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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog uredbe o vzpostavitvi sistema Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih 
snovi obravnava osnovna vprašanja glede zaščite delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi 
zaradi ionizirajočega sevanja in kopenskega prevoza radioaktivnih snovi v Skupnosti. 
Komisija predlaga vzpostavitev enotnega sistema za registracijo prevoznikov radioaktivnih 
snovi, ki bi veljal v celotni Evropski skupnosti za atomsko energijo.

Za prevoz radioaktivnih snovi veljajo temeljni varnostni standardi za varstvo zdravja delavcev 
in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja, ki so določeni v Direktivi 
Sveta 96/27/Euratom z dne 13. maja 1996, in zahteve iz Direktive 2008/68/ES o notranjem 
prevozu nevarnega blaga z dne 24. septembra 2008. Ker pa je prevoz zelo pogosto čezmejna 
dejavnost, je treba kopenski prevoz radioaktivnih snovi zakonsko urediti tudi na ravni 
Skupnosti. Zato predlog Komisije vzpostavlja sistem Skupnosti za registracijo, s čimer 
prenaša nekatere izvedbene pravice na Evropsko komisijo. Nacionalne postopke prijavljanja 
in pridobivanja dovoljenj za prevoznike radioaktivnih snovi nadomesti z enotnim sistemom za 
registracijo izvajanja prevoza, prispeva k poenostavitvi postopka z zmanjšanjem upravnega 
bremena ter odpravlja omejitve za vstopanje novih udeležencev na trg. Predlog uredbe hkrati 
ohranja visoke ravni zaščite pred sevanjem za delavce in prebivalstvo.

Pripravljavka mnenja meni, da predlog Komisije z vzpostavitvijo sistema Skupnosti za 
registracijo močno poenostavlja postopke za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi. 
Pozdravlja načelo samodejnega medsebojnega priznavanja potrdil, vendar meni, da je takšen 
sistem lahko veljaven samo ob opredelitvi skupnih meril za izdajo potrdil. Če ne bodo 
opredeljena, bi to resno oviralo usklajeno izvajanje skupnih pravil po celotni Skupnosti in 
vzbudilo dvom glede učinkovitosti te zakonodaje med državami članicami in državljani. Zato 
predlaga, da se določijo skupna varnostna merila, s pomočjo katerih bo pristojni organ 
preveril, ali prevoznik, ki oddaja vlogo za registracijo, izpolnjuje varnostne zahteve, ki 
temeljijo na zahtevah iz direktiv 96/29/Euratom in 2008/68/ES.

Predlog Komisije opredeljuje tudi ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru, ko prevoznik ne 
izpolnjuje zahtev iz te uredbe. Pripravljavka mnenja se zavzema za strožje ukrepe od tistih v 
predlogu Komisije in predlaga, da v primeru, ko prevoznik ne ravna v skladu z zahtevami iz 
te uredbe, pristojni organ države članice, v kateri je bila ugotovljena neskladnost, nemudoma 
ustavi prevoz radioaktivnih snovi zadevnega prevoznika ter uporabi izvršilne ukrepe v svojem 
pravnem okviru, odvisno od stopnje ogrožanja varnosti zaradi neskladnosti in pretekle 
prevoznikove evidence o skladnosti. Druge države članice in Komisijo se obvesti o vseh 
primerih neskladnosti. Prevoznik lahko začne ponovno izvajati svoje dejavnosti v Skupnosti, 
ko sprejme vse potrebne ukrepe.

V tem mnenju je navedeno, da kadar prevoznik ne ravna v skladu z določbami te uredbe, 
pristojni organ zadevne države članice o tej neskladnosti ne obvesti zgolj prevoznika in 
organov drugih držav članic, kjer je prevoznik načrtoval prevoz, ampak tudi vse države 
članice. Pripravljavka mnenja meni, da sistem, ki je vzpostavljen na ravni Skupnosti, zahteva 
pregledno komunikacijo med vsemi članicami Skupnosti. 

Poleg tega ima pomisleke, da predlog Komisije ne opredeljuje postopka v primeru upravne 
napake med postopkom izdaje potrdila. Potrdila izdajajo ustrezni pristojni organi, vendar 
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možnosti napake ni mogoče zanemariti. Zato pripravljavka mnenja poziva članice, naj 
podrobneje razpravljajo o možnostih takšnega postopka.

Kot zadnje pripravljavka mnenja meni, da je s to uredbo treba določiti točen datum za 
izvedbene akte, s katerimi bo vzpostavljen elektronski sistem za registracijo prevoznikov 
(ESCReg), da se zagotovi pravočasno izvajanje zakonodaje. V tem mnenju je navedeno tudi, 
da Evropska komisija Parlamentu poroča o delovanju in uspešnosti elektronskega sistema za 
registracijo prevoznikov tri leta po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let. 
Poročilo vsebuje oceno dostopnosti, funkcionalnosti, stabilnosti, varnosti in prijaznosti do 
uporabnika ter oceno izpolnjevanja zahtev glede zagotavljanja skladnosti iz člena 7.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog
UREDBA SVETA UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA
o vzpostavitvi sistema Skupnosti za 
registracijo prevoznikov radioaktivnih 
snovi

o vzpostavitvi sistema Skupnosti za 
registracijo prevoznikov radioaktivnih 
snovi

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti za atomsko energijo in 
zlasti drugega odstavka člena 31 in člena 
32 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju
Evropske unije in zlasti člena 91 Pogodbe,
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju predloga Komisije,
oblikovanega po prejetem mnenju skupine 
oseb, ki jih je imenoval Znanstveno–
tehnični odbor,

ob upoštevanju predloga Evropske
komisije,

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju mnenja Evropskega 
parlamenta,

v skladu z rednim zakonodajnim 
postopkom,
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 33 Pogodbe zahteva, da države 
članice sprejmejo ustrezne predpise za 
zagotavljanje izpolnjevanja temeljnih 
varnostnih standardov za varstvo zdravja 
delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi 
zaradi ionizirajočega sevanja.

(1) Direktiva 2008/68/ES o notranjem 
prevozu nevarnega blaga določa pravila 
za notranji prevoz nevarnega blaga, 
vključno z radioaktivnimi snovmi, v 
cestnem in železniškem prometu ter 
prometu po celinskih plovnih poteh.

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Temeljni varnostni standardi za 
varstvo zdravja delavcev in prebivalstva 

(2) Prevoz radioaktivnih snovi bi moral 
kot prevoz vsega drugega nevarnega blaga 



AD\937895SL.doc 7/27 PE506.022v02-00

SL

pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega 
sevanja so vzpostavljeni z Direktivo 
Sveta 96/29/Euratom z dne 13. maja 1996. 
Ta direktiva velja za vse dejavnosti, ki 
obsegajo tveganja zaradi ionizirajočega 
sevanja iz umetnega ali naravnega vira 
sevanja, vključno s prometom.

potekati v skladu z mednarodnimi pravili 
glede nevarnega in okolju škodljivega 
blaga, pa tudi z ustreznim sporazumom o 
mednarodnem cestnem prevozu 
nevarnega blaga (ADR), Pravilnikom o 
mednarodnem železniškem prevozu 
nevarnega blaga (RID) in Evropskim 
sporazumom o mednarodnem prevozu 
nevarnega blaga po celinskih plovnih 
poteh (ADN), kot je opredeljen v Direktivi 
2008/68/ES o notranjem prevozu 
nevarnega blaga;

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ker je prevoz edina pogosta čezmejna 
dejavnost, bodo morali prevozniki 
radioaktivnih snovi morda spoštovati 
zahteve v zvezi s sistemi prijavljanja in 
pridobivanja dovoljenj v več državah 
članicah. Ta uredba nadomešča navedene 
sisteme prijavljanja in pridobivanja 
dovoljenj v državah članicah z enotnim 
sistemom registracije, ki velja v celotni 
Evropski skupnosti za atomsko energijo (v 
nadaljnjem besedilu: Skupnost).

(4) Ker je prevoz edina pogosta čezmejna 
dejavnost, bodo morali prevozniki 
radioaktivnih snovi morda spoštovati 
zahteve v zvezi s sistemi prijavljanja in 
pridobivanja dovoljenj v več državah 
članicah. Ta uredba nadomešča navedene 
sisteme prijavljanja in pridobivanja 
dovoljenj v državah članicah z enotnim 
sistemom registracije.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Zagotoviti je treba učinkovito in 
usklajeno izvajanje te uredbe z 
opredelitvijo skupnih meril, ki jih države 
članice uporabljajo pri izdaji potrdil o 
vpisu prevoznika v register, izvedljivi in 
obvezni izmenjavi informacij z drugimi 
državami članicami za zagotavljanje 
nadzora prevoznikov, preverjanje 
skladnosti ter učinkovito odzivanje na
izredne razmere.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe, bi bilo treba izvedbena 
pooblastila podeliti Komisiji. Navedena 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije –

črtano

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7 a)  Ob upoštevanju splošnega cilju 
zmanjšati upravne obremenitve za 
industrijo bi morala Komisija še naprej 
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spremljala ekonomske učinke predlagane 
uredbe na številna mala podjetja, ki 
prevažajo radioaktivne snovi na ozemlju 
ene same države.

Obrazložitev

To je pomembno, saj je Komisija navedla, da je glede na razpoložljive podatke težko 
izračunati učinke na mala in srednja podjetja in da je bilo obdobje za spletno posvetovanje z 
zainteresiranimi stranmi zelo kratko (od 10. decembra 2007 do 28. januarja 2008, vključno z 
božičnimi prazniki).

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ta uredba vzpostavlja sistem Skupnosti 
za registracijo prevoznikov radioaktivnih 
snovi, ki omogoča državam članicam lažje 
izvajanje naloge, povezane z 
zagotavljanjem izpolnjevanja temeljnih 
varnostnih standardov varovanja zdravja 
delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi 
zaradi ionizirajočega sevanja, določenih v 
Direktivi 96/29/Euratom.

(1) Ta uredba vzpostavlja sistem Skupnosti 
za registracijo prevoznikov radioaktivnih 
snovi, ki omogoča državam članicam lažje 
izvajanje naloge, povezane z 
zagotavljanjem spoštovanja določb 
Direktive 2008/68/ES o notranjem 
prevozu nevarnega blaga.

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Ta uredba zagotavlja in ohranja 
ustrezne varnostne standarde, da se med 
prevozom radioaktivnih snovi zaščitijo 
prebivalci in okolje.

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „nevarne snovi z velikimi 
posledicami – radioaktivne snovi“ 
pomenijo radioaktivne snovi, ki se lahko 
zlorabijo v terorističnem napadu in lahko 
povzročijo hude posledice, na primer 
množične žrtve ali uničenje, kot je 
opredeljeno v Dodatku A.9. „Varnost pri 
prevozu radioaktivnih snovi“ v Zbirki o 
atomski varnosti št. 9 Mednarodne agencije 
za atomsko energijo, Dunaj, 2008;

(e) „nevarne snovi z velikimi 
posledicami – radioaktivne snovi“ 
pomenijo radioaktivne snovi, ki se lahko
nenamerno sprostijo ali zlorabijo v 
terorističnem napadu in lahko povzročijo 
hude posledice, na primer množične žrtve 
ali uničenje, kot je opredeljeno v Dodatku 
A.9. „Varnost pri prevozu radioaktivnih 
snovi“ v Zbirki o atomski varnosti št. 9 
Mednarodne agencije za atomsko energijo, 
Dunaj, 2008;

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Vsaka država članica ohrani pravico 
do urejanja ali prepovedi prevoza 
radioaktivnih snovi na svojem ozemlju iz 
razlogov, ki niso varnostnega značaja, kot 
na primer zaradi nacionalne varnosti ali 
varovanja okolja.

Obrazložitev

Določb, ki veljajo danes in so zapisane v Direktivi 2008/68/ES o notranjem prevozu 
nevarnega blaga, ne smemo oslabiti.
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Predlog spremembe 15
Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Prevoz radioaktivnih snovi poteka v 
skladu z mednarodnimi pravili in 
standardi glede nevarnega in okolju 
škodljivega blaga, ki jih določi UNECE, 
pa tudi z ustreznim sporazumom o 
mednarodnem cestnem prevozu 
nevarnega blaga (ADR), Pravilnikom o 
mednarodnem železniškem prevozu 
nevarnega blaga (RID) in Evropskim 
sporazumom o mednarodnem prevozu 
nevarnega blaga po celinskih plovnih 
poteh (ADN), kot je opredeljen v Direktivi 
2008/68/ES o notranjem prevozu 
nevarnega blaga.

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Splošni varnostni standardi

Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 10 določi skupen sklop varnostnih 
standardov, ki jih morajo izpolnjevati 
prevozniki radioaktivnih snovi. Ti 
standardi med drugim vključujejo zahteve 
glede radioloških izrednih dogodkov ter 
ukrepov za obveščanje in usposabljanje. 

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija za nadzor in kontrolo prevoza 
radioaktivnih snovi vzpostavi in vzdržuje 
elektronski sistem za registracijo 
prevoznikov (ESCReg). Komisija opredeli 
informacije, ki jih je treba vključiti v 
sistem, tehnične specifikacije in zahteve za 
sistem ESCReg.

1. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 10 vzpostavi in vzdržuje 
elektronski sistem za registracijo 
prevoznikov (ESCReg) za nadzor in 
kontrolo prevoza radioaktivnih snovi in
opredeli informacije, ki jih je treba 
vključiti v sistem, tehnične specifikacije in 
zahteve za sistem ESCReg.

Predlog spremembe

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo) in odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. ESCReg prevoznikom omogoči, da 
vlogo za registracijo oddajo prek 
osrednjega spletnega vmesnika. Komisija 
pri vzpostavitvi ESCReg predhodno 
zagotovi delovanje spletnega sistema 
registracije in njegovo dostopnost za 
uporabnike.
2a. Komisija prične z vzpostavitvijo 
elektronskega sistema za registracijo 
prevoznikov (ESCReg) takoj po začetku 
veljavnosti te uredbe.
Za Komisijo velja dvoletno obdobje po 
začetku veljavnosti te uredbe, v katerem 
Svetu dokaže, da je elektronski sistem za 
registracijo prevoznikov vzpostavljen in v 
celoti deluje. Komisija obvesti Evropski 
parlament, ko je elektronski sistem za 
registracijo uporabnikov vzpostavljen in v 
celoti deluje.

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ni odgovorna za vsebino in 
točnost informacij, ki so posredovane prek 
sistema ESCReg.

3. Komisija ni odgovorna za vsebino 
informacij, ki so posredovane prek sistema 
ESCReg, te informacije pa morajo biti 
točne, pravočasne in pregledne.

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organ izda potrdilo o vpisu 
prevoznika v register v osmih tednih od 
izdaje potrdila o prejemu, če meni, da so 
predloženi podatki popolni in v skladu s to 
uredbo, Direktivo 96/29/Euratom in 
Direktivo 2008/68/ES.

4. Pristojni organ izda potrdilo o vpisu 
prevoznika v register v štirih tednih od 
izdaje potrdila o prejemu, pri čemer je to 
obdobje mogoče podaljšati, če je to 
potrebno za ohranitev javne varnosti, če
meni, da so predloženi podatki popolni in v 
skladu s to uredbo, Direktivo 
96/29/Euratom in Direktivo 2008/68/ES.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za preverjanje skladnosti vlagatelja s 
to uredbo uporabi pristojni organ skupna 
varnostna merila, navedena v Prilogi Ia 
(novo). Na podlagi izvedljivosti in z 
namenom, da bi izboljšali enotno 
izvrševanje te uredbe in zaščito pred 
sevanjem, se ta priloga redno pregleduje v 
skladu s postopki iz člena 10.

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovito in enotno izvajanje varnostnih zahtev s strani prevoznikov 
radioaktivnih snovi, bi morali pristojni organi preveriti, da je prevoznik, ki odda vlogo, 
dejansko zmožen izpolniti te zahteve, kar zadeva usposabljanje, osebje, sredstva, itd., zlasti v 
primeru nesreč pri prevozu. 
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kopija potrdila o vpisu prevoznika v 
register se prek sistema ESCReg 
samodejno zagotovi vsem pristojnim 
organom držav članic, v katerih namera 
prevoznik opravljati svojo dejavnost.

Kopija potrdila o vpisu prevoznika v 
register se prek sistema ESCReg 
samodejno zagotovi vsem pristojnim 
organom držav članic.

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če pristojni organ zavrne izdajo potrdila o 
vpisu prevoznika v register zaradi 
nepopolne vloge ali neizpolnjevanja 
veljavnih zahtev, vložniku pisno odgovori 
v osmih tednih po izdaji potrdila o 
prejemu. Pred tako zavrnitvijo pristojni 
organ od vložnika zahteva, da popravi ali 
dopolni vlogo, in sicer v treh tednih od 
prejema zahteve. Pristojni organ navede 
razloge za zavrnitev.

Če pristojni organ zavrne izdajo potrdila o 
vpisu prevoznika v register zaradi 
nepopolne vloge ali neizpolnjevanja 
veljavnih zahtev, vložniku pisno odgovori 
v štirih tednih po izdaji potrdila o prejemu.
Pred tako zavrnitvijo pristojni organ od 
vložnika zahteva, da popravi ali dopolni 
vlogo, in sicer v treh tednih od prejema 
zahteve. Pristojni organ navede razloge za 
zavrnitev.

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primerih, ko prevoznik nujno potrebuje 
dovoljenje in je to nujnost mogoče 
utemeljiti z zmanjšanjem tveganja za 
paciente, na primer z dostavo 
radioaktivnih snovi, ki se uporabljajo v 
bolnišnicah za diagnozo in zdravljenje, ali 
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za odstranjevanje radioaktivnosti po 
nesreči ali terorističnem napadu, je 
mogoče uradno odobritev za izdajo 
potrdila vložiti in odobriti čim prej, 
odvisno od resnosti dogodka.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kopija sporočila o zavrnitvi in navedbi 
razloga se prek sistema ESCReg 
samodejno zagotovi vsem pristojnim 
organom držav članic, v katerih namerava 
prevoznik opravljati svojo dejavnost.

Kopija sporočila o zavrnitvi in navedbi 
razloga se prek sistema ESCReg 
samodejno zagotovi vsem pristojnim 
organom držav članic.

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Organi, pristojni za zaščito pred 
sevanjem, vsaj enkrat letno izvedejo 
nenapovedan pregled vsakega imetnika 
potrdila o vpisu v register. Prav tako 
izvedejo redne preglede konvojev po 
prispetju na končni cilj, da bi preprečili 
ponovno uporabo kontaminiranih vozil, 
tovornih vagonov ali ladij pred 
dekontaminacijo. 

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če prevoznik ne ravna v skladu z 
zahtevami iz te uredbe, pristojni organ v 

1. Če prevoznik ne ravna v skladu z 
zahtevami iz te uredbe, pristojni organ v 
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državi članici, v kateri je bila neskladnost 
ugotovljena, uporabi izvršilne ukrepe v 
pravnem okviru navedene države članice,
na primer pisne opomine, ukrepe
usposabljanja in izobraževanja, začasni 
preklic, preklic ali spremembo registracije 
ali kazenski pregon, odvisno od stopnje 
ogrožanja varnosti zaradi neskladnosti in 
pretekle evidence o skladnosti prevoznika.

državi članici, v kateri je bila neskladnost 
ugotovljena, uporabi izvršilne ukrepe v 
pravnem okviru navedene države članice,
najprej prek takojšnjega začasnega 
preklica prevoza radioaktivnih snovi 
zadevnega prevoznika, nato pa, če je to 
primerno, prek pisnih opominov, ukrepov
usposabljanja in izobraževanja, začasnega 
preklica, preklica ali spremembe
registracije ali kazenskega pregona, 
odvisno od stopnje ogrožanja varnosti 
zaradi neskladnosti in pretekle evidence o 
skladnosti prevoznika.

Pristojni organ države članice, v kateri je 
prevoznik registriran, pregleda 
registracijo tega prevoznika.
Druge države članice in Komisijo se 
obvesti o vseh primerih neskladnosti. 
O primerih neskladnosti se obvesti
elektronski sistem za registracijo 
prevoznikov, objavijo pa se tudi na 
internetu.
Za preprečitev prevar se določijo 
odvračilne sankcije za neskladno 
ravnanje.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če obstaja dokaz, da je pristojni organ 
izdal dovoljenje za prevoz radioaktivnih 
snovi kljub nepopolni ali nezadostni vlogi, 
Komisija določi nadaljnje ukrepe.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organ države članice, v kateri je 
bila ugotovljena neskladnost, prevozniku in 
pristojnim organom držav članic, kjer je 
prevoznik načrtoval prevoz radioaktivnih 
snovi, sporoči informacije o uporabljenem 
izvršilnem ukrepu in navede razloge za 
uporabo ukrepa. Če prevoznik ne izpolni 
izvršilnega ukrepa, uporabljenega v skladu 
z odstavkom 1, pristojni organ države 
članice, kjer ima prevoznik sedež, če ima 
prevoznik sedež v tretji državi, pa pristojni 
organ države članice, kjer je nameraval 
prevoznik vstopiti na ozemlje Skupnosti, 
prekliče registracijo.

2. Pristojni organ države članice, v kateri je 
bila ugotovljena neskladnost, prevozniku in 
pristojnim organom vseh držav članic ter 
Komisiji sporoči informacije o 
uporabljenem izvršilnem ukrepu in navede 
razloge za uporabo ukrepa. Če prevoznik 
ne izpolni izvršilnega ukrepa, 
uporabljenega v skladu z odstavkom 1, 
pristojni organ države članice, kjer ima 
prevoznik sedež, če ima prevoznik sedež v 
tretji državi, pa pristojni organ države 
članice, kjer je nameraval prevoznik 
vstopiti na ozemlje Skupnosti, prekliče 
registracijo.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ pošlje sporočilo o 
preklicu skupaj z navedbo razlogov 
prevozniku in ostalim zadevnim pristojnim 
organom.

3. Pristojni organ pošlje sporočilo o 
preklicu skupaj z navedbo razlogov 
prevozniku in vsem ostalim pristojnim 
organom ter Komisiji.

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija te informacije in vse njihove 
spremembe sporoči vsem pristojnim 
organom v Skupnosti prek sistema 
ESCReg.

Komisija te informacije in vse njihove 
spremembe sporoči vsem pristojnim 
organom v Skupnosti prek sistema 
ESCReg ter jih objavi na internetu.
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Obrazložitev

Informacije o pristojnem organu in nacionalni kontaktni točki so lahko zanimive za javnost, 
zato bi morale biti objavljene.

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije o nacionalnih pravilih glede 
varstva pred sevanjem, ki se uporabljajo za 
prevoz radioaktivnih snovi, morajo biti
prevoznikom enostavno dostopne prek 
kontaktnih točk.

2. Informacije o nacionalnih pravilih glede 
varstva pred sevanjem, ki se uporabljajo za 
prevoz radioaktivnih snovi, morajo biti 
enostavno dostopne prek kontaktnih točk.

Obrazložitev

Informacije o tem, katera pravila se uporabljajo, so lahko zanimive za javnost, zato bi morale 
biti objavljene.

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kontaktna točka in pristojni organ 
zadevne države članice na prošnjo 
prevoznikov zagotovita popolne 
informacije o zahtevah za prevoz 
radioaktivnih snovi na ozemlju te države 
članice.

Kontaktna točka in pristojni organ zadevne 
države članice na prošnjo prevoznikov ali 
drugih zainteresiranih strani zagotovita 
popolne informacije o zahtevah za prevoz 
radioaktivnih snovi na ozemlju te države 
članice.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi držav članic medsebojno 
sodelujejo z namenom, da uskladijo 

Pristojni organi držav članic medsebojno 
sodelujejo na podlagi skupnih varnostnih 



AD\937895SL.doc 19/27 PE506.022v02-00

SL

zahteve za izdajo registracije in 
zagotavljajo usklajeno uporabo in 
izvrševanje te uredbe.

meril, opredeljenih v Prilogi Ia, z 
namenom, da uskladijo zahteve za izdajo 
registracije in zagotavljajo usklajeno 
uporabo in izvrševanje te uredbe. Pristojni 
organi morajo o vsaki kršitvi določb te 
uredbe obvestiti ustrezne organe v drugih 
državah članicah.

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovito in enotno izvajanje varnostnih zahtev s strani prevoznikov 
radioaktivnih snovi, bi morali pristojni organi preveriti, da je prevoznik, ki odda vlogo, 
dejansko zmožen izpolniti te zahteve, kar zadeva usposabljanje, osebje, sredstva, itd., zlasti v 
primeru nesreč pri prevozu. 

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe

Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvajanje Izvajanje pooblastila

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe

Člen 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme izvedbene akte za 
vzpostavitev elektronskega sistema za 
registracijo prevoznikov (ESCReg), 
opisanega v členu 4.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz te direktive je preneseno na 
Komisijo pod pogoji, določenimi v tem 
členu.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 11.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 4 se prenese na Komisijo za 
nedoločen čas od (...).
3. Komisija o delovanju in uspešnosti 
elektronskega sistema za registracijo 
prevoznikov poroča Parlamentu tri leta po 
začetku veljavnosti te uredbe in nato 
vsakih pet let. Poročilo vsebuje oceno 
dostopnosti, funkcionalnosti, stabilnosti, 
varnosti in prijaznosti do uporabnika ter 
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oceno izpolnjevanja zahtev glede 
zagotavljanja skladnosti iz člena 7.
4. Pooblastilo iz člena 4 lahko kadar koli 
prekliče Evropski parlament ali Svet. Z 
odločitvijo o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. 
Odločitev začne učinkovati dan po njeni 
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši dan, ki je v njej določen. 
Odločitev ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.
5. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 
akt, o tem istočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 4, začne veljati le, če niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu v roku dveh mesecev 
od dne uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta 
pred iztekom tega roka tako Evropski 
parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 
ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za dva meseca.

Obrazložitev

Evropski parlament je treba redno obveščati o uporabi elektronskega sistema za registracijo 
prevoznikov. Prvo poročilo se pripravi eno leto po koncu dvoletnega prehodnega obdobja, 
torej 3 leta po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 črtano
Svetovalni odbor
Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor 
v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
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pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.
Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 4 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.
Odbor svetuje in pomaga Komisiji pri 
opravljanju njenih nalog, ki so navedene 
v tej uredbi.
Odbor sestavljajo strokovnjaki, ki jih 
imenujejo države članice, in strokovnjaki, 
ki jih imenuje Komisija, predseduje pa mu 
predstavnik Komisije.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 Člen 12

Začetek veljavnosti Začetek veljavnosti in uporaba
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

1. Ta uredba začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2. Členi 5, 6 in 7 se uporabljajo od [dve 
leti po začetku veljavnosti].

Obrazložitev

Ko bo sistem za registracijo v celoti deloval, se bodo prevozniki lahko registrirali in bi se 
morali registrirati izključno prek elektronskega sistema za registracijo prevoznikov.  

Predlog spremembe 39
Predlog uredbe

Priloga 1 – odstavek 1 – tabela – del B – točke 1 - 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ime, položaj, polni naslov, telefonska 
številka in elektronski naslov odgovornega 
zastopnika podjetja prevoznika (oseba 

1. Ime, položaj, polni naslov, mobilna in 
stacionarna telefonska številka ter
elektronski naslov odgovornega zastopnika 
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pooblaščena za zastopanje podjetja 
prevoznika):

podjetja prevoznika (oseba pooblaščena za 
zastopanje podjetja prevoznika):

2. Ime, položaj, polni naslov, telefonska 
številka in elektronski naslov osebe za 
stike z organi o tehničnih/upravnih 
vprašanjih (oseba, ki je odgovorna za 
zagotavljanje skladnosti s predpisi za 
dejavnosti, ki jih izvaja podjetje 
prevoznika):

2. Ime, položaj, polni naslov, mobilna in 
stacionarna telefonska številka ter
elektronski naslov osebe za stike z organi o 
tehničnih/upravnih vprašanjih (oseba, ki je 
odgovorna za zagotavljanje skladnosti s 
predpisi za dejavnosti, ki jih izvaja podjetje 
prevoznika):

3. Ime, položaj in polni naslov svetovalca 
za varnost (samo pri vrstah notranjega 
prevoza in če to ni oseba iz točk 1 ali 2):

3. Ime, položaj, polni naslov, mobilna in
stacionarna telefonska številka ter 
elektronski naslov svetovalca za varnost
(samo pri vrstah notranjega prevoza in če 
to ni oseba iz točk 1 ali 2):

4. Ime, položaj in polni naslov osebe, 
odgovorne za izvajanje programa varstva 
pred sevanjem, če to ni oseba iz točk 1 ali 2 
ali 3: 

4. Ime, položaj, polni naslov, mobilna in
stacionarna telefonska številka ter 
elektronski naslov osebe, odgovorne za 
izvajanje programa varstva pred sevanjem, 
če to ni oseba iz točk 1 ali 2 ali 3

Predlog spremembe 40
Predlog uredbe

Priloga 1 – odstavek 4 – točka 7 – odstavek – 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če mora prevoznik navesti dodatne 
podatke ali pojasnila v zvezi z vlogo, jih 
navedite spodaj: 

Predlog spremembe 41
Predlog uredbe

Priloga 1 – odstavek 4 – točka 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prevoznik izjavljam, da izpolnjujem 
splošne varnostne standarde, ki jih je 
določila Komisija v skladu s členom 3a te 
uredbe.
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Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia.
SKUPNA VARNOSTNA MERILA 
1. Informiranje, usmerjanje in 
usposabljanje:
a. splošno usposabljanje (pridobitev 
potrdila v skladu z ADR in zaščita pred 
sevanjem v skladu z Direktivo 
96/26/Euratom);
b. posebno usposabljanje;
c. usposabljanje s področja varnosti (odziv 
v primeru izrednega dogodka v skladu z 
Direktivo 96/29/Euratom).
Prevoznik izpostavljenim delavcem 
zagotovi ustrezno usposabljanje na 
področju zaščite pred sevanjem (Direktiva 
2000/18/ES) in na področju izrednih 
dogodkov.
Prevoznik mora voditi evidenco o 
usposabljanju, ki ga je zagotovil svojemu 
osebju. 
Pristojni organ mora zagotoviti 
informacije in smernice o varnem prevozu 
radioaktivnih snovi. Pristojni organ 
javnosti in uporabnikom zagotovi ustrezne 
informacije glede svojega pristopa k 
varnosti in regulativnega pristopa, 
upravnih postopkov in odločanja. 
2. Radiološki izredni dogodki:
1. Pri pripravi dokumentacije o izrednih 
dogodkih se uporabi ustrezen jezik, da bi 
zagotovili, da jo bodo uporabniki 
(pošiljatelji, prevozniki, dobavitelji in/ali 
proizvajalci embalaže, regulativni organi) 
jasno in nedvoumno razumeli.
2. Prevoznik dokaže, da ima ustrezna 
sredstva in podporo za odzivanje na 
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nesreče pri prevozu. Prevoznik bo moral
delovati kot koordinator in obvestiti 
pristojni organ, ki sodeluje pri ukrepanju 
v primeru izrednega dogodka, ali od njega 
pridobiti svetovanje. Prevoznik mora 
imenovati kontaktno osebo za primer 
nesreče.
3. Cilj ukrepanja v primeru izrednega 
dogodka je s hitrim in primeren odzivom 
čim bolj zmanjšati tveganja, povezana z 
nesrečami pri prevozu. Primeren odziv je 
odziv, pri katerem se potencialna ali 
dejanska škoda, kar zadeva osebe, 
premoženje in okolje, omeji na najmanjši 
možni obseg. Takšen odziv zajema vsaj: 
dozimetrijo posameznikov v skladu s 
priporočili strokovnjaka za zaščito pred 
sevanjem; nudenje ustrezne zdravstvene 
in radiološke oskrbe vsem poškodovanim 
ali kontaminiranim osebam; ustrezno 
odstranitev in čiščenje radioaktivne snovi, 
ki je zaradi nesreče razpršena, ter 
sanacijo mesta nesreče, da bi v čim večji 
meri ponovno vzpostavili njegovo prvotno 
običajno stanje in funkcijo. V nekaterih 
primerih lahko ti ukrepi zahtevajo več 
časa; v tem primeru mora prvi odziv 
zagotoviti vsaj ustrezno zdravstveno 
oskrbo poškodovancev in omilitev 
premoženjske škode in škode za okolje.
4. Pristojni organ zagotovi redno 
pregledovanje vseh ukrepov za odziv na 
izreden dogodek, vključno z ukrepi, ki jih 
izvedejo pristojni organ, organizacija, ki 
sodeluje pri prevozu radioaktivnih snovi, 
ter ostali zadevni udeleženci.
5. Vsak prevoznik mora zagotoviti, da so 
javnosti na voljo informacije o ukrepih za 
varovanje zdravja, vključno z:
a. osnovnimi informacijami o 
radioaktivnosti in njenih učinkih na 
zdravje ljudi in okolje;
b. možnimi primeri radioloških izrednih 
dogodkov in njihovimi morebitnimi 
posledicami za prebivalstvo in okolje;
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c. ustreznimi informacijami o ravnanju 
prebivalstva v primeru radiološkega 
izrednega dogodka;
d. ustreznim lokalnim organom, ki je 
odgovoren za izvajanje ukrepov v primeru 
izrednega dogodka.
Zgoraj navedene informacije za javnost je 
treba posodabljati v rednih časovnih 
presledkih.
3. Svetovalec za varnost 
a. Prevoznik imenuje svetovalca za 
varnost.
b. Svetovalec za varnost ima znanje in 
izkušnje na področju zaščite pred 
sevanjem.
4. Ocena doze, osebna dozimetrija in 
nadzor sevanja na delovnem mestu se 
izvajajo v skladu z zahtevami Direktive 
96/29/Euratom.
5. Program zaščite pred sevanjem 
(stopenjski pristop), ki vključuje vsaj 
naslednje:
a. obseg programa;
b. varnostno kulturo;
c. praktične ukrepe za zagotavljanje ciljev 
zaščite pred sevanjem;
d. vloge in obveznosti v organizaciji;
e. oceno doze;
f. mejne doze, omejitve in optimizacijo;
g. preskuse kontaminacije površja;
h. segregacijo in druge zaščitne ukrepe;
i. ureditve za odziv na izredne dogodke;
j. usposabljanje;
k. sisteme upravljanja za varen prevoz 
radioaktivnih snovi.
6. Revizija kakovosti in skladnosti v 
skladu s smernicami, ki jih vzpostavi 
Komisija.
7. Dodatne zahteve:
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a. Osebe, ki sodelujejo pri prevozu 
nevarnih snovi, morajo izvesti vse 
ustrezne ukrepe, da bi zagotovile fizično 
varovanje blaga in preprečile nedovoljen 
dostop do njega.
Pri cestnem in železniškem prevozu ter 
prevozu po celinskih vodah se blago 
raztovori z vozila, vagona ali plovila po 
prispetju na kraj dobave takoj, ko je to 
praktično izvedljivo. 

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovito in enotno izvajanje varnostnih zahtev s strani prevoznikov 
radioaktivnih snovi, bi morali pristojni organi preveriti, da je prevoznik, ki odda vlogo, 
dejansko zmožen izpolniti te zahteve, kar zadeva usposabljanje, osebje, sredstva, itd., zlasti v 
primeru nesreč pri prevozu. 
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