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Grozījums Nr. 14
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Or. en

Grozījums Nr. 15
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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,

Or. en

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 
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water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Grozījums Nr. 16
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā, ka Komisija atbilstoši 
Euratom līguma 31. un 32. pantam 
sagatavoja priekšlikumu par drošību, bet 
Padomes Juridiskais dienests norādīja, ka 
vispārējie mērķi attiecas uz tirgus 
darbību. Tāpēc nav iespējams juridiski 
pilnībā saskaņot šo regulu atbilstoši 
Euratom līgumam, jo dalībvalstis likumīgi 
saglabā tiesības īstenot stingrākus 
pasākumus, ja tās to vēlas,

Or. en

Grozījums Nr. 17
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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,

Or. en

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 
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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. 18
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu, ņemot vērā rīcību saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru,

Or. en

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. 19
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
4. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu, ņemot vērā plašā mērķa samazināt 
nozares regulatīvo slogu atzīšanu, tomēr
aicina veikt papildu pētījumu par šīs 
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ierosinātās regulas ekonomisko ietekmi uz 
daudziem mazajiem uzņēmumiem, kas 
pārvadā radioaktīvus materiālus vienas 
atsevišķas valsts teritorijā, un
ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

Or. en

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 laikposms ar ieinteresētajām 
personām tiešsaistē bija ļoti īsu brīdi (no 2007. gada 10. decembra līdz 2008. gada 
28. janvārim, ietverot Ziemassvētku brīvdienas).

Grozījums Nr. 20
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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.

Or. en

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.
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Grozījums Nr. 21
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Drošības pamatstandarti strādājošo un 
iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret 
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.

(2) Līdzīgi kā visu pārējo bīstamo kravu 
pārvadājumi radioaktīvo materiālu 
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.

Or. en

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. 22
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šāda reģistrācijas un sertifikācijas 
sistēma jau ir pārvadātājiem ar 
aviotransportu un jūras transportu.
Padomes 1991. gada 16. decembra Regulā
(EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību 
un administratīvo procedūru saskaņošanu 
civilās aviācijas jomā noteikts, ka 
pārvadātājiem, kas izmanto 
aviotransportu, bīstamo kravu 
pārvadāšanai jāsaņem īpašs operatora 
sertifikāts. Uz jūras transportu attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 27. jūnija Direktīva
2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu 
satiksmes uzraudzības un informācijas 
sistēmu. Uzskatāms, ka ar civilās aviācijas 
iestāžu izdotajiem sertifikātiem un jūras 
kuģiem paredzēto ziņošanas sistēmu ir 
pietiekami izpildītas Direktīvā
96/29/Euratom noteiktās prasības par 
ziņošanu un atļaujām. Tāpēc, lai 

svītrots
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nodrošinātu šo transporta veidu atbilstību 
drošības pamatstandartiem, 
aviotransporta un jūras transporta 
pārvadātāju reģistrācija saskaņā ar šo 
regulu nav nepieciešama.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Marina Yannakoudakis

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

Or. en

Grozījums Nr. 25
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(7) Lai izveidotu Pārvadātāju reģistrācijas 
elektronisko sistēmu, pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai. Ir 
īpaši svarīgi, lai Komisija sagatavošanas 
darba laikā veiktu atbilstošas 
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normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

konsultācijas, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 27
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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.
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Or. en

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. 28
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Šī regula attiecas uz visiem 
pārvadātājiem, kas veic radioaktīvo 
materiālu transportu Kopienā, no trešām 
valstīm uz Kopienu un no Kopienas uz 
trešām valstīm. Šī regula neattiecas uz 
pārvadātājiem, kuri radioaktīvo materiālu 
transportam izmanto aviotransportu un 
jūras transportu.

2) Šī regula attiecas uz visiem 
pārvadātājiem, kas veic radioaktīvo 
materiālu pārvadāšanu Kopienā, no trešām 
valstīm uz Kopienu un no Kopienas uz 
trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Marina Yannakoudakis

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 

e) “augstas bīstamības bīstamā krava —
radioaktīvais materiāls” ir radioaktīvie 

materiāli, kurus var nejauši nopludināt 
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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.;

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.;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) "izņēmuma paka" ir iepakojums, kurā 
atļautais radioaktīvais saturs ir ne lielāks 
par aktivitātes līmeņiem, kas noteikti V 
tabulā SAEA dokumentā „Regulations for 
Safe Transport of Radioactive Material 
No. TS-R-1, Section IV”, Vīne, 2009., vai 
ne lielāks par vienu desmitdaļu no šiem 
līmeņiem gadījumos, kad izmanto pasta 
sūtījumus, un kuri ir marķēti ar ANO 
(UN) Nr. 2908, 2909, 2910 vai 2911;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 31
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Radioaktīvo materiālu pārvadātājiem ir 1. Radioaktīvo materiālu pārvadātājiem ir 
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derīga reģistrācija, kas saņemta saskaņā ar 
5. panta noteikumiem. Reģistrācija 
pārvadātājiem ļauj veikt transporta
operācijas visā Eiropas Savienībā.

derīga reģistrācija, kas saņemta saskaņā ar 
5. panta noteikumiem. Reģistrācija 
pārvadātājiem ļauj veikt pārvadāšanas
operācijas visā Eiropas Savienībā. Tomēr 
katrs radioaktīvo materiālu pārvadājums 
ir īpaši jāatļauj kompetentajai iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tādu derīgu atļauju vai reģistrāciju 
turētājs, kas darbam ar radioaktīvajiem 
materiāliem vai radioaktīvus materiālus 
vai avotus saturošu iekārtu lietošanai 
izdotas saskaņā ar Direktīvu
96/29/Euratom, šos materiālus vai avotus 
var transportēt, neveicot reģistrāciju 
saskaņā ar šo regulu, ja transports ir 
iekļauts visu to dalībvalstu licencēs vai 
reģistrācijās, kurās notiek transporta 
operācija.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 33
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valstu prasības par ziņošanu un 
atļaujām, kuras pārsniedz šajā regulā 
noteiktās prasības, drīkst attiecināt tikai uz 

4. Ir iespējamas valstu prasības par 
ziņošanu un atļaujām, kuras pārsniedz šajā 
regulā noteiktās prasības. Katra dalībvalsts 



PE508.287v01-00 14/34 AM\933470LV.doc

LV

šādu materiālu pārvadātājiem: saglabā tiesības piemērot stingrākus 
noteikumus iekšzemes pārvadājumiem, ko 
veic, izmantojot transportlīdzekļus, kuri 
reģistrēti vai nodoti ekspluatācijā tās 
teritorijā.

a) skaldmateriāli, izņemot dabīgo urānu 
vai vājinātu urānu, kas apstarots tikai 
termiskajā reaktorā;
b) augstas bīstamības bīstamās kravas —
radioaktīvie materiāli.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 34
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) materiāli kodolenerģijas ieguves 
nolūkā un šādu materiālu iznīcināšanas 
nolūkā;

Or. de

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs kodolenerģijas noraidījums ir tik plašs, ka valstu noteikumu ievērošanai 
vai pieņemšanai ir jābūt prioritārai attiecībā pret vienotu ES likumdošanu.

Grozījums Nr. 35
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvadātājiem, kuri transportē tikai 
"izņēmuma pakas”, nav jāreģistrējas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 37
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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/EEK, par bīstamām un 
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Radioaktīvos materiālus nepārvadā ar 
aviotransportu.

Or. en

Grozījums 39
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, 
pieteikuma iesniedzējam jāpierāda, ka 
viņa finansiālās spējas ir pietiekamas, lai 
saskaņā ar “piesārņotājs maksā” principu 
kompensētu un atlīdzinātu zaudējumus 
gadījumā, ja transportlīdzekļu grupa, par 
kuru viņš ir atbildīgs, ir iesaistīta 



AM\933470LV.doc 17/34 PE508.287v01-00

LV

negadījumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Visām dalībvalstīm jāsaglabā 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.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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. 
Sagatavojot šos standartus, Komisija ņem 
vērā visus standartus, kas pašlaik ir spēkā 
dalībvalstu līmenī, un nosaka Savienības 
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standartus, kas piemērojami dalībvalstīs, 
ar attiecīgi augstāko aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums 42
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Īpaši noteikumi augstas bīstamības 
radioaktīvo materiālu pārvadāšanai

Uz transportlīdzekļu grupām, kas pārvadā 
kodolspēkstaciju izmantoto degvielu, 
skaldmateriālus vai augstas bīstamības 
bīstamās kravas — radioaktīvos 
materiālus, attiecas šādas prasības:
a) kompetentajai iestādei jānodrošina 
pārvadātājam transportlīdzekļu grupas 
aizsardzībai nepieciešamā drošība, lai 
izvairītos no jebkāda riska, ka teroristi
varētu izplatīt kodolieročus; šāda drošība 
būs jānodrošina tās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kuru šķērso šī 
transportlīdzekļu grupa;
b) īslaicīgās glabāšanas posmos, kad 
transportlīdzekļu grupa nepārvietojas, 
jāveic visi pasākumi, lai sabiedrība un 
strādnieki neatrastos transportlīdzekļu 
grupas tuvumā; tas nozīmē, ka 
transportlīdzekļu grupa, kas pārvadā 
šādus materiālus, nedrīkst apstāties 
stacijās, kuras apmeklē sabiedrība.

Or. fr

Pamatojums

Lai aizsargātu vidi un veselību un neļautu teroristiem veikt zādzības/uzbrukumus, 
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transportlīdzekļu grupas, kas pārvadā kodolspēkstacijās izmantoto degvielu, skaldmateriālus 
un bīstamās kravas (augsta riska radioaktīvus materiālus), jāatšķir no pārējām 
transportlīdzekļu grupām.

Grozījums Nr. 43
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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 materiālu pārvadājumu
uzraudzībai un kontrolei, kā arī nosaka 
sistēmā iekļaujamo informāciju, kā arī 
ESCReg tehniskās specifikācijas un 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot attiecīgos noteikumus par 
personas datu aizsardzību Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā
95/46/EK, dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm ESCReg piešķir ierobežotu un
drošu pieeju datiem par reģistrētajiem 
pārvadātājiem un reģistrācijas pieteikumu 
iesniedzējiem. Kompetentajām iestādēm ir 
piekļuve visiem pieejamajiem datiem.

2. Ievērojot attiecīgos noteikumus par 
personas datu aizsardzību Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā
95/46/EK, dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm ESCReg piešķir drošu pieeju 
datiem par reģistrētajiem pārvadātājiem un 
reģistrācijas pieteikumu iesniedzējiem.
Kompetentajām iestādēm ir piekļuve 
visiem pieejamajiem datiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

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.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārvadātājiem tai jāiesniedz pieteikums, 
izmantojot centrālu tīmekļa saskarni.
Laikus jābūt pieejamai uz tīklu balstītai 
reģistrācijas sistēmai, tai jābūt 
pārbaudītai un funkcionālai.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Astoņu nedēļu laikā no pieteikuma 
saņemšanas apstiprinājuma saņemšanas 
kompetentā iestāde izdod pārvadātāja 

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

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.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Marina Yannakoudakis

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.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, ja pārvadātājam ir 
nepieciešama steidzama atļauja un šo 
steidzamību var pamatot, ņemot vērā riska 
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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, sertificētu 
pieprasījumu var sniegt un apstiprināt pēc 
iespējas ātri atkarībā no negadījuma 
smaguma.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja atteikts izdot pārvadātāja reģistrācijas 
apliecību, reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzējs var iesniegt apelāciju saskaņā 
ar piemērojamajām valsts juridiskajām 
prasībām.

7. Ja atteikts izdot pārvadātāja reģistrācijas 
apliecību, reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzējs var iesniegt atkārtotu 
pieteikumu saskaņā ar šajā pantā 
paredzēto reģistrācijas procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Derīgu reģistrācijas apliecību atzīst visas 
dalībvalstis.

8. Derīgu reģistrācijas apliecību atzīst visas 
dalībvalstis, ja vien tas nav pretrunā kādai 
valsts konstitucionālai tiesību normai.

Or. de
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Grozījums Nr. 52
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
5. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Ja tiek pārkāpti šīs regulas noteikumi, 
reģistrācijas apliecība kļūst nederīga.

Or. de

Grozījums Nr. 53
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Pārvadātāja reģistrācijas apliecība ir 
derīga piecus gadus, un to var atjaunot pēc 
pārvadātāja pieteikuma.

9. Pārvadātāja reģistrācijas apliecība ir 
derīga divus gadus, un to pēc kompetentās 
iestādes veiktas atbilstības pārbaudes var 
atjaunot pēc pārvadātāja pieteikuma.

Or. en

Grozījums 54
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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 
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pārbaudes pēc to ierašanās galamērķī, lai 
novērstu piesārņotu transportlīdzekļu, 
vagonu vai kuģu atkārtotu izmantošanu 
pirms to dekontaminācijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Marina Yannakoudakis

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 darbību, lai 
aizsargātu strādājošo un iedzīvotāju 
veselību, un tad nepieciešamības 
gadījumā sniedzot rakstiskus 
paziņojumus, apmācību un izglītošanas 
pasākumus, atsaucot vai grozot 
reģistrāciju vai paredzot sankcijas atkarībā 
no neatbilstības būtiskuma drošībai un tā, 
kā pārvadātājs nodrošinājis atbilstību līdz 
šim.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pārvadātājs neatbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām, tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā neatbilstība 

1. Ja pārvadātājs neatbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām, tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā neatbilstība 
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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.

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.
Turklāt kompetentajai iestādei šīs regulas 
noteikumu pārkāpumu gadījumā no 
jauna izsniegta un derīga reģistrācijas 
apliecība ir jāpasludina par nederīgu.

Or. de

Grozījums Nr. 57
Toine Manders

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, nekavējoties aptur attiecīgā 
pārvadātāja radioaktīvo materiālu 
pārvadājumu un 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.
Citas dalībvalstis un Komisija jāinformē 
par visiem neatbilstības gadījumiem.
Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
reģistrēts pārvadātājs, pārskata attiecīgā 
pārvadātāja reģistrāciju.
Par neatbilstības gadījumiem jāpaziņo arī 
ESCReg.

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstij būtu jāpārskata pārvadātāja reģistrācija vismaz tādā gadījumā, ja tā saņem 
informāciju no citas dalībvalsts par šā pārvadātāja neatbilstību.

Grozījums Nr. 58
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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, nekavējoties aptur attiecīgā 
pārvadātāja veiktu radioaktīvo materiālu 
pārvadājumu un 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.
Lai novērstu krāpšanu, neatbilstības 
gadījumā jāparedz preventīvas sankcijas.
Par visiem neatbilstības gadījumiem 
jāinformē pārējās dalībvalstis un 
Komisija. Par neatbilstības gadījumiem 
jāziņo ESCReg, un šo informāciju dara 
zināmu atklātībai internetā.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, pamatojoties uz referentes ierosināto grozījumu Nr. 6.

Grozījums Nr. 59
Marina Yannakoudakis
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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
iesaistīto dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm vai visām citām dalībvalstīm,
kuras var pieprasīt informāciju un kurās 
pārvadātājs plāno radioaktīvo materiālu 
pārvadāšanu, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 61
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 62
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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 
dalībvalsts teritorijā.

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

Or. en
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Grozījums Nr. 63
Ewald Stadler

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 
sadarbojas reģistrācijas izdošanas prasību 
harmonizācijas jautājumos un lai 
nodrošinātu šīs regulas saskaņotu
piemērošanu un izpildi. Kompetento 
iestāžu pienākums ir nekavējoties 
informēt pārējo dalībvalstu kompetentās 
iestādes par šīs regulas pārkāpumiem.

Or. de

Grozījums 64
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Sabiedrības informēšana

Lai veicinātu sabiedrības aizsardzību, 
jānodrošina informēšana par 
transportlīdzekļu grupu. Lai to veiktu, 
vietējām pašvaldībām jābūt informētām 
par transportlīdzekļu grupas iebraukšanu 
vienu nedēļu pirms tās pārvietošanās 
dzīvesvietu tuvumā. Turklāt ar 
transportlīdzekļu grupas zīmēm jānorāda 
sabiedrībai un pārvadātāja un krāvēja 
aģentiem par tās bīstamību.

Or. fr
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Grozījums Nr. 65
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošana Deleģēšanas īstenošana

Or. en

Grozījums Nr. 66
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar 
kuriem izveido 4. pantā aprakstīto 
Pārvadātāju reģistrācijas elektronisko 
sistēmu (ESCReg).

1. Pilnvaras pieņemt šajā direktīvā 
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. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā brīdī var atsaukt 4. pantā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Pieņemot lēmumu 
par atsaukšanu, izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. 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.
4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Saskaņā ar 4. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
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divu mēnešu laikā no dienas, kad par 
minēto aktu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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.

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Komisijai palīdz komiteja Eiropas 
Kodoldrošības jomas regulatoru grupas 
(ENSREG) pārraudzībā. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komitejas sastāvā ir dalībvalstu izvirzītie 
eksperti un Komisijas izvirzītie eksperti, un 
tās priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

Komitejas sastāvā ir dalībvalstu izvirzītie 
eksperti un Komisijas izvirzītie eksperti, un 
tās priekšsēdētājs rotācijas kārtībā ir
dalībvalsts pārstāvis.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Ewald Stadler

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Noteikumi par tiesību normu kolīziju

Ja valstu noteikumi ir pretrunā ar šīs 
regulas noteikumiem, prioritāte ir 
dalībvalstu konstitucionālo tiesību normu 
nosacījumiem.

Or. de

Pamatojums

Sekundāro Eiropas tiesību un dalībvalstu konstitucionālo tiesību attiecība juridiskajā 
specializētajā literatūrā tiek interpretēta atšķirīgi. Tāpēc skaidrības labad ir nepieciešams 
noteikums par tiesību normu kolīziju.

Grozījums Nr. 71
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – tabula – B daļa – 1.–4. punkts

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 72
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 7. apakšpunkts – - 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 73
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 7. apakšpunkts – 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.

Or. en


