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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums regulai par radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijas Kopienas sistēmas 
izveidošanu risina pamatjautājumus par strādājošo un iedzīvotāju veselības aizsardzību pret 
apdraudējumu, ko rada jonizējošais starojums un radioaktīvo materiālu pārvadāšana Kopienā, 
izmantojot sauszemes ceļus. Komisija ierosina izveidot vienotu radioaktīvo materiālu 
pārvadātāju reģistrācijas sistēmu, kas būtu spēkā visā Euratom kopienā.

Pārvadājot radioaktīvos materiālus, ir jāievēro drošības pamatstandarti strādājošo un 
iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām, kas noteikti 
Padomes 1996. gada 13. maija Direktīvā 96/27/Euratom, kā arī jāievēro prasības saskaņā ar 
2008. gada 24. septembra Direktīvu 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes 
pārvadājumiem. Tomēr, tā kā pārvadājumi ļoti bieži tiek veikti pāri robežām, jautājums par 
radioaktīvo materiālu sauszemes pārvadājumu regulējumu ir jāizskata arī Kopienas līmenī.
Tāpēc Komisijas priekšlikumā ierosināts izveidot Kopienas reģistrācijas sistēmu, tādējādi 
Eiropas Komisijai nododot atsevišķas īstenošanas tiesības. Šī sistēma aizstāj valsts ziņošanas 
un atļauju saņemšanas procedūras radioaktīvo materiālu pārvadātājiem ar vienotu reģistrācijas 
sistēmu pārvadājumu veikšanai un veicina procedūras vienkāršošanu, samazinot 
administratīvo slogu, kā arī likvidē šķēršļus jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai tirgū.
Vienlaikus priekšlikums regulai saglabā augstos pretradiācijas aizsardzības līmeņus attiecībā 
uz strādājošiem un iedzīvotājiem.

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas referente uzskata, ka Komisijas 
priekšlikums, izveidojot Kopienas reģistrācijas sistēmu, būtiski vienkāršo radioaktīvo 
materiālu pārvadātāju reģistrācijas procedūru. Es atzinīgi vērtēju automātisku sertifikātu 
abpusējas atzīšanas principu, tomēr uzskatu, ka šāda sistēma var būt derīga tikai tad, ja tiek 
noteikti kopēji sertifikātu izsniegšanas kritēriji. Nespēja noteikt šādus kritērijus nopietni 
iedragātu kopēju noteikumu saskaņotu īstenošanu Kopienā un mudinātu gan dalībvalstis, gan 
iedzīvotājus apšaubīt šādu tiesību aktu efektivitāti. Tāpēc es ierosinu noteikt kopējus drošības 
kritērijus, pēc kuriem kompetenta iestāde pārbauda, vai pārvadātājs, kurš ir iesniedzis 
reģistrācijas pieteikumu, spēj izpildīt drošības prasības šajā jautājumā atbilstoši 
Direktīvai 96/29/Euratom un Direktīvai 2008/68/EK, pamatojoties uz 
Direktīvu 96/29/Euratom un Direktīvu 2008/68/EK.

Otrkārt, Komisijas priekšlikumā ir noteikti pasākumi, kas jāveic gadījumā, ja tiek konstatēta 
pārvadātāja neatbilstība šīs regulas prasībām. Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejas referentes nostāja ir stingrāka nekā Komisijas priekšlikumā minētā, un referente 
ierosina, ka gadījumos, kad pārvadātājs neizpilda šīs regulas prasības, tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā neatbilstība ir konstatēta, nekavējoties aptur attiecīgā pārvadātāja 
radioaktīvo materiālu pārvadājumu un piemēro izpildes pasākumus atbilstoši attiecīgās 
dalībvalsts tiesiskajam regulējumam atkarībā no neatbilstības nozīmes drošības ziņā un 
pārvadātāja līdzšinējās atbilstības. Citas dalībvalstis un Komisiju informē par visiem 
neatbilstības gadījumiem. Tiklīdz pārvadātājs ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, tas 
var atsākt savu darbību Kopienā.

Treškārt, atzinumā teikts, ka gadījumā, ja tiek konstatēta pārvadātāja neatbilstība šīs regulas 
noteikumiem, attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde par neatbilstību paziņo ne tikai 
pārvadātājam un citu to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, uz kurām pārvadātājs bija 
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iecerējis veikt pārvadājumu, bet arī visām dalībvalstīm. Referente uzskata, ka Kopienas 
līmeņa sistēmā ir jānotiek pārredzamai saziņai starp visiem Kopienas locekļiem.

Turklāt referente pauž bažas par to, ka Komisijas priekšlikumā nav definēta procedūra 
gadījumā, ja sertifikāta izsniegšanas procesā ieviešas administratīva kļūda. Sertifikātus 
izsniedz attiecīgas kompetentās iestādes, un kļūdas varbūtību nedrīkst neņemt vērā. Tāpēc 
referente aicina dalībvalstis turpināt pārrunas par šādas procedūras iespējamību.

Visbeidzot, referente uzskata, ka regulā ir jānosaka konkrēts datums īstenošanas aktiem, ar 
kuriem izveido Pārvadātāju reģistrācijas elektronisko sistēmu (ESCReg), lai tādējādi 
nodrošinātu savlaicīgu tiesību akta īstenošanu. Turklāt atzinumā teikts, ka Eiropas Komisija 
3 gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam ik pēc 5 gadiem ziņo Parlamentam par 
ESCReg sistēmas darbību un izpildi. Ziņojumā novērtē pieejamību, funkcionalitāti, stabilitāti, 
drošību un izmantojamības vieglumu, kā arī to, kā tiek ievērotas 7. pantā izvirzītās atbilstības 
nodrošināšanas prasības.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums

1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

PADOMES REGULA EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

par radioaktīvo materiālu pārvadātāju 
reģistrācijas Kopienas sistēmas 
izveidošanu

par radioaktīvo materiālu pārvadātāju 
reģistrācijas Kopienas sistēmas 
izveidošanu

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums

1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
31. panta otro daļu un 32. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas
Savienības darbību un jo īpaši tā
91. pantu,
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Pamatojums

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums

2. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas 
sagatavots pēc Zinātnes un tehnikas 
komitejas ieceltu personu grupas 
atzinuma saņemšanas,

ņemot vērā Eiropas Komisijas 
priekšlikumu,

Pamatojums

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums

4. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
atzinumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru,
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Pamatojums

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 33. pantā paredzēts, ka 
dalībvalstīm jānosaka attiecīgi noteikumi, 
ar kuriem nodrošina drošības 
pamatstandartu ievērošanu strādājošo un 
iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma bīstamajām sekām.

(1) Direktīvā 2008/68/EK par bīstamo 
kravu iekšzemes pārvadājumiem paredzēti 
noteikumi par bīstamo kravu, tostarp 
radioaktīvo materiālu, iekšzemes 
pārvadājumiem pa autoceļiem, dzelzceļu 
un iekšējiem ūdensceļiem.

Pamatojums

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Drošības pamatstandarti strādājošo un 
iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret 

(2) Līdzīgi kā visu pārējo bīstamo kravu 
pārvadājumi radioaktīvo materiālu 
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jonizējošā starojuma radītajām briesmām 
ir noteikti Padomes 1996. gada 13. maija 
Direktīvā 96/29/Euratom. Minētā direktīva 
attiecas uz visām darbībām, kas ir saistītas 
ar mākslīgu un dabīgu starojuma avotu 
emitētā jonizējošā starojuma radīto risku, 
ieskaitot transportu.

pārvadājumi jāveic saskaņā ar 
starptautiskajiem noteikumiem par 
bīstamām un piesārņojošām kravām, kā 
arī saskaņā ar attiecīgo Nolīgumu par 
bīstamo kravu starptautiskajiem 
pārvadājumiem ar autotransportu (ADR), 
Noteikumiem par bīstamo kravu 
starptautiskajiem dzelzceļa 
pārvadājumiem (RID) un Eiropas valstu 
Nolīgumu par bīstamo kravu 
starptautiskajiem pārvadājumiem pa 
iekšējiem ūdensceļiem (ADN), kā noteikts 
Direktīvā 2008/68/EK par bīstamo kravu 
iekšzemes pārvadājumiem.

Pamatojums

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Transports ir vienīgā darbība, kam 
bieži vien ir pārrobežu raksturs, tāpēc 
radioaktīvo materiālu pārvadātājiem var 
būt jāievēro vairāku dalībvalstu noteiktās 
prasības, kas saistītas ar to ziņošanas un 
atļauju sistēmu. Ar šo regulu visas minētās 
dalībvalstu ziņošanas un atļauju sistēmas 
aizstāj ar visā Eiropas Atomenerģijas 
kopienā (turpmāk "Kopiena") vienotu 
reģistrācijas sistēmu.

(4) Pārvadāšana ir vienīgā darbība, kam 
bieži vien ir pārrobežu raksturs, tāpēc 
radioaktīvo materiālu pārvadātājiem var 
būt jāievēro vairāku dalībvalstu noteiktās 
prasības, kas saistītas ar to ziņošanas un 
atļauju sistēmu. Ar šo regulu visas minētās 
dalībvalstu ziņošanas un atļauju sistēmas 
aizstāj ar vienotu reģistrācijas sistēmu.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ir jānodrošina efektīva un saskaņota 
šīs regulas īstenošana, nosakot vienotus 
kritērijus, kurus dalībvalstis piemēro, 
izsniedzot pārvadātāju reģistrācijas 
sertifikātus, iespējamu un obligātu 
informācijas apmaiņu ar citām 
dalībvalstīm nolūkā nodrošināt 
pārvadātāju uzraudzību, pārbaudot 
atbilstību, kā arī efektīvi reaģējot ārkārtas 
situācijās.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu vienotus šās regulas 
īstenošanas nosacījumus, īstenošanas 
pilnvaras jāuztic Komisijai. Šīs pilnvaras 
īstenojamas atbilstīgi Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

svītrots

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7 a)  Atzīstot, ka plašākais mērķis ir 
samazināt nozares regulatīvo slogu, 
Komisijai vajadzētu turpināt uzraudzīt šīs 
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regulas ekonomisko ietekmi uz daudziem 
mazajiem uzņēmumiem, kas pārvadā 
radioaktīvus materiālus vienas atsevišķas 
valsts teritorijā.

Pamatojums

Tas ir ļoti svarīgi, jo Komisija ir norādījusi, ka „konkrētu ietekmi uz MVU ir ļoti grūti 
aprēķināt, ņemot vērā pieejamos datus”, un ka apspriešanās periods ar ieinteresētajām 
personām tiešsaistē bija ļoti īsu brīdi (no 2007. gada 10. decembra līdz 2008. gada 
28. janvārim, ietverot Ziemassvētku brīvdienas).

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ar šo regulu izveido radioaktīvo 
materiālu pārvadātāju reģistrācijas 
Kopienas sistēmu, kura dalībvalstīm 
atvieglo uzdevumu nodrošināt drošības 
pamatstandartu ievērošanu attiecībā uz 
strādājošo un iedzīvotāju veselības 
aizsardzību pret jonizējošā starojuma 
bīstamajām sekām saskaņā ar 
Direktīvu 96/29/Euratom.

(1) Ar šo regulu izveido radioaktīvo 
materiālu pārvadātāju reģistrācijas 
Kopienas sistēmu, kura dalībvalstīm 
atvieglo uzdevumu nodrošināt Direktīvas 
2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes 
pārvadājumiem noteikumu ievērošanu.

Pamatojums

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Šī regula nodrošina un uztur 
atbilstošus drošības standartus iedzīvotāju 
un vides aizsardzībai, pārvadājot 
radioaktīvos materiālus.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) "augstas bīstamības bīstamā krava -
radioaktīvais materiāls" ir radioaktīvie 

materiāli, kurus iespējams izmantot terora 
aktu veikšanai un kuri to rezultātā var radīt 
tādas nopietnas sekas kā masveida nāves 
gadījumi vai masu iznīcināšana saskaņā ar 
definīciju A.9 pielikumā SAEA 
noteikumos par radioaktīvo materiālu 
drošu transportu. Kodoldrošības prasības 
Nr. 9 “Security in the Transport of 
Radioactive Material”, Vīne, 2008.;

(e) “augstas bīstamības bīstamā krava —
radioaktīvais materiāls” ir radioaktīvie 
materiāli, kurus var nejauši nopludināt vai 
kurus iespējams izmantot terora aktu 
veikšanai un kuri to rezultātā var radīt 
tādas nopietnas sekas kā masveida nāves 
gadījumi vai masu iznīcināšana saskaņā ar 
definīciju A.9 pielikumā SAEA 
noteikumos par radioaktīvo materiālu 
drošu pārvadāšanu. Kodoldrošības 
prasības Nr. 9 “Security in the Transport of 
Radioactive Material”, Vīne, 2008.;

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums

3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Visas dalībvalstis saglabā tiesības 
reglamentēt vai aizliegt radioaktīvo 
materiālu pārvadāšanu to teritorijā 
vienīgi tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar 
drošību, piemēram, valsts drošības vai 
vides aizsardzības prasību dēļ.

Pamatojums

Nebūtu jāpavājina noteikumi, ko piemēro pašlaik un kas paredzēti Direktīvā 2008/68/EK par 
bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem.
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Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums

3. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Radioaktīvo materiālu pārvadājumus 
veic saskaņā ar starptautiskajiem 
noteikumiem un standartiem, ko 
paredzējusi ANO Eiropas Ekonomikas 
komisija, par bīstamām un piesārņojošām 
kravām, kā arī saskaņā ar attiecīgo 
Nolīgumu par bīstamo kravu 
starptautiskajiem pārvadājumiem ar 
autotransportu (ADR), Noteikumiem par 
bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa 
pārvadājumiem (RID) un Eiropas valstu 
Nolīgumu par bīstamo kravu 
starptautiskajiem pārvadājumiem pa 
iekšējiem ūdensceļiem (ADN), kā noteikts 
Direktīvā 2008/68/EK par bīstamo kravu 
iekšzemes pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums

3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Kopējie drošības standarti

Komisija ar deleģētajiem aktiem atbilstoši 
10. panta noteikumiem paredz vienotu 
drošības standartu kopumu, kas jāievēro 
radioaktīvo materiālu pārvadātājiem. Šie 
standarti cita starpā ietver prasības 
attiecībā uz radioloģiskajām avārijām un 
informācijas un apmācību pasākumiem.
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Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Radioaktīvo materiālu transporta 
uzraudzībai un kontrolei Komisija izveido 
un uztur Pārvadātāju reģistrācijas 
elektronisko sistēmu (Electronic System 
for Carrier Registration, ESCReg). 
Komisija nosaka sistēmā iekļaujamo 
informāciju, kā arī ESCReg tehniskās 
specifikācijas un prasības.

1. Komisija ar deleģētajiem aktiem 
atbilstoši 10. panta noteikumiem izveido 
un uztur Pārvadātāju reģistrācijas 
elektronisko sistēmu (ESCReg)
radioaktīvo Radioaktīvo materiālu 
transporta uzraudzībai un kontrolei un
nosaka sistēmā iekļaujamo informāciju, kā 
arī ESCReg tehniskās specifikācijas un 
prasības.

Grozījums Nr.

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns) un 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a ESCReg ļauj pārvadātājiem pieprasīt 
reģistrāciju, izmantojot centralizētu 
tiešsaistes saskarni. Izveidojot ESCReg, 
Komisija iepriekš nodrošina to, ka 
darbojas un pārvadātājiem ir pieejama 
tiešsaistes reģistrācijas sistēma.
2.a Darbu pie ESCReg izveides Komisija 
sāk nekavējoties pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.
Pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisijai 
atvēl divus gadus, lai tā Padomei varētu 
parādīt, ka ESCReg ir izveidota un ir 
pilnībā funkcionējoša. Komisija informē 
Eiropas Parlamentu par to, ka un kad 
ESCReg ir izveidota un ir pilnībā 
funkcionējoša.

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts



AD\937895LV.doc 13/27 PE506.022v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija nav atbildīga par informācijas 
saturu un pareizību, kas sniegta ar 
ESCReg starpniecību.

3. Komisija nav atbildīga par informācijas 
saturu, kas sniegta ar ESCReg starpniecību, 
un šai informācijai jābūt precīzai, 
savlaicīgai un pārredzamai.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Astoņu nedēļu laikā no pieteikuma 
saņemšanas apstiprinājuma saņemšanas 
kompetentā iestāde izdod pārvadātāja 
reģistrācijas apliecību, ja tā uzskata, ka 
iesniegtā informācija ir pilnīga un atbilst 
šai regulai, Direktīvai 96/29/Euratom un 
Direktīvai 2008/68/EK.

4. Četru nedēļu laikā no pieteikuma 
saņemšanas apstiprinājuma saņemšanas, ko 
var aizkavēt, ja papildu laiks tiek uzskatīts 
par atbilstošu sabiedrības drošības 
nolūkā, kompetentā iestāde izdod 
pārvadātāja reģistrācijas apliecību, ja tā 
uzskata, ka iesniegtā informācija ir pilnīga 
un atbilst šai regulai, Direktīvai 
96/29/Euratom un Direktīvai 2008/68/EK.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
5. pants - 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai pārbaudītu pieteikuma iesniedzēja 
atbilstību šajā regulā minētajam, 
kompetentā iestāde izmanto kopējos 
drošības kritērijus, kas minēti 
Ia pielikumā (jauns). Pamatojoties uz 
iespējām un ar mērķi turpināt regulas 
vienotas īstenošanas un pretradiācijas 
aizsardzības uzlabošanu, šo pielikumu 
regulāri pārskata atbilstoši 10. pantā 
minētajai procedūrai.

Pamatojums

Lai nodrošinātu radioaktīvo materiālu pārvadātājiem izvirzīto drošības prasību efektīvu un 
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vienotu īstenošanu, kompetentajām iestādēm ir jāpārbauda, vai pārvadātājs, kurš iesniedz 
reģistrācijas pieteikumu, patiešām spēj ievērot prasības attiecībā uz apmācību, personālu, 
resursiem utt., īpaši ceļu satiksmes negadījumu sakarā. 

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
5. pants - 5. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārvadātāja reģistrācijas apliecības 
eksemplāru ar ESCReg starpniecību 
automātiski nosūta visu to dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kurās 
pārvadātājs paredzējis veikt darbību.

Pārvadātāja reģistrācijas apliecības 
eksemplāru ar ESCReg starpniecību 
automātiski nosūta visām dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums

5. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde atsaka izdot 
pārvadātāja reģistrācijas apliecību, 
atteikumu pamatojot ar pieteikuma 
nepilnībām vai neatbilstību spēkā esošajām 
prasībām, tā par to pieteikuma 
iesniedzējam paziņo rakstiski astoņu
nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas 
apstiprinājuma izdošanas. Pirms atteikuma 
kompetentā iestāde pieprasa, lai pieteikuma 
iesniedzējs izlabo vai papildina pieteikumu 
trīs nedēļu laikā no pieprasījuma 
saņemšanas. Kompetentā iestāde izdod 
paziņojumu par atteikuma iemesliem.

Ja kompetentā iestāde atsaka izdot 
pārvadātāja reģistrācijas apliecību, 
atteikumu pamatojot ar pieteikuma 
nepilnībām vai neatbilstību spēkā esošajām 
prasībām, tā par to pieteikuma 
iesniedzējam paziņo rakstiski četru nedēļu 
laikā pēc pieteikuma saņemšanas 
apstiprinājuma izdošanas. Pirms atteikuma 
kompetentā iestāde pieprasa, lai pieteikuma 
iesniedzējs izlabo vai papildina pieteikumu 
trīs nedēļu laikā no pieprasījuma 
saņemšanas. Kompetentā iestāde izdod 
paziņojumu par atteikuma iemesliem.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums

5. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, ja pārvadātājam ir 
nepieciešama steidzama atļauja un šo 
steidzamību var pamatot, ņemot vērā riska 
samazināšanu terapeitiski ārstētiem 
pacientiem, piemēram, tādu radioaktīvo 
materiālu piegāde, ko izmanto slimnīcās 
diagnozes un ārstēšanas nolūkā, vai 
radioaktīvo vielu savākšana pēc nejaušas 
noplūdes vai terora akta, oficiālu 
pieprasījumu var sniegt un apstiprināt pēc 
iespējas ātri atkarībā no negadījuma 
smaguma.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants - 6. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atteikumu un paziņojumu par atteikuma 
iemesliem ar ESCReg starpniecību 
automātiski nosūta visu to dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kurās 
pārvadātājs paredzējis veikt darbību.

Atteikumu un paziņojumu par atteikuma 
iemesliem ar ESCReg starpniecību 
automātiski nosūta visām dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums

7. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Kompetentās iestādes pretradiācijas 
aizsardzības jomā vismaz reizi gadā bez 
iepriekšēja brīdinājuma pārbauda katru 
reģistrācijas apliecības turētāju.
Kompetentās iestādes periodiski 
nodrošina transportlīdzekļu grupu 
pārbaudes pēc to ierašanās galamērķī, lai 
novērstu piesārņotu transportlīdzekļu, 
vagonu vai kuģu atkārtotu izmantošanu 
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pirms to dekontaminācijas.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pārvadātājs neatbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām, tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā neatbilstība 
konstatēta, atbilstoši šīs dalībvalsts tiesību 
noteikumiem veic tādus izpildes 
pasākumus kā rakstiski paziņojumi, 
apmācību un izglītošanas pasākumi,
reģistrācijas apturēšana, atsaukšana vai
grozīšana, vai paredz sankcijas atkarībā no 
neatbilstības būtiskuma drošībai un tā, kā 
pārvadātājs nodrošinājis atbilstību līdz šim.

1. Ja pārvadātājs neatbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām, tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā neatbilstība 
konstatēta, atbilstoši šīs dalībvalsts tiesību 
noteikumiem veic izpildes pasākumus,
vispirms nekavējoties apturot radioaktīvo 
materiālu pārvadāšanu, ko veic attiecīgais 
pārvadātājs, un tad nepieciešamības 
gadījumā sniedzot rakstiskus 
paziņojumus, apmācību un izglītošanas
pasākumus, apturot, atsaucot vai grozot 
reģistrāciju vai paredzot sankcijas atkarībā 
no neatbilstības būtiskuma drošībai un tā, 
kā pārvadātājs nodrošinājis atbilstību līdz 
šim.

Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
reģistrēts pārvadātājs, pārskata attiecīgā 
pārvadātāja reģistrāciju.
Par visiem neatbilstības gadījumiem 
jāinformē pārējās dalībvalstis un 
Komisija.
Par neatbilstības gadījumiem jāziņo 
ESCReg, un šo informāciju dara zināmu 
atklātībai internetā.
Lai novērstu krāpšanu, neatbilstības 
gadījumā jāparedz preventīvas sankcijas.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
7. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja ir iespējams pierādīt, ka 
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kompetentā iestāde ir izsniegusi 
sertifikātu radioaktīvo materiālu 
pārvadāšanai pat tad, ja pieteikums nav 
bijis pilnīgs vai ir nepietiekams, 
turpmākos pasākumus nosaka Komisija.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
7. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
neatbilstība konstatēta, pārvadātājam un to
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās 
pārvadātājs plāno radioaktīvo materiālu 
transportu, sniedz informāciju par 
piemēroto izpildes pasākumu un 
paziņojumu par šāda pasākuma 
piemērošanas iemesliem. Ja pārvadātājs 
neievēro saskaņā ar 1. punktu piemērojamo 
izpildes pasākumu, reģistrāciju atsauc tās 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
atrodas pārvadātāja galvenais birojs, bet 
gadījumos, kad pārvadātājs veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs, tās 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
pirmajā pārvadātājs paredzējis ievedumu 
Kopienas teritorijā.

2. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
neatbilstība konstatēta, pārvadātājam un
visu dalībvalstu kompetentajām iestādēm,
kā arī Komisijai sniedz informāciju par 
piemēroto izpildes pasākumu un 
paziņojumu par šāda pasākuma 
piemērošanas iemesliem. Ja pārvadātājs 
neievēro saskaņā ar 1. punktu piemērojamo 
izpildes pasākumu, reģistrāciju atsauc tās 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
atrodas pārvadātāja galvenais birojs, bet 
gadījumos, kad pārvadātājs veic
uzņēmējdarbību trešās valstīs, tās 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
pirmajā pārvadātājs paredzējis ievedumu 
Kopienas teritorijā.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
7. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā iestāde pārvadātājam un 
citām attiecīgajām kompetentajām 
iestādēm paziņo par atsaukumu, 
pievienojot paziņojumu par iemesliem.

3. Kompetentā iestāde pārvadātājam un
visām citām kompetentajām iestādēm, kā 
arī Komisijai paziņo par atsaukumu, 
pievienojot paziņojumu par iemesliem.
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Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija šo informāciju, kā arī visas tās 
izmaiņas ar ESCReg starpniecību paziņo 
visām kompetentajām iestādēm Kopienā.

Komisija šo informāciju, kā arī visas tās 
izmaiņas ar ESCReg starpniecību paziņo 
visām kompetentajām iestādēm Kopienā
un dara to zināmu atklātībai internetā.

Pamatojums

Kompetentajai iestādei un valsts kontaktpunktam zināmā informācija var interesēt sabiedrību, 
tāpēc tā jādara zināma atklātībai.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācija par valsts pretradiācijas 
aizsardzības noteikumiem, kas 
piemērojami radioaktīvo materiālu
transportam, pārvadātājiem ir viegli 
pieejama ar kontaktpunktu starpniecību.

2. Informācija par valsts pretradiācijas 
aizsardzības noteikumiem, kas 
piemērojami radioaktīvo materiālu
pārvadājumam, ir viegli pieejama ar 
kontaktpunktu starpniecību.

Pamatojums

Informācija par noteikumu piemērošanu var interesēt sabiedrību, tāpēc tā jādara zināma 
atklātībai.

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc pārvadātāja pieprasījuma 
kontaktpunkts un attiecīgās dalībvalsts 
kompetentā iestāde sniedz pilnīgu 
informāciju par prasībām attiecībā uz 
radioaktīvo materiālu transportu attiecīgās 

Pēc pārvadātāju vai citu ieinteresēto 
personu pieprasījuma kontaktpunkts un 
attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde 
sniedz pilnīgu informāciju par prasībām 
attiecībā uz radioaktīvo materiālu
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dalībvalsts teritorijā. pārvadāšanu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
9. pants - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu kompetentās iestādes 
sadarbojas reģistrācijas izdošanas prasību 
harmonizācijas jautājumos un lai 
nodrošinātu šīs regulas harmonizētu 
piemērošanu un izpildi.

Dalībvalstu kompetentās iestādes, 
balstoties uz kopējiem drošības 
kritērijiem, kas minēti Ia pielikumā,
sadarbojas reģistrācijas izdošanas prasību 
harmonizācijas jautājumos un lai 
nodrošinātu šīs regulas harmonizētu 
piemērošanu un izpildi. Kompetento 
iestāžu pienākums ir nekavējoties 
informēt pārējo dalībvalstu kompetentās 
iestādes par šīs regulas pārkāpumiem.

Pamatojums

Lai nodrošinātu radioaktīvo materiālu pārvadātājiem izvirzīto drošības prasību efektīvu un 
vienotu īstenošanu, kompetentajām iestādēm ir jāpārbauda, vai pārvadātājs, kurš iesniedz 
reģistrācijas pieteikumu, patiešām spēj ievērot prasības attiecībā uz apmācību, personālu, 
resursiem utt., īpaši ceļu satiksmes negadījumu sakarā. 

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums

10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošana Deleģēšanas īstenošana

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums

10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar 1. Pilnvaras pieņemt šajā direktīvā 
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kuriem izveido 4. pantā aprakstīto 
Pārvadātāju reģistrācijas elektronisko 
sistēmu (ESCReg).

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir,
ievērojot šā panta nosacījumus.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
11. pantā minēto konsultēšanās 
procedūru.

2. Šā lēmuma 4. pantā minētās pilnvaras 
pieņemt deleģētus aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no (...).

3. Komisija 3 gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā un pēc tam ik pēc 
5 gadiem ziņo Parlamentam par ESCReg 
sistēmas darbību un izpildi. Ziņojumā 
novērtē pieejamību, funkcionalitāti, 
stabilitāti, drošību un izmantojamības 
vieglumu, kā arī to, kā tiek ievērotas 
7. pantā izvirzītās atbilstības 
nodrošināšanas prasības.
4. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 4. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu tiek izbeigta minētajā lēmumā 
norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
norādīta lēmumā. Lēmums neskar jau 
spēkā esošos deleģētos aktus.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 4. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Pamatojums

Eiropas Parlamentu regulāri informē par ESCReg izmantošanu. Pirmo ziņojumu sniedz 
1 gadu pēc divu gadu pārejas perioda beigām, tātad 3 gadus pēc regulas stāšanās spēkā.
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Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums

11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants svītrots
Padomdevēja komiteja
Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. 
februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus 
principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas 
īstenošanas pilnvaru izmantošanu.
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.
Komiteja Komisijai dod padomus un 
sniedz atbalstu šajā regulā noteikto 
uzdevumu veikšanai.
Komitejas sastāvā ir dalībvalstu izvirzītie 
eksperti un Komisijas izvirzītie eksperti, 
un tās priekšsēdētājs ir Komisijas 
pārstāvis.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants 12. pants

Stāšanās spēkā Stāšanās spēkā un piemērošana
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

1. Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

2. Regulas 5., 6. un 7. pantu piemēro no 
[2 gadi pēc stāšanās spēkā].
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Pamatojums

Tiklīdz reģistrācijas sistēma pilnībā darbojas, pārvadātāji var un tiem ir jāreģistrējas tikai 
ESCReg sistēmā atbilstoši šajā regulā minētajam.  

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums

1. pielikums – 1. punkts – virsraksts – B daļa – 1. - 4. punkti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārvadātāja organizācijas atbildīgā 
pārstāvja (pārvadājuma organizēšanai 
pilnvarotā persona) uzvārds, amats, pilna 
adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese:

1. Pārvadātāja organizācijas atbildīgā 
pārstāvja (pārvadājuma organizēšanai 
pilnvarotā persona) uzvārds, amats, pilna 
adrese, mobilā un fiksētā tālruņa numurs 
un e-pasta adrese:

2. Iestāžu kontaktpersonas 
tehniskos/administratīvos jautājumos
(persona, kas atbildīga par uzraudzību par 
pārvadātāja veikto darbību atbilstību 
noteikumiem) uzvārds, amats, pilna adrese, 
tālruņa numurs un e-pasta adrese:

2. Iestāžu kontaktpersonas 
tehniskos/administratīvos jautājumos
(persona, kas atbildīga par uzraudzību par 
pārvadātāja veikto darbību atbilstību 
noteikumiem) uzvārds, amats, pilna adrese,
mobilā un fiksētā tālruņa numurs un e-
pasta adrese:

3. Drošības konsultanta (tikai attiecībā uz 
iekšzemes transporta veidiem un tikai tad, 
ja atšķiras no 1. vai 2. punktā norādītā) 
uzvārds un pilna adrese:

3. Drošības konsultanta (tikai attiecībā uz 
iekšzemes transporta veidiem un tikai tad, 
ja atšķiras no 1. vai 2. punktā norādītā) 
uzvārds, amats, pilna adrese, mobilā un 
fiksētā tālruņa numurs un e-pasta adrese:

4. Par pretradiācijas programmas izpildi 
atbildīgās personas (ja atšķiras no 1., 2. vai 
3. punktā norādītā) uzvārds un pilna 
adrese:

4. Par pretradiācijas programmas izpildi 
atbildīgās personas (ja atšķiras no 1., 2. vai 
3. punktā norādītā) uzvārds, amats, pilna 
adrese, mobilā un fiksētā tālruņa numurs 
un e-pasta adrese:

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums

1. pielikums – 4. punkts – 7. punkts – - 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārvadātājam jāpievieno papildu 
informācija vai paskaidrojumi saistībā ar 
savu pieteikumu, lūgums norādīt tos 
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turpmāk:

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums

1. pielikums – 4. punkts – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Es, pārvadātājs, ar šo apliecinu, ka 
ievēroju Komisijas noteiktos kopējos 
drošības standartus, kas izklāstīti šīs 
regulas 3.a pantā.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
I.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
KOPĒJI DROŠĪBAS KRITĒRIJI
1. Informācija, norādījumi un apmācība:
a. vispārēja apmācība (sertifikācija 
atbilstoši ADR un pretradiācijas 
aizsardzība saskaņā ar 
Direktīvu 96/26/Euratom);
b. darbībai specifiska apmācība;
c. apmācība drošības jautājumos 
(ārkārtas reaģēšana saskaņā ar 
Direktīvu 96/29/Euratom).
Riskam pakļautiem strādājošiem 
pārvadātājs nodrošina atbilstošu 
apmācību pretradiācijas aizsardzības 
jomā (Direktīva 2000/18/EK) un ārkārtas 
situāciju jautājumos.
Pārvadātāja pienākums ir saglabāt 
informāciju par personālam nodrošināto 
apmācību.
Kompetentās iestādes pienākums ir sniegt 
informāciju un norādījumus jautājumos 
par radioaktīvo materiālu drošu 
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pārvadāšanu. Īpaši kompetentā iestāde 
iedzīvotājiem un lietotājiem nodrošina 
atbilstošu informāciju par iestādes pieeju 
drošības un regulējuma jautājumos, par 
administratīvajām procedūrām un 
lēmumu pieņemšanas procesu.
2. Radiācijas avārijas
1. Avārijas dokumentu sagatavošanai 
izmantotā valoda ir atbilstoša tam, lai 
nodrošinātu, ka to pareizi saprot un 
nepārprot neviens lietotājs: nosūtītājs, 
pārvadātājs, piegādātājs un/vai 
iepakojuma ražotājs, regulatīvā iestāde.
2. Pārvadātājs parāda atbilstošus resursus 
un atbalstu reaģēšanai uz ceļu satiksmes 
negadījumiem. Pārvadātājam vajadzēs 
uzņemties koordinatora pienākumus, lai 
informētu vai saņemtu tās kompetentās 
iestādes padomu, kura ir iesaistīta 
reaģēšanā avārijas gadījumā. Pārvadātāja 
pienākums ir norādīt kontaktpersonu, ar 
kuru var sazināties negadījuma situācijā.
3. Avārijas reaģēšanas mērķis ir, 
nodrošinot ātru un atbilstošu atbildes 
reakciju, pēc iespējas samazināt ar ceļu 
satiksmes negadījumiem saistīto risku.
Atbilstoša atbildes reakcija ir tāda, kurā 
iespējams vai faktisks kaitējums 
cilvēkiem, īpašumam un videi tiek pēc 
iespējas samazināts līdz minimumam.
Šāda atbildes reakcija ietver vismaz:
personu dozimetriju, kā ieteicis 
pretradiācijas aizsardzības speciālists;
atbilstošu medicīnisko un radioloģisko 
aprūpi jebkurai ievainotai vai saindētai 
personai; radioaktīvo materiālu pareizu 
dispozīciju, kā arī jebkuru negadījuma dēļ 
izplūdušo radioaktīvo materiālu 
savākšanu; kā arī negadījuma vietas 
sakopšanu ar mērķi pēc iespējas atjaunot 
tās sākotnējo normālo stāvokli un 
darbību. Dažkārt atsevišķu darbību 
veikšanai var būt nepieciešams ilgāks 
laika posms; šādos gadījumos sākotnējā 
atbildes reakcija ietver vismaz atbilstošas 
medicīniskās aprūpes sniegšanu jebkurai 
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ievainotai personai, kā arī jebkura 
īpašuma bojājuma vai vides kaitējuma 
mazināšanu.
4. Kompetentā iestāde nodrošina regulāru 
visu to pasākumu pārskatu, kas jāveic 
reaģējot avārijas situācijā, tostarp 
pasākumu, ko veic kompetentā iestāde, 
radioaktīvo materiālu pārvadāšanā 
iesaistītā organizācija, kā arī visi citi 
attiecīgie dalībnieki.
5. Katra pārvadātāja pienākums ir 
nodrošināt, ka iedzīvotājiem ir pieejama 
informācija par veselības aizsardzības 
pasākumiem, tostarp:
a. pamatinformācija par radioaktivitāti un 
tās ietekmi uz cilvēku veselību un vidi;
b. iespējami radiācijas avārijas gadījumi 
un to potenciālās sekas uz iedzīvotājiem 
un vidi;
c. atbilstoša informācija par iedzīvotāju 
rīcību radiācijas avārijas gadījumā;
d. attiecīgā vietējā iestāde, kas ir atbildīga 
par ārkārtas pasākumu īstenošanu.
Iepriekš minētā informācija iedzīvotājiem 
ir regulāri jāatjaunina.
3. Konsultants drošības jautājumos:
a. pārvadātājs ieceļ konsultantu drošības 
jautājumos;
b. konsultantam drošības jautājumos ir 
zināšanas un pieredze pretradiācijas 
aizsardzības jomā.
4. Devas novērtējumu, individuālo 
uzraudzību, darbavietu uzraudzību veic 
saskaņā ar Direktīvā 96/29/Euratom 
izklāstītajām prasībām.
5. Pretradiācijas aizsardzības programma 
(diferencēta pieeja), kurā iekļauts vismaz 
turpmāk minētais:
a. programmas piemērošanas joma;
b. drošības kultūra;
c. praktiski pasākumi pretradiācijas 
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aizsardzības mērķu nodrošināšanai;
d. pienākumu un atbildības sadalījums 
organizācijā;
e. devas novērtējums;
f. devu limiti, ierobežojumi un 
optimizācija;
g. virsmas piesārņojuma testi;
h. segregācija un citi aizsardzības 
pasākumi;
i. ārkārtas reaģēšanas pasākumi;
j. apmācība;
k. pārvaldības sistēmas drošai radioaktīvo 
materiālu pārvadāšanai.
6. Kvalitātes un atbilstības pārbaude 
saskaņā ar Komisijas noteiktajām 
pamatnostādnēm.
7. Papildu prasības:
a. bīstamas kravas pārvadāšanā iesaistītai 
personai ir jāveic visi atbilstošie 
pasākumi, lai nodrošinātu kravas fizisko 
aizsardzību un novērstu nesankcionētu 
piekļuvi šai kravai.
Ja kravas pārvadāšanai izmanto autoceļu, 
dzelzceļu vai iekšzemes ūdeņus, kravu no 
transportlīdzekļa, vagona vai kuģa 
izkrauj, tiklīdz tas ir praktiski iespējams 
pēc ierašanās piegādes vietā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu radioaktīvo materiālu pārvadātājiem izvirzīto drošības prasību efektīvu un 
vienotu īstenošanu, kompetentajām iestādēm ir jāpārbauda, vai pārvadātājs, kurš iesniedz 
reģistrācijas pieteikumu, patiešām spēj ievērot prasības attiecībā uz apmācību, personālu, 
resursiem utt., īpaši ceļu satiksmes negadījumu sakarā. 
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