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Muudatusettepanek 14
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS, EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega luuakse ühenduse süsteem 
radioaktiivsete materjalide vedajate 
registreerimiseks

millega luuakse ühenduse süsteem 
radioaktiivsete materjalide vedajate 
registreerimiseks

Or. en

Muudatusettepanek 15
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa
Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingut, eelkõige selle artikli 31 
teist lõiku ja artiklit 32,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eelkõige selle artiklit 91,

Or. en

Selgitus

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 
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rules should be dealt with under the Treaty.

Muudatusettepanek 16
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse, et komisjon esitas 
ettepaneku Euroopa 
Aatomienergiaühenduse artiklite 31 ja 32 
alusel, kus käsitletakse ohutust, kuid 
nõukogu õigustalitus on seisukohal, et 
ettepaneku üldised eesmärgid on seotud 
turu toimimisega; seega ei ole käesoleva 
määruse täielik ühtlustamine Euratomi 
lepingu raames võimalik, sest 
liikmesriigid jätavad põhjendatult endale 
õiguse rakendada soovi korral rangemaid 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis 
on koostatud pärast teadus- ja 
tehnikakomitee määratud asjatundjate 
rühma arvamuse saamist,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni 
ettepanekut;

Or. en

Selgitus

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
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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.

Muudatusettepanek 18
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 
arvamust

toimides seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 19
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Parlamendi tunnistab, et üldine eesmärk on tööstuse 
koormuse vähendamine, kuid soovib 
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arvamust täiendavat uuringut selle kohta, missugust 
majanduslikku mõju käesolev määruse 
ettepanek avaldaks arvukatele 
väikeettevõtetele, kes veavad 
radioaktiivseid materjale ühe riigi piires;
võttes arvesse Euroopa Parlamendi 
arvamust

Or. en

Selgitus

See on oluline, võttes arvesse komisjoni seisukohta, et konkreetset mõju VKEdele on 
olemasolevate andmete põhjal väga raske hinnata ning et interneti teel toimunud 
konsulteerimine sidusrühmadega kestis väga lühikest aega (10. detsembrist 2007 kuni 28. 
jaanuarini 2008, jõulupühade aeg kaasa arvatud).

Muudatusettepanek 20
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Vastavalt Euratomi lepingu artiklile 
33 peavad liikmesriigid kehtestama õigus-
ja haldusnormid, mis on vajalikud selliste 
põhiliste ohutusnormide järgimise 
tagamiseks, milles käsitletakse töötajate ja 
kogu elanikkonna tervise kaitset 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude 
eest.

(1) Direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike 
kaupade siseveo kohta sätestatakse 
eeskirjad ohtlike kaupade, sealhulgas 
radioaktiivsete materjalide veoks 
maanteel, raudteel ja siseveeteedel.

Or. en

Selgitus

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.
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Muudatusettepanek 21
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Põhilised ohutusnormid töötajate ja 
muu elanikkonna tervise kaitsmiseks 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude 
eest on sätestatud nõukogu 13. mai 1996. 
aasta direktiivis 96/29/Euratom. 
Nimetatud direktiivi kohaldatakse iga 
sellise tegevuse, sealhulgas transpordi 
suhtes, millega kaasneb kas tehislikust või 
looduslikust kiirgusallikast pärineva 
ioniseeriva kiirguse oht.

(2) Radioaktiivsete materjalide, nagu ka 
kõigi muude ohtlike kaupade vedu peab 
toimuma kooskõlas rahvusvaheliste 
eeskirjadega ohtlike ja saastavate 
kaupade kohta, samuti kooskõlas ohtlike 
kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa 
kokkuleppega (ADR), ohtlike kaupade 
rahvusvahelise raudteeveo eeskirjadega 
(RID) ning ohtlike kaupade 
rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa 
kokkuleppega (ADN), mis on kindlaks 
määratud direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike 
kaupade siseveo kohta.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 22
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4



PE508.287v01-00 8/34 AM\933470ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kuna transport on ainus riigipiiride 
sagedase ületamisega seotud tegevusala, on 
võimalik, et radioaktiivsete materjalide 
vedajalt nõutakse aruandlus- ja 
loasüsteemidega seotud nõuete täitmist 
mitmes liikmesriigis. Käesoleva määrusega 
asendatakse kõnealused liikmesriikide 
aruandlus- ja loaandmissüsteemid ühtse 
registreerimissüsteemiga, mis kehtib kogu 
Euroopa Aatomienergiaühenduses 
(edaspidi „ühendus”).

(4) Kuna transport on ainus riigipiiride 
sagedase ületamisega seotud tegevusala, on 
võimalik, et radioaktiivsete materjalide 
vedajalt nõutakse aruandlus- ja 
loasüsteemidega seotud nõuete täitmist 
mitmes liikmesriigis. Käesoleva määrusega 
asendatakse kõnealused liikmesriikide 
aruandlus- ja loaandmissüsteemid ühtse 
registreerimissüsteemiga.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Õhu- ja merevedude teostajate jaoks 
on selline registreerimis- ja 
sertifitseerimissüsteem juba olemas. 
Nõukogu 16. detsembri 1991. aasta 
määruses (EMÜ) nr 3922/91 (tehniliste 
nõuete ja haldusprotseduuride 
kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses) 
on sätestatud, et lennuettevõtjatel peab 
ohtlike kaupade vedamiseks olema 
spetsiaalne lennuettevõtja sertifikaat.
Seoses merevedudega on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. 
aasta direktiiviga 2002/59/EÜ loodud 
ühenduse laevaliikluse seire- ja 
teabesüsteem. Tsiviillennundusametite 
välja antud sertifikaate ja merelaevade 
aruandluse süsteemi peetakse aruandlust 
ja loa andmist käsitlevate direktiivi 
96/29/Euratom sätete nõuetekohaseks 
rakendamiseks piisavaks. Seepärast ei ole 

välja jäetud
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õhu- ja merevedudega seotud põhiliste 
ohutusnormide järgimise tagamiseks 
liikmesriikides vaja nimetatud vedude 
teostajaid käesoleva määruse kohaselt 
registreerida.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määruse rakendamiseks 
ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused. 
Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 25
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määruse rakendamiseks 
ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused. 
Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada 

(7) Komisjonil peaks olema õigus võtta 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusaktid vedajate 
elektroonilise registreerimissüsteemi 
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kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes,

loomise kohta. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Käesoleva määrusega tagatakse ja 
säilitatakse piisavad ohutusnormid, et 
kaitsta radioaktiivsete materjalide vedude 
ajal elanikkonda ja keskkonda.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määrusega luuakse ühenduse 
süsteem radioaktiivsete materjalide 
vedajate registreerimiseks, mis aitab 
liikmesriikidel tagada, et järgitakse 
direktiivis 96/29/Euratom sätestatud 
põhilisi ohutusnorme, mis käsitlevad 

(1) Käesoleva määrusega luuakse ühenduse 
süsteem radioaktiivsete materjalide 
vedajate registreerimiseks, mis aitab 
liikmesriikidel tagada, et järgitakse ohtlike 
kaupade sisevedu käsitleva direktiivi 
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töötajate ja kogu elanikkonna tervise 
kaitset ioniseerivast kiirgusest tulenevate 
ohtude eest.

2008/68/EÜ sätteid.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 28
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi 
vedajate suhtes, kes transpordivad 
radioaktiivseid materjale ühenduse sees, 
kolmandatest riikidest ühendusse ning 
ühendusest kolmandatesse riikidesse. 
Määrust ei kohaldata selliste vedajate 
suhtes, kes transpordivad radioaktiivseid 
materjale õhu- ja veeteede kaudu.

(2) Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi 
vedajate suhtes, kes transpordivad 
radioaktiivseid materjale ühenduse sees, 
kolmandatest riikidest ühendusse ning 
ühendusest kolmandatesse riikidesse.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „eriti ohtlikud kaubad – radioaktiivne 
materjal” – radioaktiivsed materjalid, mida 
võidakse kuritarvitada terroriaktis ning mis 
võivad selle tulemusena kaasa tuua raskeid 
tagajärgi (nt massiliselt ohvreid või 
purustusi), nagu on määratletud IAEA 
tuumajulgeoleku juhiste nr 9 liites A.9 
(Appendix A.9. of the IAEA Nuclear 
Security Series No. 9 “Security in the 
Transport of Radioactive Material”, Viin, 
2008);

(e) „eriti ohtlikud kaubad – radioaktiivne 
materjal” – radioaktiivsed materjalid, mis 
võivad juhuslikult keskkonda sattuda või 
mida võidakse kuritarvitada terroriaktis 
ning mis võivad selle tulemusena kaasa 
tuua raskeid tagajärgi (nt massiliselt 
ohvreid või purustusi), nagu on 
määratletud IAEA tuumajulgeoleku juhiste 
nr 9 liites A.9 (Appendix A.9. of the IAEA 
Nuclear Security Series No. 9 “Security in 
the Transport of Radioactive Material”, 
Viin, 2008);

Or. en

Muudatusettepanek 30
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) „vabasaadetis” – saadetis, milles 
lubatud radioaktiivne sisaldus ei ületa 
radioaktiivsete materjalide ohutut vedu 
käsitlevate IAEA eeskirjade nr TS-R-1 
(IAEA Regulations for the Safe Transport 
of Radioactive Material, Safety 
Requirements No. TS-R-1, Viin, 2009) IV 
jaotise V tabelis sätestatud 
aktiivsustasemeid või ühte kümnendikku 
kõnealustest piirväärtustest postisaadetiste 
puhul ning mis kannavad märget UN nr 
2908, 2909, 2910 või 2911;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 31
Michèle Rivasi
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Radioaktiivsete materjalide vedajal on 
kooskõlas artikliga 5 saadud kehtiv 
registreering. Registreering võimaldab 
vedajal teostada vedusid kogu Euroopa 
Liidus.

1. Radioaktiivsete materjalide vedajal on 
kooskõlas artikliga 5 saadud kehtiv 
registreering. Registreering võimaldab 
vedajal teostada vedusid kogu Euroopa 
Liidus. Siiski tuleb iga radioaktiivsete 
materjalide veo jaoks taotleda pädevalt 
asutuselt eraldi luba.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Radioaktiivsete materjalide 
käitlemiseks või radioaktiivset materjali 
või kiirgusallikaid sisaldavate seadmete 
kasutamiseks direktiivi 96/29/Euratom 
kohaselt välja antud kehtiva litsentsi või 
registreeringu valdaja võib kõnealuseid 
materjale või kiirgusallikaid vedada ilma 
käesoleva määruse kohase 
registreeringuta, kui vedu on reguleeritud 
kõigi selliste liikmesriikide litsentside või 
registreeringutega, kus vedu toimub.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 33
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Riiklikke aruandlus- ja loanõudeid, mis 
kehtivad lisaks käesolevas määruses 
sätestatud nõuetele, võib kohaldada üksnes 
järgmiste materjalide vedajatele:

4. On võimalik kehtestada riiklikud 
aruandlus- ja loanõuded, mis kehtivad 
lisaks käesolevas määruses sätestatud 
nõuetele. Igal liikmesriigil on õigus 
kohaldada rangemaid eeskirju riigisiseste 
vedude suhtes, milleks kasutatakse tema 
territooriumil registreeritud või kasutusele 
võetud transpordivahendeid.

(a) lõhustuv materjal, välja arvatud 
looduslik uraan või vaesestatud uraan, 
mida on kiiritatud üksnes 
termoreaktorites;
(b) eriti ohtlikud kaubad – radioaktiivne 
materjal.

Or. en

Selgitus

Praegu kehtivaid ja ohtlike kaupade siseveo direktiivis 2008/68/EÜ sätestatud sätteid ei 
leevendata.

Muudatusettepanek 34
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tuumalõhustumise teel energia 
tootmiseks mõeldud materjal ja niisuguste 
materjalide kõrvaldamiseks mõeldud 
materjal.

Or. de

Selgitus

Mitmes liikmesriigis on vastuseis tuumaenergiale nii tugev, et riiklike eeskirjade täitmine 
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seatakse ELi õigusest ettepoole.

Muudatusettepanek 35
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Registreeringut ei nõuta üksnes 
vabasaadetisi transportivatelt vedajatelt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 36
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Igale liikmesriigile jääb õigus 
reguleerida või keelata oma territooriumil 
ohtlike kaupade vedu muudel kui 
ohutusega seotud põhjustel, nagu riiklik 
julgeolek või keskkonnakaitse.

Or. en

Selgitus

Praegu kehtivaid ja ohtlike kaupade siseveo direktiivis 2008/68/EÜ sätestatud sätteid ei 
nõrgestata.

Muudatusettepanek 37
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Radioaktiivsete materjalide vedu 
toimub kooskõlas ÜRO Euroopa 
Majandusnõukogu (UNECE) kehtestatud 
rahvusvaheliste eeskirjade ja 
standarditega ohtlike ja saastavate 
kaupade kohta, samuti kooskõlas ohtlike 
kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa 
kokkuleppega (ADR), ohtlike kaupade 
rahvusvahelise raudteeveo eeskirjadega 
(RID) ning ohtlike kaupade 
rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa 
kokkuleppega (ADN), nagu on sätestatud 
direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike kaupade 
siseveo kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Radioaktiivseid materjale ei veeta 
õhuteed kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Registreerimistaotluse esitamisel peab 
taotleja tõendama, et tal on piisavad 
rahalised vahendid hüvitise maksmiseks 
kooskõlas saastaja maksab-põhimõttega, 
kui tema vastutusel oleva veosega juhtub 
õnnetus.

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Igale liikmesriigile peaks jääma õigus 
reguleerida või keelata oma territooriumil 
ohtlike kaupade vedu muudel kui 
ohutusega seotud põhjustel, nagu riiklik 
julgeolek või keskkonnakaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Ühised ohutusnõuded

Komisjon kehtestab kooskõlas artikliga 10 
delegeeritud õigusaktide abil ühised 
ohutusnormid, mida radioaktiivsete 
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materjalide vedajad peavad täitma. 
Normid hõlmavad muu hulgas norme 
kiirgusavariide puhuks ja teabe- ning 
koolitusmeetmeid. Nimetatud normide 
kehtestamisel võtab komisjon arvesse 
kõiki liikmesriikide tasandil kehtivaid 
norme ning määrab liidu normi kõrgeima 
kaitsetasemega liikmesriigis kehtival 
tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Erisätted eriti ohtlike radioaktiivsete 

materjalide veo puhul
Tuumaelektrijaamade kasutatud 
tuumkütuse, lõhustuvate materjalide ja 
eriti ohtlike kaupade – radioaktiivse 
materjali veo puhul kehtivad järgmised 
nõuded:
(a) Pädev asutus peab kindlaks tegema, et 
vedaja on rakendanud veose kaitseks 
piisavaid turvameetmeid, et vältida 
terrori- ja tuumarelvastuse leviku ohtu. 
Turvameetmete olemasolu peavad 
kindlaks tegema selle liikmesriigi pädevad 
asutused, mille kaudu vedu toimub.
(b) Ajutise ladustamise korral, kui veos on 
peatatud, tuleb võtta kõik meetmed, et 
elanikkonda ja töötajaid saadetisest eemal 
hoida. See tähendab, et niisuguste 
materjalide vedaja ei tohi peatuda 
üldsusele juurdepääsetavas jaamas.

Or. fr
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Selgitus

Keskkonna ja rahvatervise kaitseks ning varguste või terrorirünnakute vältimiseks tuleb 
tuumajaamade kasutatud tuumkütuse, lõhustuvate materjalide ja eriti ohtlike kaupade –
radioaktiivse materjali veosed muudest veostest eraldada.

Muudatusettepanek 43
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob radioaktiivsete 
materjalide veo järelevalveks ja kontrolliks 
vedajate elektroonilise 
registreerimissüsteemi (VERS, inglise 
keeles Electronic System for Carrier 
Registration, ESCReg) ning haldab seda. 
Komisjon määrab kindlaks süsteemi 
sisestatava teabe ning VERSi tehnilised 
spetsifikatsioonid ja nõuded.

1. Komisjon loob kooskõlas artikliga 10 
delegeeritud õigusaktide abil
radioaktiivsete materjalide veo 
järelevalveks ja kontrolliks vedajate 
elektroonilise registreerimissüsteemi
(VERS, inglise keeles Electronic System 
for Carrier Registration, ESCReg) ning 
haldab seda ja määrab kindlaks süsteemi 
sisestatava teabe ning VERSi tehnilised 
spetsifikatsioonid ja nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. VERS annab liikmesriikide pädevatele 
asutustele piiratud ja turvalise juurdepääsu 
registreeritud vedajatele ja taotlejatele, 
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 95/46/EÜ asjaomaseid 
sätteid isikuandmete kaitse kohta. 
Pädevatel asutustel on juurdepääs kogu 
kättesaadavale teabele.

2. VERS annab liikmesriikide pädevatele 
asutustele turvalise juurdepääsu 
registreeritud vedajatele ja taotlejatele, 
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 95/46/EÜ asjaomaseid 
sätteid isikuandmete kaitse kohta. 
Pädevatel asutustel on juurdepääs kogu 
kättesaadavale teabele.
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Or. en

Muudatusettepanek 45
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon ei vastuta VERSi kaudu 
esitatud teabe sisu ja õigsuse eest.

3. Komisjon ei vastuta VERSi kaudu 
esitatud teabe sisu eest ja teave peab olema 
täpne, õigeaegne ning läbipaistev.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vedajad peaksid esitama taotluse keskse 
veebiliidese kaudu. Veebipõhine 
registreerimissüsteem peab olema 
eelnevalt kättesaadav, testitud ja toimiv.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus väljastab vedaja 
registreerimistunnistuse kaheksa nädala 
jooksul alates taotluse kättesaamist 

4. Pädev asutus väljastab vedaja 
registreerimistunnistuse nelja nädala 
jooksul alates taotluse kättesaamist 
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kinnitava teate edastamisest, kui ta leiab, et 
esitatud teave on täielik ja kooskõlas 
käesoleva määrusega, direktiiviga 
96/29/Euratom ja direktiiviga 2008/68/EÜ.

kinnitava teate edastamisest, kui ta leiab, et 
esitatud teave on täielik ja kooskõlas 
käesoleva määrusega, direktiiviga 
96/29/Euratom ja direktiiviga 2008/68/EÜ, 
kusjuures tunnistuse väljastamise 
tähtaega võib edasi lükata, kui lisaaega 
peetakse avaliku julgeoleku säilitamiseks 
vajalikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev asutus keeldub vedaja 
registreerimistunnistust väljastamast, kuna 
taotlus on puudulik või ei vasta 
kohaldatavatele nõuetele, vastab ta 
taotlejale kirjalikult kaheksa nädala 
jooksul pärast taotluse kättesaamist 
kinnitava teate edastamist. Enne sellist 
keeldumist palub pädev asutus taotlejal 
taotlus parandada või seda täiendada kolme 
nädala jooksul alates kõnealuse palve 
kättesaamist. Pädev asutus esitab 
keeldumise põhjused.

Kui pädev asutus keeldub vedaja 
registreerimistunnistust väljastamast, kuna 
taotlus on puudulik või ei vasta 
kohaldatavatele nõuetele, vastab ta 
taotlejale kirjalikult nelja nädala jooksul 
pärast taotluse kättesaamist kinnitava teate 
edastamist. Enne sellist keeldumist palub 
pädev asutus taotlejal taotlus parandada või 
seda täiendada kolme nädala jooksul alates 
kõnealuse palve kättesaamist. Pädev asutus 
esitab keeldumise põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui vedaja vajab kiiresti 
registreerimistunnistust ja kiireloomulisus
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on põhjendatud patsientide terviseriskide 
vähendamisega, näiteks haiglates 
diagnoosimiseks ja raviks kasutatavate 
radioaktiivsete materjalide tarne, või kui 
tegemist on vajadusega kiiresti 
kõrvaldada õnnetuse või terroriakti 
tagajärjel tekkinud radioaktiivne reostus, 
võib kinnitatud taotluse väljastada ja 
heaks kiita nii kiiresti kui võimalik, 
sõltuvalt juhtumi kiireloomulisusest.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui vedaja registreerimistunnistuse 
väljastamisest keeldutakse, võib taotleja 
esitada kaebuse kooskõlas kohaldatavate 
riiklike õigusnormidega.

7. Kui vedaja registreerimistunnistuse 
väljastamisest keeldutakse, võib taotleja 
esitada uue taotluse kooskõlas käesolevas 
artiklis sätestatud registreerimiskorraga.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kehtivat registreerimistunnistust 
tunnustavad kõik liikmesriigid.

8. Kehtivat registreerimistunnistust 
tunnustavad kõik liikmesriigid, kui see ei 
ole riigi põhiseaduse sättega vastuolus.

Or. de
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Muudatusettepanek 52
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Käesoleva määruse nõuete 
täitmatajätmise korral 
registreerimistunnistus tühistatakse.

Or. de

Muudatusettepanek 53
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vedaja registreerimistunnistus kehtib 
viis aastat ning seda võib vedaja taotluse 
korral uuendada.

9. Vedaja registreerimistunnistus kehtib 
kaks aastat ning seda võib pärast pädeva 
asutuse vastavuskontrolli vedaja taotluse 
korral uuendada.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Kiirguskaitse eest vastutavad asutused 
korraldavad iga registreerimistunnistuse 
omaja juurde vähemalt üks kord aastas 
ette teatamata kontrollkäigu. Samuti 
korraldavad nad perioodilisi kontrolle 
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pärast saadetiste jõudmist sihtkohta, 
tagamaks, et saastatud sõidukeid, 
vaguneid ega laevu ei kasutata uuesti 
enne, kui need on saastest puhastatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui vedaja ei täida käesoleva määruse 
nõudeid, kohaldab selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, 
kõnealuse liikmesriigi õigusraamistikus 
ettenähtud täitemeetmeid (kirjalikud 
teated, koolituse ja haridusega seotud
meetmed, registreeringu peatamine, 
tühistamine või muutmine, vastutusele 
võtmine) sõltuvalt sellest, kuivõrd nõuete 
täitmatajätmine mõjutab ohutust ning 
kuidas vedaja on varem nõudeid täitnud.

1. Kui vedaja ei täida käesoleva määruse 
nõudeid, kohaldab selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, 
kõnealuse liikmesriigi õigusraamistikus 
ettenähtud täitemeetmeid, kõigepealt 
peatades viivitamata registreeringu, et 
kaitsta töötajate ja kogu elanikkonna 
tervist, ja seejärel vastavalt vajadusele 
kirjalikke teateid, koolituse ja haridusega 
seotud meetmeid, registreeringu
tühistamist või muutmist või vastutusele
võtmist, sõltuvalt sellest, kuivõrd nõuete 
täitmatajätmine mõjutab ohutust ning 
kuidas vedaja on varem nõudeid täitnud.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui vedaja ei täida käesoleva määruse 
nõudeid, kohaldab selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, 
kõnealuse liikmesriigi õigusraamistikus 

1. Kui vedaja ei täida käesoleva määruse 
nõudeid, kohaldab selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, 
kõnealuse liikmesriigi õigusraamistikus 
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ettenähtud täitemeetmeid (kirjalikud teated, 
koolituse ja haridusega seotud meetmed, 
registreeringu peatamine, tühistamine või 
muutmine, vastutusele võtmine) sõltuvalt 
sellest, kuivõrd nõuete täitmatajätmine 
mõjutab ohutust ning kuidas vedaja on 
varem nõudeid täitnud.

ettenähtud täitemeetmeid (kirjalikud teated, 
koolituse ja haridusega seotud meetmed, 
registreeringu peatamine, tühistamine või 
muutmine, vastutusele võtmine) sõltuvalt 
sellest, kuivõrd nõuete täitmatajätmine 
mõjutab ohutust ning kuidas vedaja on 
varem nõudeid täitnud. Lisaks on pädev 
asutus kohustatud käesoleva määruse 
nõuete täitmatajätmise korral 
registreerimistunnistuse tühistama.

Or. de

Muudatusettepanek 57
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui vedaja ei täida käesoleva määruse 
nõudeid, kohaldab selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, 
kõnealuse liikmesriigi õigusraamistikus 
ettenähtud täitemeetmeid (kirjalikud teated, 
koolituse ja haridusega seotud meetmed, 
registreeringu peatamine, tühistamine või 
muutmine, vastutusele võtmine) sõltuvalt 
sellest, kuivõrd nõuete täitmatajätmine 
mõjutab ohutust ning kuidas vedaja on 
varem nõudeid täitnud.

1. Kui vedaja ei täida käesoleva määruse 
nõudeid, peatab selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, 
viivitamata asjaomase vedaja 
radioaktiivsete materjalide vedamise loa 
ning kohaldab kõnealuse liikmesriigi 
õigusraamistikus ettenähtud täitemeetmeid 
(kirjalikud teated, koolituse ja haridusega 
seotud meetmed, registreeringu peatamine, 
tühistamine või muutmine, vastutusele 
võtmine) sõltuvalt sellest, kuivõrd nõuete 
täitmatajätmine mõjutab ohutust ning 
kuidas vedaja on varem nõudeid täitnud. 
Nõuete täitmatajätmise kõikidest 
juhtudest teavitatakse teisi liikmesriike ja 
komisjoni.
Selle liikmesriigi pädev asutus, kus vedaja 
on registreeritud, vaatab vedaja 
registreeringu uuesti läbi. 
Nõuete täitmatajätmise juhtudest 
teavitatakse VERSi.

Or. en
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Selgitus

Kui liikmesriik saab teiselt liikmesriigilt teate, et vedaja ei täida nõudeid, peaks ta vähemalt 
vedaja registreeringu uuesti läbi vaatama.

Muudatusettepanek 58
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui vedaja ei täida käesoleva määruse 
nõudeid, kohaldab selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, 
kõnealuse liikmesriigi õigusraamistikus 
ettenähtud täitemeetmeid (kirjalikud teated, 
koolituse ja haridusega seotud meetmed, 
registreeringu peatamine, tühistamine või 
muutmine, vastutusele võtmine) sõltuvalt 
sellest, kuivõrd nõuete täitmatajätmine 
mõjutab ohutust ning kuidas vedaja on 
varem nõudeid täitnud.

1. Kui vedaja ei täida käesoleva määruse 
nõudeid, peatab selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati,
viivitamata asjaomase vedaja 
radioaktiivsete materjalide veo ning 
kohaldab kõnealuse liikmesriigi 
õigusraamistikus ettenähtud täitemeetmeid
(kirjalikud teated, koolituse ja haridusega 
seotud meetmed, registreeringu peatamine, 
tühistamine või muutmine, vastutusele 
võtmine) sõltuvalt sellest, kuivõrd nõuete 
täitmatajätmine mõjutab ohutust ning 
kuidas vedaja on varem nõudeid täitnud.
Pettuse vältimiseks kehtestatakse 
hoiatavad karistused.
Nõuete täitmatajätmise kõikidest 
juhtudest teavitatakse teisi liikmesriike ja 
komisjoni. Nõuete täitmatajätmise 
juhtudest teavitatakse VERSi ja need 
avalikustatakse internetis.

Or. en

Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 6.

Muudatusettepanek 59
Marina Yannakoudakis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus 
nõuete täitmatajätmine avastati, edastab 
vedajale ja selliste liikmesriikide 
pädevatele asutusele, kus vedaja kavatses 
radioaktiivseid materjale vedada, teabe 
kohaldatud täitemeetmete kohta ning 
kõnealuse meetme kohaldamise põhjused. 
Vedaja peakontori asukoha liikmesriigi 
pädev asutus või juhul, kui vedaja asub 
kolmandas riigis, selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus vedaja kavatses esimest korda 
ühenduse territooriumile siseneda, tühistab 
registreeringu, kui vedaja ei täida lõike 1 
kohaselt kohaldatud täitemeetmeid.

2. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus 
nõuete täitmatajätmine avastati, edastab 
vedajale ja selliste liikmesriikide 
pädevatele asutustele, kus vedaja kavatses 
radioaktiivseid materjale vedada, kes on 
asjaga seotud või kes paluvad teavet, teabe 
kohaldatud täitemeetmete kohta ning 
kõnealuse meetme kohaldamise põhjused. 
Vedaja peakontori asukoha liikmesriigi 
pädev asutus või juhul, kui vedaja asub 
kolmandas riigis, selle liikmesriigi pädev 
asutus, kus vedaja kavatses esimest korda 
ühenduse territooriumile siseneda, tühistab 
registreeringu, kui vedaja ei täida lõike 1 
kohaselt kohaldatud täitemeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon edastab need andmed ja kõik 
nendes andmetes tehtud muudatused 
ühenduse kõikidele pädevatele asutustele 
VERSi kaudu.

Komisjon edastab need andmed ja kõik 
nendes andmetes tehtud muudatused 
ühenduse kõikidele pädevatele asutustele 
VERSi kaudu ja teeb need internetis 
avalikult kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Teave, mille puhul pädev asutus ja riiklik kontaktpunkt võivad üldsuse huvi äratada ja mis 
peaks seetõttu internetis avalikult kättesaadav olema.
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Muudatusettepanek 61
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teave radioaktiivsete materjalide suhtes 
kohaldatavate siseriiklike kiirguskaitse 
eeskirjade kohta on vedajatele 
kontaktpunktide kaudu kergesti 
kättesaadav.

2. Teave radioaktiivsete materjalide suhtes 
kohaldatavate siseriiklike kiirguskaitse 
eeskirjade kohta on kontaktpunktide kaudu 
kergesti kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Teave, mida eeskirjad puudutavad, võib üldsusele huvi pakkuda ja peaks seega olema 
avalikult kättesaadav.

Muudatusettepanek 62
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vedaja taotluse korral esitab asjaomase 
liikmesriigi kontaktpunkt ja pädev asutus 
täieliku teabe radioaktiivsete materjalide 
vedu käsitlevate nõuete kohta kõnealuse 
liikmesriigi territooriumil.

Vedaja või muude huvitatud osaliste 
taotluse korral esitab asjaomase 
liikmesriigi kontaktpunkt ja pädev asutus 
täieliku teabe radioaktiivsete materjalide 
vedu käsitlevate nõuete kohta kõnealuse 
liikmesriigi territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Ewald Stadler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide pädevad asutused teevad 
koostööd, et ühtlustada registreeringu 
väljastamise nõudeid ja tagada käesoleva 
määruse ühtlustatud kohaldamine ja 
jõustamine.

Liikmesriikide pädevad asutused teevad 
koostööd, et ühtlustada registreeringu 
väljastamise nõudeid ja tagada käesoleva 
määruse ühtlustatud kohaldamine ja 
jõustamine. Pädevad asutused on 
kohustatud käesoleva määruse 
rikkumistest viivitamata teiste 
liikmesriikide pädevatele asutustele 
teatama.

Or. de

Muudatusettepanek 64
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Üldsuse teavitamine

Elanikkonna turvalisuse tagamiseks tuleb 
radioaktiivsete materjalide veost avalikult 
teada anda. Selleks tuleb kohalikke 
ametiasutusi veosest teavitada üks nädal 
enne seda, kui see asulate lähedusest 
möödub. Veose märgistus peab 
võimaldama elanikel ning vedaja ja saatja 
töötajatel selgesti mõista, et tegemist on 
ohtliku veosega.

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Michèle Rivasi
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendamine Delegeeritud volituste rakendamine

Or. en

Muudatusettepanek 66
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega luuakse artikli 4 kohane vedajate 
elektrooniline registreerimissüsteem 
(VERS).

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
käesolevas direktiivis nimetatud 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 11 osutatud 
nõuandemenetlusega.

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 
alates (…) õigus võtta vastu artiklis 4 
osutatud delegeeritud õigusakte.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 4 osutud volituste delegeerimise 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Artikli 4 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
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nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavakstegemist esitanud 
selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.”

Or. en

Muudatusettepanek 67
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Nõuandekomitee
Komisjoni abistab komitee. Nimetatud 
komitee on komitee Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määruse (EL) nr 182/2011 (millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes) tähenduses.
Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4.
Komitee nõustab ja abistab komisjoni talle 
käesoleva määrusega antud ülesannete 
täitmisel.
Komitee koosneb liikmesriikide määratud 
ekspertidest ja komisjoni määratud 
ekspertidest ning seda juhib komisjoni 
esindaja.
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Or. en

Muudatusettepanek 68
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni abistab komitee. Nimetatud 
komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse 
(EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes) 
tähenduses.

Komisjoni abistab komitee, mis tegutseb 
tuumaohutust reguleerivate asutuste 
Euroopa töörühma (ENSREG) egiidi all.
Nimetatud komitee on komitee Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes) tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komitee koosneb liikmesriikide määratud 
ekspertidest ja komisjoni määratud 
ekspertidest ning seda juhib komisjoni
esindaja.

Komitee koosneb liikmesriikide määratud 
ekspertidest ja komisjoni määratud 
ekspertidest ning seda juhib rotatsiooni 
korras liikmesriigi esindaja.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Ewald Stadler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Kollisiooninormid

Kui riiklikud sätted on käesoleva määruse 
eeskirjadega vastuolus, on liikmesriigi 
põhiseaduse sätted ülimuslikud.

Or. de

Selgitus

ELi teisese õiguse ja liikmesriikide põhiseaduse sätete suhet hinnatakse erialakirjanduses 
erinevalt. Selguse huvides on seega vaja kollisiooninorme.

Muudatusettepanek 71
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa 1 – tabel – B osa – punktid 1–4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vedaja organisatsiooni vastutava 
esindaja (isik, kellel on volitused võtta 
vedaja organisatsioonile kohustusi) nimi, 
ametikoht, täielik aadress, telefoninumber 
ja e-posti aadress:

1. Vedaja organisatsiooni vastutava 
esindaja (isik, kellel on volitused võtta 
vedaja organisatsioonile kohustusi) nimi, 
ametikoht, täielik aadress, mobiil- ja 
lauatelefoni number ja e-posti aadress:

2. Tehniliste- ja haldusküsimustega 
tegeleva ametiasutuse (kes vastutab selle 
eest, et vedaja äriühingu tegevus vastaks 
eeskirjadele) kontaktisiku nimi, ametikoht, 
täielik aadress, telefoninumber ja e-posti 
aadress:

2. Tehniliste- ja haldusküsimustega 
tegeleva ametiasutuse (kes vastutab selle 
eest, et vedaja äriühingu tegevus vastaks 
eeskirjadele) kontaktisiku nimi, ametikoht, 
täielik aadress, mobiil- ja lauatelefoni 
number ja e-posti aadress:

3. Ohutusnõustaja nimi, ametikoht ja 
täielik aadress (üksnes 
maismaatranspordiliikide puhul ja juhul, 
kui see erineb punktide 1 või 2 kohaselt 
esitatud andmetest):

3. Ohutusnõustaja nimi, ametikoht, täielik 
aadress, mobiil- ja lauatelefoni number 
ning e-posti aadress (üksnes 
maismaatranspordiliikide puhul ja juhul, 
kui see erineb punktide 1 või 2 kohaselt 
esitatud andmetest)

4. Kiirguskaitseprogrammi rakendamise 4. Kiirguskaitseprogrammi rakendamise 
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eest vastutava isiku nimi, ametikoht ja
täielik aadress juhul, kui see erineb 
punktide 1, 2, või 3 kohaselt esitatud 
andmetest: 

eest vastutava isiku nimi, ametikoht, täielik 
aadress, mobiil- ja lauatelefoni number 
ning e-posti aadress juhul, kui see erineb 
punktide 1, 2, või 3 kohaselt esitatud 
andmetest: 

Or. en

Muudatusettepanek 72
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – punkt 4 – alapunkt 7 – alalõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui vedajal on vaja lisada oma taotlusele 
täiendavaid andmeid või selgitusi, palun 
märkida need siia: 

Or. en

Muudatusettepanek 73
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – punkt 4 – alapunkt 7 – alalõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mina, vedaja, kinnitan käesolevaga, et 
täidan komisjoni poolt kooskõlas 
käesoleva määruse artikliga 3 a sätestatud 
ühiseid ohutusnõudeid.

Or. en


