaktív anyagok szállítására 
vonatkozó nemzeti sugárvédelmi 
szabályokról szóló információknak a 
kapcsolattartókon keresztül könnyen 
elérhetőknek kell lenniük.
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számára.

Indokolás

Az alkalmazandó szabályokra vonatkozó információk a lakosság érdekét szolgálhatják, ezért 
azoknak nyilvánosan elérhetőknek kell lenniük.

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fuvarozók kérésére az adott tagállam 
kapcsolattartója és hatáskörrel rendelkező 
hatósága teljes körű tájékoztatást nyújt 
azon követelményekről, amelyek a 
radioaktív anyagoknak a szóban forgó 
tagállam területén történő szállításával 
kapcsolatosak.

A fuvarozók vagy más érdekelt felek
kérésére az adott tagállam kapcsolattartója 
és hatáskörrel rendelkező hatósága teljes 
körű tájékoztatást nyújt azon 
követelményekről, amelyek a radioaktív 
anyagoknak a szóban forgó tagállam 
területén történő szállításával 
kapcsolatosak.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai a nyilvántartásba vételi igazolás 
kiadásához kapcsolódó követelményeik 
összehangolása, valamint e rendelet 
harmonizált alkalmazásának és 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
együttműködést folytatnak.

A tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai a nyilvántartásba vételi igazolás 
kiadásához kapcsolódó követelményeik 
összehangolása, valamint e rendelet 
harmonizált alkalmazásának és 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
együttműködést folytatnak az Ia.
mellékletben meghatározott, közös 
biztonsági kritériumok alapján. A 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 
kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a 
többi tagállam illetékes hatóságait e 
rendelet megsértéséről.
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Indokolás

A radioaktívanyag-fuvarozókra vonatkozó biztonsági követelmények hatékony és egységes 
végrehajtásának biztosítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ellenőrizniük 
kell, hogy a nyilvántartásba vételt kérelmező fuvarozó – a képzés, a személyzet, az 
erőforrások stb. tekintetében – valóban képes-e eleget tenni a követelményeknek, különösen a 
szállítási balesetek esetén. 

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtás A felhatalmazás gyakorlása

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad 
el, amelyekben létrehozza a 4. cikk 
szerinti elektronikus fuvarozó-
nyilvántartási rendszert (ESCReg 
rendszer).

(1) Az ezen irányelvben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit e cikk határozza meg.

E végrehajtási jogi aktusokat a 11. 
cikkben meghatározott tanácsadó 
bizottsági eljárással kell elfogadni.

(2) A Bizottságnak a 4. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására adott felhatalmazás 
határozatlan időre szól, (…)-tól/-től 
kezdődő hatállyal.
(3) A Bizottság e rendelet hatálybalépését 
követően 3 évvel, azt követően pedig 5 
évente jelentést tesz a Parlamentnek az 
ESCReg-rendszer működéséről és 
eredményeiről. A jelentésnek ki kell térnie 
a hozzáférhetőség, a funkcionalitás, a 
stabilitás, a biztonság és a 
felhasználóbarát jelleg értékelésére, 
valamint a 7. cikkben meghatározott, 
megfelelést biztosító követelmények 
végrehajtásának értékelésére.
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(4) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 4. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat a már hatályos, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét nem érinti.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 4. cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.”

Indokolás

Az Európai Parlamentet rendszeresen tájékoztatni kell az ESCReg-rendszer használatáról. Az 
első jelentést a kétéves átmeneti időszak után 1 évvel, azaz a rendelet hatálybalépése után 3 
évvel kell elkészíteni.

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
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Tanácsadó bizottság
A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. 
Ez a bizottság a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében bizottságnak 
minősül.
E bekezdésre történő hivatkozáskor a 
182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 
alkalmazni.
A bizottság szakvéleményt ad és segítséget 
nyújt a Bizottságnak az e rendeletben 
előírt feladatainak ellátása során.
A bizottság a tagállamok által kijelölt 
szakértőkből és a Bizottság által kijelölt 
szakértőkből áll, elnöke pedig a Bizottság 
képviselője.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk 12. cikk
Hatálybalépés Hatálybalépés és alkalmazás
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

(1) Ez a rendelet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő huszadik napon lép hatályba.

(2) Az 5., 6. és 7. cikket [a rendelet 
hatálybalépését követő 2 év]-tól/-től kell 
alkalmazni.

Indokolás

Amint a nyilvántartási rendszer teljes mértékben működőképes, a fuvarozók e rendelettel 
összhangban kizárólag az ESCReg-rendszeren keresztül vetethetik magukat nyilvántartásba.  
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Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet – 1 bekezdés – táblázat – B rész – 1-4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A fuvarozó szervezet felelős 
képviselőjének (a fuvarozó szervezet 
nevében kötelezettségvállalásra 
feljogosított személy) neve, beosztása, 
pontos címe, telefonszáma és e-mail címe:

1. A fuvarozó szervezet felelős 
képviselőjének (a fuvarozó szervezet 
nevében kötelezettségvállalásra 
feljogosított személy) neve, beosztása, 
pontos címe, mobil-, illetve vezetékes
telefonszáma és e-mail címe:

2. A hatóságok részéről 
műszaki/adminisztratív kérdésekért felelős 
kapcsolattartó személy (a fuvarozó 
vállalkozás által folytatott tevékenységek 
tekintetében az előírások betartásáért 
felelős személy) neve, beosztása, pontos 
címe, telefonszáma és e-mail címe:

2. A hatóságok részéről 
műszaki/adminisztratív kérdésekért felelős 
kapcsolattartó személy (a fuvarozó 
vállalkozás által folytatott tevékenységek 
tekintetében az előírások betartásáért 
felelős személy) neve, beosztása, pontos 
címe, mobil-, illetve vezetékes
telefonszáma és e-mail címe:

3. A biztonsági tanácsadó neve, beosztása
és pontos címe (csak a szárazföldi szállítási 
módok esetében, és ha eltér az 1. vagy 2. 
pontban megadottól):

3. A biztonsági tanácsadó (csak a 
szárazföldi szállítási módok esetében, és ha 
eltér az 1. vagy 2. pontban megadottól)
neve, beosztása, pontos címe, mobil-, 
illetve vezetékes telefonszáma és e-mail 
címe:

4. A sugárvédelmi program végrehajtásáért 
felelős személy neve, beosztása és pontos 
címe, amennyiben eltér az 1., a 2. vagy a 3. 
pontban megadottól. 

4. A sugárvédelmi program végrehajtásáért 
felelős személy (amennyiben eltér az 1., a 
2. vagy a 3. pontban megadottól) neve, 
beosztása, pontos címe, mobil-, illetve 
vezetékes telefonszáma és e-mail címe:

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet – 4 bekezdés – 7 pont – - 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a fuvarozónak a kérelmével 
kapcsolatban további részleteket vagy 
magyarázatot kell közölnie, kérjük, itt 
tegye meg: 
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Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet – 4 bekezdés – 7 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alulírott fuvarozó ezúton igazolom, hogy 
eleget teszek a Bizottság által e rendelet 
3a. cikke értelmében meghatározott közös 
biztonsági előírásoknak.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. MELLÉKLET
KÖZÖS BIZTONSÁGI KRITÉRIUMOK 
1. Tájékoztatás, iránymutatás és képzés:
a) Általános képzés (tanúsítás az ADR-
megállapodás alapján és sugárzásvédelem 
a 96/26/Euratom irányelv alapján)
b) Funkcióspecifikus képzés
c) Biztonsági képzés (vészhelyzeti reagálás 
a 96/26/Euratom irányelv alapján)
A fuvarozó a sugárzásnak kitett 
munkavállalóknak megfelelő képzést 
nyújt a sugárzásvédelemmel (2000/18/EK 
irányelv) és a vészhelyzetekkel 
kapcsolatban.
A fuvarozó köteles nyilvántartást vezetni a 
személyzetének nyújtott képzésről. 
A hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
tájékoztatást és iránymutatást adni a 
radioaktív anyagok biztonságos 
szállításával kapcsolatban. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság különösen megfelelő 
tájékoztatást nyújt a lakosságnak és a 
felhasználóknak a hatóság biztonsági és 
szabályozási megközelítéséről, 
közigazgatási eljárásairól és 
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döntéshozataláról. 
2. Radiológiai vészhelyzetek:
1. A vészhelyzetekkel kapcsolatos 
dokumentumok elkészítésekor használt 
nyelvezetnek megfelelőnek kell lennie 
annak biztosítására, hogy a felhasználók 
– azaz a feladók, a fuvarozók, a csomagok 
szállítói és/vagy gyártói és a szabályozó 
szervek – helyesen és egyértelműen 
megértsék azt.
2. A fuvarozónak igazolnia kell, hogy 
megfelelő erőforrásokkal és támogatással 
rendelkezik szállítási balesetekhez való 
reagáláshoz. A fuvarozónak 
koordinátorként kell eljárnia, hogy 
tájékoztassa az érintett, hatáskörrel 
rendelkező hatóságokat a vészhelyzeti 
reagálásról, illetve ebben a tárgyban 
tanácsot kérjen azoktól. A fuvarozó 
köteles kijelölni egy kapcsolattartó 
személyt baleseti helyzetek esetére.
3. A vészhelyzeti reagálás célja a szállítási 
incidensekhez kapcsolódó kockázatok 
minimumra szorítása gyors és megfelelő 
reagálás révén. A megfelelő reagálás az, 
melynek során a lehető legkisebbre 
mérséklik a lehetséges vagy tényleges 
személyi, vagyoni és környezeti károkat. 
Az ilyen reagálás legalább a következőket 
foglalja magában: személyek 
sugárzásmérése, egy sugárzásvédelmi 
szakértő ajánlásának megfelelően; 
megfelelő orvosi és radiológiai ellátás a 
sérült vagy sugárszennyezett személyek 
számára; a radioaktív anyag megfelelő 
ártalmatlanítása és a baleset miatt 
szétszóródott radioaktív anyag 
feltakarítása; a baleset helyszínének 
helyreállítása, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben visszaállítsák annak eredeti, 
szokásos állapotát és funkcióját. Egyes 
esetekben némely intézkedés hosszabb időt 
igényelhet; ezekben az esetekben a kezdeti 
reagálásnak biztosítania kell legalább a 
sérült személyek megfelelő orvosi 
ellátását, és a vagyoni vagy környezeti kár 
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mérséklését.
4. A hatáskörrel rendelkező hatóság 
biztosítja a vészhelyzeti reagálás 
valamennyi intézkedésének rendszeres 
felülvizsgálatát, ideértve a hatáskörrel 
rendelkező hatóság, a radioaktív anyag 
szállításában részt vevő szervezet és 
minden más lényeges szereplő által teendő 
intézkedéseket is.
5. Minden fuvarozónak biztosítania kell, 
hogy a lakosságot tájékoztassák az 
egészségvédelmi intézkedésekről, ideértve 
a következőket:
a) a radioaktivitásra vonatkozó 
alapismeretek és a radioaktivitás emberi 
egészségre és környezetre gyakorolt 
hatásai;
b) a radiológiai vészhelyzetek lehetséges 
esetei és annak lehetséges következményei 
a lakosságra és a környezetre nézve;
c) megfelelő tájékoztatás a lakosságtól 
radiológiai veszélyhelyzetben elvárt 
viselkedésről;
d) a vészhelyzeti intézkedések 
végrehajtásáért felelős, megfelelő helyi 
hatóság.
A lakosság fenti tájékoztatását rendszeres 
időközönként aktualizálni kell.
3. Biztonsági tanácsadó 
a) A fuvarozónak biztonsági tanácsadót 
kell kineveznie.
b) A biztonsági tanácsadónak 
ismeretekkel és tapasztalattal kell 
rendelkeznie a sugárzásvédelem terén.
4. A dózismeghatározás, az egyéni 
megfigyelés, a munkahelyek megfigyelése 
a 96/29/Euratom irányelv 
követelményeivel összhangban történik.
5. Sugárzásvédelmi program (fokozatos 
megközelítés), amely magában foglalja 
legalább a következőket:
a) a program hatóköre;
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b) biztonsági kultúra;
c) gyakorlati intézkedések a 
sugárzásvédelmi célkitűzések biztosítása 
érdekében;
d) szerepek és felelősségi körök a 
szervezeten belül;
e) dózismeghatározás;
f) dózishatárértékek, korlátok és 
optimalizálás;
g) felületi szennyeződési tesztek;
h) elkülönítés és egyéb védintézkedések;
i) vészhelyzeti reagálási szabályozás;
j) képzés;
k) irányítási rendszerek a radioaktív 
anyag biztonságos szállítására.
6. Minőségi és megfelelőségi ellenőrzés a 
Bizottság által kialakított iránymutatások 
szerint.
7. További követelmények:
a) A veszélyes áruk fuvarozásában részt 
vevő személyeknek minden ésszerű lépést 
meg kell tenniük az áruk fizikai 
védelmének biztosítása és annak 
megakadályozása érdekében, hogy 
ezekhez az árukhoz illetéktelenek 
hozzáférjenek.
Közúti, vasúti és belvízi szállítás esetén az 
árukat a rendeltetési helyre való 
megérkezés után az ésszerűen 
megvalósítható legkorábbi időpontban ki 
kell rakodni a járműből, vasúti 
teherkocsiból vagy a hajóból. 

Indokolás

A radioaktívanyag-fuvarozókra vonatkozó biztonsági követelmények hatékony és egységes 
végrehajtásának biztosítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ellenőrizniük 
kell, hogy a nyilvántartásba vételt kérelmező fuvarozó – a képzés, a személyzet, az 
erőforrások stb. tekintetében – valóban képes-e eleget tenni a követelményeknek, különösen a 
szállítási balesetek esetén. 
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