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Pozmeňujúci návrh 14
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIE RADY NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva 
pre registráciu dopravcov rádioaktívnych 
materiálov

ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva 
pre registráciu dopravcov rádioaktívnych 
materiálov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu, a najmä na jej článok 31 druhý 
odsek a článok 32,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 91,

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 16
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Citácia 1a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keďže Komisia vypracovala návrh na 
základe článkov 31 a 32 Zmluvy 
o Euratome, ktoré sa týkajú bezpečnosti, 
pričom ale právny servis Rady 
konštatoval, že všeobecné ciele sa 
vzťahujú na fungovanie trhu; z právneho 
hľadiská teda nie je možné, aby sa toto 
nariadenie v plnej miere harmonizovalo 
v súlade so Zmluvou o Euratome, pretože 
členské štáty si oprávnene zachovávajú 
právo vykonať prísnejšie opatrenia, 
pokiaľ to považujú za žiaduce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Citácia 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na návrh Komisie
vypracovaný na základe stanoviska 
skupiny osôb vymenovaných Výborom pre 
vedu a techniku,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

Or. en

Odôvodnenie

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



AM\933470SK.doc 5/35 PE508.287v01-00

SK

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.

Pozmeňujúci návrh 18
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Citácia 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na stanovisko Európskeho 
parlamentu,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom,

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 19
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Citácia 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na stanovisko Európskeho Uznáva všeobecný cieľ znížiť regulačné 
zaťaženie priemyselného odvetvia, 
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parlamentu, požaduje však ďalšie preskúmanie 
ekonomického vplyvu tohto návrhu 
nariadenia na celý rad malých podnikov, 
ktoré prepravujú rádioaktívny materiál na 
území jedného štátu.
so zreteľom na stanovisko Európskeho 
parlamentu,

Or. en

Odôvodnenie

Je to dôležité vzhľadom na vyjadrenie Komisie, že konkrétny vplyv na MSP je so zreteľom na 
dostupné údaje veľmi ťažké odhadnúť, a vzhľadom na to, že konzultácia so zainteresovanými 
stranami online prebiehala len vo veľmi krátkom čase (od 10. decembra 2007 do 28. januára 
2008 vrátane dní voľna počas vianočných sviatkov).

Pozmeňujúci návrh 20
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 33 zmluvy sa vyžaduje od 
členských štátov, aby ustanovili vhodné 
podmienky kontroly dodržiavania 
základných bezpečnostných noriem na 
účely ochrany zdravia pracovníkov a 
obyvateľstva pred nebezpečenstvami 
vyplývajúcimi z ionizujúceho žiarenia.

(1) Smernica 2008/68/ES o vnútrozemskej 
preprave nebezpečného tovaru stanovuje 
pravidlá vnútrozemskej prepravy 
nebezpečného tovaru vrátane 
rádioaktívnych materiálov a prepravy 
cestnou, železničnou a vnútrozemskou 
vodnou dopravou;

Or. en

Odôvodnenie

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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Pozmeňujúci návrh 21
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Základné bezpečnostné normy 
ochrany zdravia pracovníkov 
a obyvateľstva pred nebezpečenstvami 
vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho 
žiarenia sa stanovujú smernicou Rady 
96/29/Euratom z 13. mája 1996. Táto 
smernica sa vzťahuje na všetky činnosti, 
pri ktorých hrozí riziko vyplývajúce z 
ionizujúceho žiarenia z umelého alebo 
prírodného zdroja žiarenia, vrátane 
dopravy.

(2) Preprava rádioaktívnych materiálov by 
mala rovnako ako preprava akéhokoľvek 
iného nebezpečného materiálu prebiehať 
v súlade s medzinárodnými predpismi o 
nebezpečnom a životné prostredie 
znečisťujúcom tovare, ako aj s príslušnou 
dohodou o medzinárodnej cestnej 
preprave nebezpečných vecí (ADR), 
poriadkom týkajúcim sa medzinárodnej 
železničnej prepravy nebezpečného tovaru 
(RID) a Európskou dohodou o 
medzinárodnej preprave nebezpečného 
tovaru po vnútrozemských vodných 
cestách (ADN), ako sa vymedzuje 
v smernici 2008/68/ES o vnútrozemskej 
preprave nebezpečného tovaru;

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 22
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Keďže doprava je jedinou činnosťou, 
ktorá má cezhraničný charakter, 
dopravcovia rádioaktívnych materiálov 
môžu byť povinní dodržiavať požiadavky 
súvisiace s predkladaním správ a 
vydávaním povolení vo viacerých 
členských štátoch. V nariadení sa 
ustanovuje, že tieto systémy členských 
štátov sa nahrádzajú jednotným 
registračným systémom platným v rámci 
Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu (ďalej len „Spoločenstvo“).

(4) Keďže doprava je jedinou činnosťou, 
ktorá má cezhraničný charakter, 
dopravcovia rádioaktívnych materiálov 
môžu byť povinní dodržiavať požiadavky 
súvisiace s predkladaním správ a 
vydávaním povolení vo viacerých 
členských štátoch. V nariadení sa 
ustanovuje, že tieto systémy členských 
štátov sa nahrádzajú jednotným 
registračným systémom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Pre dopravcov, ktorí využívajú leteckú 
alebo námornú dopravu, takéto 
registračné a certifikačné systémy už 
existujú. V nariadení Rady (EHS) č. 
3922/91 zo 16. decembra 1991 o 
harmonizácii technických požiadaviek a 
správnych postupov v oblasti civilného 
letectva sa ustanovuje, že leteckí 
dopravcovia potrebujú osobitné 
osvedčenie leteckého prevádzkovateľa na 
prepravu nebezpečného tovaru. Pokiaľ 
ide o prepravu po mori, smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/59/ES z 27. júna 2002 sa zriaďuje 
monitorovací a informačný systém 
Spoločenstva pre lodnú dopravu. 
Osvedčenia vydané orgánmi civilného 

vypúšťa sa
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letectva, ako aj systém podávania správ 
pre námorné plavidlá sa považujú za 
uspokojivé vykonávanie požiadaviek 
smernice 96/29/Euratom, ktoré sa týkajú 
podávania správ a povoľovania. 
Registrácia leteckých a námorných 
dopravcov podľa tohto nariadenia preto 
nie je potrebná na to, aby členské štáty 
mohli zabezpečiť súlad so základnými
bezpečnostnými normami pri týchto 
druhoch dopravy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V záujme zaistenia jednotných 
podmienok vykonávania tohto nariadenia 
by sa Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci. Tieto právomoci by sa mali 
využívať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V záujme zaistenia jednotných 
podmienok vykonávania tohto nariadenia 
by sa Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci. Tieto právomoci by sa mali 
využívať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie,

(7) S cieľom zaviesť elektronický systém 
registrácie dopravcov by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov. 
Pri príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa 
príslušné dokumenty súčasne, vo 
vhodnom čase a vhodným spôsobom 
postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Toto nariadenie zabezpečuje a zachováva 
náležité bezpečnostné normy s cieľom 
chrániť obyvateľov a životné prostredie 
počas prepravy rádioaktívnych 
materiálov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Týmto nariadením sa zriaďuje systém 
Spoločenstva pre registráciu dopravcov 
rádioaktívnych materiálov, ktorý uľahčuje 
členským štátom zabezpečenie súladu so 
základnými bezpečnostnými normami 
ochrany zdravia pracovníkov a 
obyvateľstva pred nebezpečenstvami 
vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho 
žiarenia stanovenými v smernici 
96/29/Euratom.

(1) Týmto nariadením sa zriaďuje systém 
Spoločenstva pre registráciu dopravcov 
rádioaktívnych materiálov, ktorý uľahčuje 
členským štátom zabezpečenie súladu 
s ustanoveniami smernice 2008/68/ES 
o vnútrozemskej preprave nebezpečného 
tovaru.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 28
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na 
všetkých dopravcov vykonávajúcich 
prepravu rádioaktívnych materiálov v 
rámci Spoločenstva, z tretích krajín do 
Spoločenstva a zo Spoločenstva do tretích 
krajín. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
dopravcov prepravujúcich rádioaktívny 
materiál prostredníctvom leteckej alebo 
námornej dopravy.

(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na 
všetkých dopravcov vykonávajúcich 
prepravu rádioaktívnych materiálov v 
rámci Spoločenstva, z tretích krajín do 
Spoločenstva a zo Spoločenstva do tretích 
krajín.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) „vysoko rizikový nebezpečný tovar –
rádioaktívny materiál“ znamená 
rádioaktívny materiál, ktorý by mohol byť 
zneužitý pri teroristickom útoku a mohol 
by následne spôsobiť vážne následky ako 
napríklad veľký počet obetí alebo 
hromadné ničenie, ako sa vymedzuje v 
dodatku A.9. k Predpisom MAAE o 
jadrovom zabezpečení, Séria č. 9 
„Bezpečnosť pri preprave rádioaktívneho 
materiálu“, Viedeň 2008;

e) „vysoko rizikový nebezpečný tovar –
rádioaktívny materiál“ znamená 
rádioaktívny materiál, pri ktorom by 
mohlo dôjsť k náhodnému úniku alebo
ktorý by mohol byť zneužitý pri 
teroristickom útoku a mohol by následne 
spôsobiť vážne následky, ako napríklad 
veľký počet obetí alebo hromadné ničenie, 
ako sa vymedzuje v dodatku A.9. k 
Predpisom MAAE o jadrovom 
zabezpečení, Séria č. 9 „Bezpečnosť pri 
preprave rádioaktívneho materiálu“, 
Viedeň 2008;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) „oslobodená zásielka“ znamená 
akúkoľvek zásielku, v ktorej povolený 
rádioaktívny obsah nepresahuje stupne 
aktivity ustanovené v tabuľke V v oddiele 
IV Predpisov MAAE o bezpečnej preprave 
rádioaktívneho materiálu č. TS-R-1, 
Viedeň 2009 alebo jednu desatinu týchto 
limitov pri preprave poštou a ktorá je 
označené číslom OSN 2908, 2909, 2910 

vypúšťa sa
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alebo 2911;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Dopravcovia rádioaktívnych materiálov 
musia mať platnú registráciu, získanú v 
súlade s článkom 5. Registrácia umožní 
dopravcovi vykonávať dopravnú činnosť v 
rámci celej Európskej únie.

1. Dopravcovia rádioaktívnych materiálov 
musia mať platnú registráciu, získanú v 
súlade s článkom 5. Registrácia umožní 
dopravcovi vykonávať dopravnú činnosť v 
rámci celej Európskej únie. Každú 
prepravu rádioaktívnych materiálov však 
musí osobitne povoliť príslušný orgán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Držiteľ platných licencií či registrácií 
vydaných v súlade so smernicou 
96/29/Euratom na zaobchádzanie s 
rádioaktívnym materiálom alebo 
používanie zariadenia obsahujúceho 
rádioaktívny materiál alebo zdroje môže 
dopravovať tieto materiály alebo zdroje 
bez zaregistrovania podľa tohto 
nariadenia, ak je preprava súčasťou 
povolenia alebo registrácie vo všetkých 
členských štátoch, kde sa preprava 
uskutočňuje.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vnútroštátne požiadavky týkajúce sa 
podávania správ a povoľovania, ktoré 
presahujú rámec požiadaviek ustanovených 
v tomto nariadení, sa môžu uplatňovať len 
na dopravcov týchto materiálov:

4. Je možné stanoviť vnútroštátne 
požiadavky týkajúce sa podávania správ a 
povoľovania, ktoré presahujú rámec 
požiadaviek ustanovených v tomto 
nariadení. Každý členský štát má právo
uplatňovať prísnejšie pravidlá pre 
vnútroštátne prepravné operácie 
vykonávané dopravnými prostriedkami, 
ktoré sú registrované alebo uvedené do 
prevádzky na jeho území.

a) štiepny materiál, s výnimkou 
prírodného uránu alebo ochudobneného 
uránu, ktorý bol ošetrený ionizujúcim 
žiarením iba v tepelnom reaktore;
b) vysokorizikový nebezpečný tovar –
rádioaktívny materiál

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti a ktoré sú stanovené v smernici 2008/68/ES 
o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru, sa nesmú oslabiť.

Pozmeňujúci návrh 34
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – písmeno ba (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) materiál na účely získavania energie 
štiepením jadra a na účely likvidácie tohto 
materiálu.

Or. de

Odôvodnenie

V niektorých členských štátoch je jadrová energia odmietaná v takom rozsahu, že 
dodržiavanie, resp. prijímanie vnútroštátnych právnych predpisov musí mať prednosť pred 
jednotnými právnymi predpismi na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci návrh 35
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Registrácia sa nevyžaduje od 
dopravcov, ktorí prepravujú výlučne 
oslobodené zásielky.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Každý členský štát si zachováva právo 
na reguláciu alebo zákaz prepravy 
rádioaktívnych materiálov na svojom 
území z dôvodov iných, než je bezpečnosť, 
napríklad z dôvodov národnej bezpečnosti 
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alebo ochrany životného prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti a ktoré sú stanovené v smernici 2008/68/ES 
o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru, sa nesmú oslabiť.

Pozmeňujúci návrh 37
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Každá preprava rádioaktívnych 
materiálov prebieha v súlade 
s medzinárodnými predpismi a normami 
stanovenými EHK OSN v oblasti 
nebezpečného a životné prostredie 
znečisťujúceho tovaru, ako aj 
s príslušnou dohodou o medzinárodnej 
cestnej preprave nebezpečných vecí 
(ADR), poriadkom týkajúcim sa 
medzinárodnej železničnej prepravy 
nebezpečného tovaru (RID) a Európskou 
dohodou o medzinárodnej preprave 
nebezpečného tovaru po vnútrozemských 
vodných cestách (ADN), ako sa vymedzuje 
v smernici 2008/68/ES o vnútrozemskej 
preprave nebezpečného tovaru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5c. Rádioaktívny materiál sa neprepravuje 
letecky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Pri podávaní žiadosti o registráciu 
musí žiadateľ preukázať, že je v takom 
finančnom postavení, ktoré mu umožňuje 
zabezpečiť odškodnenie a nápravu 
v prípade nehody zahŕňajúcej konvoj, za 
ktorý nesie zodpovednosť, a to s ohľadom 
na zásadu, podľa ktorej znečisťovateľ 
platí.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 40
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Každý členský štát by si mal zachovať 
právo na reguláciu alebo zákaz prepravy 
rádioaktívnych materiálov na svojom 
území z dôvodov iných, než je bezpečnosť, 
napríklad z dôvodov národnej bezpečnosti 
alebo ochrany životného prostredia.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Spoločné bezpečnostné normy

Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov v súlade s článkom 10 stanovuje 
spoločný súbor bezpečnostných noriem, 
ktoré musia dopravcovia rádioaktívneho 
materiálu dodržať. Tieto normy okrem 
iného zahŕňajú požiadavky týkajúce sa 
radiačných havárií a informácií 
a opatrení odbornej prípravy. Komisia pri 
vypracúvaní týchto noriem zohľadní 
všetky normy, ktoré v súčasnosti platia na 
úrovni členských štátov, a stanoví normy 
Únie na úrovni, ktorá platí v členskom 
štáte s najvyššou mierou ochrany.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Osobitné ustanovenia týkajúce sa 

prepravy vysokorizikového rádioaktívneho 
materiálu
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V prípade prepravy vyhoretého paliva 
z jadrových zariadení, štiepneho materiálu 
alebo nebezpečného tovaru, t. j. 
vysokorizikového rádioaktívneho 
materiálu, sa uplatňujú tieto požiadavky:
a) Príslušný orgán sa musí ubezpečiť, že 
dopravca má zabezpečenú potrebnú 
ochranu konvoja s cieľom predísť 
akejkoľvek teroristickej hrozbe šírenia 
jadrových zbraní. Túto bezpečnosť musia 
zaistiť príslušné orgány členského štátu, 
cez ktorý konvoj prechádza.
b) Počas dočasného ukladania materiálu 
pri zastavení konvoja sa musia prijať 
všetky kroky potrebné na to, aby sa 
verejnosť a pracovníci nezdržiavali v 
blízkosti konvoja. To znamená, že konvoj 
prepravujúci takýto materiál sa nesmie 
zastaviť na stanici, ktorú využíva 
verejnosť.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme ochrany životného prostredia a zdravia, ako aj s cieľom zabrániť 
krádeži/teroristickým útokom sa musia konvoje prepravujúce vyhoreté palivo z jadrových 
zariadení, štiepny materiál alebo nebezpečný tovar (vysokorizikový rádioaktívny materiál) 
odlíšiť od ostatných konvojov.

Pozmeňujúci návrh 43
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia zriadi a udržiava Elektronický 
systém registrácie dopravcov (ESCReg)
pre dozor nad prepravou rádioaktívneho 
materiálu a jej kontrolu. Komisia
vymedzuje informácie, ktoré sa majú
zahrnúť do systému, technické špecifikácie 

1. Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov v súlade s článkom 10 zriadi a 
udržiava Elektronický systém registrácie 
dopravcov (ESCReg) pre dozor nad 
prepravou rádioaktívneho materiálu a jej 
kontrolu a vymedzuje informácie, ktoré sa 
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a požiadavky týkajúce sa ESCReg-u. majú zahrnúť do systému, technické 
špecifikácie a požiadavky týkajúce sa 
ESCReg-u.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. ESCReg umožňuje obmedzený a 
bezpečný prístup k príslušným orgánom 
členských štátov, registrovaným 
dopravcom a žiadateľom v súlade s 
príslušnými ustanoveniami o ochrane 
osobných údajov, ako je ustanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
95/46/ES. Príslušné orgány majú prístup ku 
všetkým dostupným údajom.

2. ESCReg umožňuje bezpečný prístup k 
príslušným orgánom členských štátov, 
registrovaným dopravcom a žiadateľom v 
súlade s príslušnými ustanoveniami o 
ochrane osobných údajov, ako je 
ustanovené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES. Príslušné 
orgány majú prístup ku všetkým 
dostupným údajom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia nie je zodpovedná za obsah a 
presnosť informácií poskytovaných 
prostredníctvom systému ESCReg.

3. Komisia nie je zodpovedná za obsah 
informácií poskytovaných prostredníctvom 
systému ESCReg, pričom tieto informácie 
musia byť presné, včasné a 
transparentné.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dopravcovia by mali podávať žiadosti 
prostredníctvom centrálneho webového 
rozhrania. Webový registračný systém pre 
dopravcov musí byť k dispozícii a musí 
byť vyskúšaný a funkčný pred vstupom 
nariadenia do platnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Do ôsmich týždňov od vydania 
potvrdenia o prijatí príslušný orgán vydá 
osvedčenie o registrácii dopravcu, ak 
usúdi, že predložené informácie sú úplné a 
v súlade s týmto nariadením, smernicou 
96/29/Euratom a smernicou 2008/68/ES.

4. Do štyroch týždňov od vydania 
potvrdenia o prijatí, ktoré možno predĺžiť, 
ak sa takéto predĺženie považuje za 
vhodné v záujme zabezpečenia 
bezpečnosti verejnosti, príslušný orgán 
vydá osvedčenie o registrácii dopravcu, ak 
usúdi, že predložené informácie sú úplné a 
v súlade s týmto nariadením, smernicou 
96/29/Euratom a smernicou 2008/68/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak príslušný orgán odmieta vydať 
osvedčenie o registrácii dopravcu z dôvodu 
predloženia neúplnej žiadosti alebo jej 
nesúladu s príslušnými požiadavkami, 
vyrozumie o tom písomne žiadateľa do 
ôsmich týždňov od vydania potvrdenia o 
prijatí žiadosti. Pred takýmto odmietnutím 
príslušný orgán požiada žiadateľa o opravu 
alebo doplnenie žiadosti do troch týždňov 
od prijatia tejto žiadosti. Príslušný orgán 
poskytne odôvodnenie odmietnutia.

Ak príslušný orgán odmieta vydať 
osvedčenie o registrácii dopravcu z dôvodu 
predloženia neúplnej žiadosti alebo jej 
nesúladu s príslušnými požiadavkami, 
vyrozumie o tom písomne žiadateľa do 
štyroch týždňov od vydania potvrdenia o 
prijatí žiadosti. Pred takýmto odmietnutím 
príslušný orgán požiada žiadateľa o opravu 
alebo doplnenie žiadosti do troch týždňov 
od prijatia tejto žiadosti. Príslušný orgán 
poskytne odôvodnenie odmietnutia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípadoch, keď dopravca potrebuje 
urýchlene získať povolenie, pričom túto 
naliehavosť možno odôvodniť znížením 
rizík pre pacientov, napr. pokiaľ ide 
o dodanie rádioaktívneho materiálu 
používaného v nemocniciach na 
diagnostické a liečebné účely alebo 
o záchranné práce po havárii 
s rádioaktívnym únikom alebo 
teroristickom útoku, sa môže v závislosti 
od závažnosti udalosti v čo najkratšom 
čase vydať a schváliť certifikovaná 
žiadosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak sa žiadosť o vydanie osvedčenia o 
registrácii dopravcu zamietne, žiadateľ sa
môže odvolať v súlade s uplatniteľnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi.

7. Ak sa žiadosť o vydanie osvedčenia o 
registrácii dopravcu zamietne, žiadateľ 
môže žiadosť podať znovu v súlade 
s registračným postupom stanoveným v 
tomto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Platné osvedčenie o registrácii uznávajú 
všetky členské štáty.

8. Platné osvedčenie o registrácii uznávajú 
všetky členské štáty, pokiaľ to nie je 
v rozpore s ich vnútroštátnymi ústavnými 
ustanoveniami.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 52
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Porušenie ustanovení tohto 
nariadenia má za následok zrušenie 
osvedčenia o registrácii.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 53
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Osvedčenie o registrácii dopravcu platí 
päť rokov a môže sa obnoviť, ak o to 
dopravca požiada.

9. Osvedčenie o registrácii dopravcu platí 
dva roky a môže sa po kontrole súladu 
vykonanej príslušným orgánom obnoviť, 
ak o to dopravca požiada.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Orgány zodpovedné za ochranu proti 
žiareniu vykonávajú u každého držiteľa 
osvedčenia o registrácii aspoň raz ročne 
neohlásené kontroly. Príslušné orgány 
pravidelne zabezpečujú kontrolu konvojov 
po ich príchode na miesto konečného 
určenia s cieľom zabrániť tomu, aby sa 
kontaminované vozidlá, vagóny alebo 
plavidlá opätovne použili bez toho, aby 
boli dekontaminované.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 55
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak dopravca nespĺňa požiadavky tohto 
nariadenia, príslušný orgán členského 
štátu, v ktorom sa zistil nesúlad, uplatní 
donucovacie opatrenia prípustné v 
právnom rámci daného členského štátu, 
napríklad písomné oznámenie, školiace a 
vzdelávacie opatrenie, pozastavenie,
zrušenie alebo zmenu registrácie alebo 
trestné stíhanie, v závislosti od závažnosti 
nesúladu z bezpečnostného hľadiska a od 
toho, ako dopravca dodržiaval predpisy v 
minulosti.

1. Ak dopravca nespĺňa požiadavky tohto 
nariadenia, príslušný orgán členského 
štátu, v ktorom sa zistil nesúlad, uplatní 
opatrenia na presadzovanie prípustné v 
právnom rámci daného členského štátu, 
a to najprv prostredníctvom okamžitého 
pozastavenia platnosti registrácie 
v záujme ochrany zdravia pracovníkov 
a všeobecnej verejnosti a následne, ak to 
bude vhodné, prostredníctvom písomného 
oznámenia, školiaceho a vzdelávacieho 
opatrenia, zrušenia alebo zmeny 
registrácie alebo trestného stíhania, v 
závislosti od závažnosti nesúladu z 
bezpečnostného hľadiska a od toho, ako 
dopravca dodržiaval predpisy v minulosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak dopravca nespĺňa požiadavky tohto 
nariadenia, príslušný orgán členského 
štátu, v ktorom sa zistil nesúlad, uplatní 
donucovacie opatrenia prípustné v 
právnom rámci daného členského štátu, 
napríklad písomné oznámenie, školiace a 
vzdelávacie opatrenie, pozastavenie, 
zrušenie alebo zmenu registrácie alebo 
trestné stíhanie, v závislosti od závažnosti 
nesúladu z bezpečnostného hľadiska a od 
toho, ako dopravca dodržiaval predpisy v 
minulosti.

1. Ak dopravca nespĺňa požiadavky tohto 
nariadenia, príslušný orgán členského 
štátu, v ktorom sa zistil nesúlad, uplatní 
donucovacie opatrenia prípustné v 
právnom rámci daného členského štátu, 
napríklad písomné oznámenie, školiace a 
vzdelávacie opatrenie, pozastavenie, 
zrušenie alebo zmenu registrácie alebo 
trestné stíhanie, v závislosti od závažnosti 
nesúladu z bezpečnostného hľadiska a od 
toho, ako dopravca dodržiaval predpisy v 
minulosti. Okrem toho musí príslušný 
orgán v prípade porušenia ustanovení 
tohto nariadenia zrušiť platnosť 
vydaného osvedčenia o registrácii.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 57
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak dopravca nespĺňa požiadavky tohto 
nariadenia, príslušný orgán členského 
štátu, v ktorom sa zistil nesúlad, uplatní 
donucovacie opatrenia prípustné v 
právnom rámci daného členského štátu, 
napríklad písomné oznámenie, školiace a 
vzdelávacie opatrenie, pozastavenie, 
zrušenie alebo zmenu registrácie alebo 
trestné stíhanie, v závislosti od závažnosti 
nesúladu z bezpečnostného hľadiska a od 
toho, ako dopravca dodržiaval predpisy v 
minulosti.

1. Ak dopravca nespĺňa požiadavky tohto 
nariadenia, príslušný orgán členského 
štátu, v ktorom sa zistil nesúlad, okamžite 
pozastaví prepravu rádioaktívnych 
materiálov príslušným dopravcom a
uplatní opatrenia na presadzovanie
prípustné v právnom rámci daného 
členského štátu, napríklad písomné 
oznámenie, školiace a vzdelávacie 
opatrenie, pozastavenie, zrušenie alebo 
zmenu registrácie alebo trestné stíhanie, v 
závislosti od závažnosti nesúladu z 
bezpečnostného hľadiska a od toho, ako 
dopravca dodržiaval predpisy v minulosti. 
Informácie o všetkých prípadoch 
nesúladu sa postúpia ostatným členským 
štátom a Komisii.
Príslušný orgán členského štátu, v ktorom 
je dopravca zaregistrovaný, preskúma 
registráciu daného dopravcu. 
Prípady nesúladu sa zaznamenajú v 
systéme ESCReg.

Or. en

Odôvodnenie

Ak členský štát dostane od iného členského štátu informáciu, že dopravca nezabezpečil súlad 
s predpismi, mal by prinajmenšom preskúmať registráciu tohto dopravcu.

Pozmeňujúci návrh 58
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak dopravca nespĺňa požiadavky tohto 
nariadenia, príslušný orgán členského 
štátu, v ktorom sa zistil nesúlad, uplatní 
donucovacie opatrenia prípustné v 
právnom rámci daného členského štátu, 
napríklad písomné oznámenie, školiace a 
vzdelávacie opatrenie, pozastavenie, 
zrušenie alebo zmenu registrácie alebo 
trestné stíhanie, v závislosti od závažnosti 
nesúladu z bezpečnostného hľadiska a od 
toho, ako dopravca dodržiaval predpisy v 
minulosti.

1. Ak dopravca nespĺňa požiadavky tohto 
nariadenia, príslušný orgán členského 
štátu, v ktorom sa zistil nesúlad, okamžite 
pozastaví akúkoľvek prepravu 
rádioaktívnych materiálov príslušným 
dopravcom a uplatní opatrenia na 
presadzovanie prípustné v právnom rámci 
daného členského štátu, napríklad písomné 
oznámenie, školiace a vzdelávacie 
opatrenie, pozastavenie, zrušenie alebo 
zmenu registrácie alebo trestné stíhanie, v 
závislosti od závažnosti nesúladu z 
bezpečnostného hľadiska a od toho, ako 
dopravca dodržiaval predpisy v minulosti. 
S cieľom zabrániť podvodom sa v prípade 
nezabezpečenia súladu zavedú 
odrádzajúce sankcie.
Informácie o všetkých prípadoch 
nesúladu sa postúpia ostatným členským 
štátom a Komisii. Prípady nesúladu sa 
zaznamenajú v systéme ESCReg 
a zverejnia sa na internete.

Or. en

Odôvodnenie

Vychádza z pozmeňujúceho návrhu spravodajkyne č. 6.

Pozmeňujúci návrh 59
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán členského štátu, v 
ktorom bol objavený nesúlad, informuje 
dopravcu a príslušné orgány členského 

2. Príslušný orgán členského štátu, v 
ktorom bol objavený nesúlad, informuje 
dopravcu a príslušné orgány členských 
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štátu, v ktorom dopravca zamýšľal 
prepravovať rádioaktívne materiály, o 
použitom donucovacom opatrení a 
odôvodní uplatnenie tohto opatrenia. Ak 
dopravca nekoná v súlade s donucovacím 
opatrením uplatneným podľa odseku 1, 
príslušný orgán členského štátu, v ktorom 
sa nachádza hlavné sídlo dopravcu, alebo v 
prípade, že je dopravca usadený v tretej 
krajine, príslušný orgán členského štátu, v 
ktorom dopravca plánuje prvý raz vstúpiť 
na územie Spoločenstva, zruší registráciu.

štátov, ktorých sa to týka (alebo iné 
členské štáty, ktoré o tieto informácie 
požiadali) a v ktorých dopravca zamýšľal 
prepravovať rádioaktívne materiály, o 
použitom opatrení na presadzovanie a 
odôvodní uplatnenie tohto opatrenia. Ak 
dopravca nekoná v súlade s opatrením na 
presadzovanie uplatneným podľa odseku 1, 
príslušný orgán členského štátu, v ktorom 
sa nachádza hlavné sídlo dopravcu, alebo v 
prípade, že je dopravca usadený v tretej 
krajine, príslušný orgán členského štátu, v 
ktorom dopravca plánuje prvý raz vstúpiť 
na územie Spoločenstva, zruší registráciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia oznámi tieto informácie a všetky 
ich zmeny všetkým príslušným orgánom v 
Spoločenstve prostredníctvom systému 
ESCReg.

Komisia oznámi tieto informácie a všetky 
ich zmeny všetkým príslušným orgánom v 
Spoločenstve prostredníctvom systému 
ESCReg a zverejní ich na internete.

Or. en

Odôvodnenie

Informácie o príslušnom orgáne a národnom kontaktnom mieste môžu byť predmetom záujmu 
verejnosti, a preto by sa mali zverejniť.

Pozmeňujúci návrh 61
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie o vnútroštátnych predpisoch 
o ochrane pred radiáciou / pravidlách 
ochrany pred radiáciou uplatniteľných na 
prepravu rádioaktívnych materiálov musia 
byť pre dopravcov ľahko prístupné 
prostredníctvom kontaktných miest.

2. Informácie o vnútroštátnych predpisoch 
o ochrane pred radiáciou/pravidlách 
ochrany pred radiáciou uplatniteľných na 
prepravu rádioaktívnych materiálov musia 
byť ľahko prístupné prostredníctvom 
kontaktných miest.

Or. en

Odôvodnenie

Informácie o platných predpisoch môžu byť predmetom záujmu verejnosti, a preto by sa mali 
zverejniť.

Pozmeňujúci návrh 62
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť dopravcov kontaktné miesto a 
príslušný orgán daného členského štátu 
poskytne úplné informácie o požiadavkách 
týkajúcich sa prepravy rádioaktívnych 
materiálov na území tohto členského štátu.

Na žiadosť dopravcov alebo iných 
zainteresovaných strán kontaktné miesto a 
príslušný orgán daného členského štátu 
poskytne úplné informácie o požiadavkách 
týkajúcich sa prepravy rádioaktívnych 
materiálov na území tohto členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány členských štátov Príslušné orgány členských štátov 
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spolupracujú s cieľom zosúladenia svojich 
požiadaviek na vydávanie registrácií a 
zabezpečenia harmonizovaného 
uplatňovania a presadzovania tohto 
nariadenia.

spolupracujú s cieľom zosúladenia svojich 
požiadaviek na vydávanie registrácií a 
zabezpečenia harmonizovaného 
uplatňovania a presadzovania tohto 
nariadenia. Príslušné orgány musia 
o porušení ustanovení tohto nariadenia 
bezodkladne informovať príslušné orgány 
ostatných členských štátov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 64
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Informovanie verejnosti

V záujme ochrany verejnosti sa musí 
zabezpečiť informovanie o konvoji. Na 
tento účel musia byť miestne orgány 
informované o prechode konvoja jeden 
týždeň pred jeho prechodom v blízkosti 
obydlí. Okrem toho musí byť konvoj 
označený spôsobom, ktorý verejnosti 
a pracovníkom pracujúcim pre dopravcu 
a odosielateľa umožní identifikovať, že 
ide o prepravu nebezpečného materiálu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 65
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vykonávanie Vykonávanie delegovania právomoci

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme vykonávací akt, ktorým sa 
zriaďuje Elektronický systém registrácie 
dopravcov (ESCReg) opísaný v článku 4.

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty uvedené v tejto smernici 
za podmienok stanovených v tomto 
článku.

Príslušné vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 11.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú od (…).
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 4 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
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alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11 vypúšťa sa
Poradný výbor 
Komisii pomáha výbor. Tento výbor je 
výborom v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 
16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty 
kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje 
sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Výbor radí a pomáha Komisii pri plnení 
jej úloh stanovených v tomto nariadení.
Výbor sa skladá z expertov menovaných 
členskými štátmi a expertov menovaných 
Komisiou a predsedá mu zástupca 
Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Marina Yannakoudakis
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Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisii pomáha výbor. Tento výbor je 
výborom v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 
16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

Komisii pomáha výbor pod záštitou 
Skupiny európskych regulačných orgánov 
pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG).
Uvedený výbor je výborom v zmysle 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výbor sa skladá z expertov menovaných 
členskými štátmi a expertov menovaných 
Komisiou a predsedá mu zástupca 
Komisie.

Výbor sa skladá z expertov menovaných 
členskými štátmi a expertov menovaných 
Komisiou a predsedá mu zástupca jedného 
z členských štátov na rotačnom základe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12a
Kolízne normy
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Pokiaľ dochádza ku kolízii 
vnútroštátnych ustanovení 
s ustanoveniami tohto nariadenia, majú 
prednosť ústavné ustanovenia členských 
štátov.

Or. de

Odôvodnenie

Vzťah medzi sekundárnymi európskymi právnymi predpismi a ústavným právom členských 
štátov je v odbornej právnickej literatúre posudzovaný rôzne. Na objasnenie je preto potrebné 
ustanovenie o kolíznych normách.

Pozmeňujúci návrh 71
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 1 – tabuľka – časť B – body 1 – 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Meno, funkcia, úplná adresa, telefónne 
číslo a e-mailová adresa zodpovedného 
zástupcu organizácie dopravcu (osoby 
oprávnenej prijímať záväzky za 
organizáciu dopravcu):

1. Meno, funkcia, úplná adresa, mobilné 
telefónne číslo a telefónne číslo na pevnú 
linku a e-mailová adresa zodpovedného 
zástupcu organizácie dopravcu (osoby 
oprávnenej prijímať záväzky za 
organizáciu dopravcu):

2. Meno, funkcia, úplná adresa, telefónne 
číslo a e-mailová adresa kontaktnej osoby, 
na ktorú sa orgány môžu obrátiť v 
technicko-administratívnych záležitostiach 
(ktorá je zodpovedná za dodržiavanie 
predpisov upravujúcich činnosti 
realizované spoločnosťou dopravcu):

2. Meno, funkcia, úplná adresa, mobilné 
telefónne číslo a telefónne číslo na pevnú 
linku a e-mailová adresa kontaktnej osoby, 
na ktorú sa orgány môžu obrátiť v 
technicko-administratívnych záležitostiach 
(ktorá je zodpovedná za dodržiavanie 
predpisov upravujúcich činnosti 
realizované spoločnosťou dopravcu):

3. Meno, funkcia a úplná adresa 
bezpečnostného poradcu (iba pre rôzne 
druhy vnútrozemskej dopravy a ak ide o 
inú osobu, než je osoba uvedená v bode 1 
alebo 2):

3. Meno, funkcia, úplná adresa, mobilné 
telefónne číslo a telefónne číslo na pevnú 
linku a e-mailová adresa bezpečnostného 
poradcu (iba pre rôzne druhy 
vnútrozemskej dopravy a ak ide o inú 
osobu, než je osoba uvedená v bode 1 
alebo 2):

4. Meno, funkcia a úplná adresa osoby 
zodpovednej za vykonávanie programu 

4. Meno, funkcia, úplná adresa, mobilné 
telefónne číslo a telefónne číslo na pevnú 
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radiačnej ochrany, ak ide o inú osobu, než 
je osoba uvedená v bode 1 alebo 2 alebo 3: 

linku a e-mailová adresa osoby 
zodpovednej za vykonávanie programu 
radiačnej ochrany, ak ide o inú osobu, než 
je osoba uvedená v bode 1 alebo 2 alebo 3:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Marina Yannakoudakis

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 4 – bod 7 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak dopravca považuje za potrebné doplniť 
akékoľvek dodatočné informácie alebo 
vysvetlenia týkajúce sa jeho žiadosti, 
uvedie ich nižšie: 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 4 – bod 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ja, dopravca, týmto potvrdzujem, že 
spĺňam spoločné bezpečnostné normy 
stanovené Komisiou v súlade s článkom 
3a tohto nariadenia.

Or. en


