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КРАТКА ОБОСНОВКА

С  настоящото предложение за регламент се създава система на Общността за 
регистрация на превозвачи на радиоактивни материали, която разглежда основни 
тревоги относно защитата на здравето на работниците и населението от опасностите, 
произтичащи от йонизиращото лъчение и сухопътния транспорт на радиоактивни 
материали в Общността. Комисията предлага създаването на единна система за 
регистрация на превозвачите на радиоактивни материали, която да действа в цялата 
Европейска общност за атомна енергия.

Транспортът на радиоактивни материали се подчинява на основните стандарти за 
безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, 
произтичащи от йонизиращото лъчение, предвидени в Директива 96/27/Евратом на 
Съвета от 13 май 1996 г., както и на изискванията на Директива 2008/68/ЕО от 24 
септември 2008 г.относно вътрешния превоз на опасни товари. Транспортът обаче е 
практическо използване, което много често има трансграничен характер, поради което 
е важно да се разгледа регламентирането на сухопътния превоз на радиоактивни 
материали и на общностно равнище. Ето защо предложението на Комисията предвижда 
създаване на система на Общността за регистрация, като така се прехвърлят някои 
права за изпълнение на Европейската комисия. То заменя националните процедури по 
докладване и издаване на разрешителни на превозвачите на радиоактивни материали с 
единна регистрационна система за превозвачите , което ще допринесе за опростяване 
на процедурата, ще намали административната тежест и ще спомогне за отстраняване 
на пречките за навлизане на нови участници на пазара. В същото време предложението 
за регламент запазва високи равнища на радиационна защита за работниците и 
широката общественост.

Докладчикът счита, че предложението на Комисията значително опростява 
процедурите по регистрация на превозвачите на радиоактивни материали чрез 
създаването на система на Общността за регистрация. Той приветства принципа на 
автоматично взаимно признаване на удостоверенията за регистрация, но счита, че 
подобна система може да действа само, ако са определени общи критерии за издаване 
на удостоверенията. Неуспехът при определянето на тези критерии би попречило 
сериозно на хармонизирано изпълнение на общи правила на територията на Общността 
и би хвърлило съмнение върху ефективността на подобно законодателство сред 
държавите членки и гражданите. Поради тази причина докладчикът предлага да бъдат 
създадени общи критерии за безопасност, посредством които компетентен орган да 
проверява дали превозвачът, който кандидатства за регистрация, е подготвен да спазва 
изискванията за безопасност въз основа на критериите, определени в Директиви 
96/29/Евратом и 2008/68/EО.

На второ място, предложението на Комисията определя какви мерки да бъдат 
предприети в случай на неспазването от страна на превозвача на изискванията на 
настоящия регламент. Докладчикът заема по-строга позиция в сравнение с 
предложението на Комисията и предлага, ако превозвачът не спазва изискванията на 
настоящия регламент, компетентният орган на държавата членка, в която бъде 
констатирано неспазването, незабавно да прекратява транспортирането на 



PE506.022v01-00 4/15 PA\927575BG.doc

BG

радиоактивни материали от съответния превозвач и да предприема мерки за 
принудително спазване съгласно правната рамка на тази държава членка в зависимост 
от тежестта на последиците от неспазването за сигурността и данните за спазване на 
изискванията от страна на превозвача в предишни периоди. Другите държави членки и 
Комисията биват информирани за всички случаи на неспазване. След като превозвачът 
е предприел всички необходими мерки, той може да възстанови дейността си на 
територията на Общността.

На трето място, становището предлага в случай на неспазване от страна на превозвача 
на разпоредбите на настоящия регламент, компетентният орган на съответната държава 
членка да съобщи за това неспазване не само на превозвача и на органите на другите 
държави членки, в които превозвачът е планирал да осъществи транспортиране, но и на 
всички държави членки. Докладчикът счита, че система, създадена на равнище 
общност, изисква прозрачна комуникация между всички членове на общността.

Освен това докладчикът изразява загрижеността си, че в предложението на Комисията 
не е предвидена процедура в случай на възникването на административна грешка в 
процеса по издаване на удостоверение. Издаването на удостоверения се извършва от 
съответните компетентни органи и възможността за възникване на грешка не бива да 
бъде пренебрегвана. Ето защо докладчикът призовава членовете на ЕП да обсъдят 
допълнително възможностите за въвеждането на такава процедура.

На последно място, докладчикът счита, че в настоящия регламент следва да бъде 
определен точен срок за актовете за изпълнение, с които се създава електронната 
система за регистрация на превозвачи (ESCReg) с цел да се гарантира своевременно 
изпълнение на законодателството. Допълнително, становището предлага Комисията да 
докладва на Парламента относно функционирането и резултатите на системата ESCReg 
три години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след 
това. Докладът включва оценката на достъпността, функционалността, стабилността, 
сигурността и удобството за ползване и на прилагането на изискванията за гарантиране 
на спазването, предвидени в член 7.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Необходимо е да се гарантира 
ефективно и хармонизирано 
прилагане на настоящия регламент 
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посредством определянето на общи 
критерии, които държавите членки 
да прилагат при издаването на 
удостоверения за регистрация на 
превозвачи, приложим и 
задължителен обмен на информация 
с други държави членки с цел 
гарантиране на контрол върху 
превозвачите, проверки на 
спазването, както и ефективна 
реакция при аварийни ситуации.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Работата по създаването на 
електронна система за регистрация 
на превозвачи (ESCReg) от 
Комисията започва веднага след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.
След влизането в сила на настоящия 
регламент, Комисията разполага с 
двегодишен преходен период, за да 
докаже на Съвета, че ESCReg е 
създадена и напълно готова за работа. 
Комисията информира Европейския 
парламент, когато ESCReg е 
създадена и напълно готова за работа.

Or. en

Обосновка

С цел прозрачност е необходимо Комисията и Съветът да следват ясен график при 
създаването на системата за регистрация. След като системата е напълно готова за 
работа, регистрацията на превозвачите следва се извършва изключително в 
съответствие с членове 5-7. Двегодишният срок дава ясен сигнал и на дружествата 
превозвачи.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. С цел проверка дали кандидатът 
спазва правилата на настоящия 
регламент, компетентният орган 
използва общите критерии за 
безопасност, изброени в приложение I 
(a) ново. Въз основа на 
приложимостта и с цел по-
нататъшно подобряване на единното 
прилагане на настоящия регламент и 
радиационната защита, това 
приложение се преразглежда редовно 
в съответствие с процедурите, 
посочени в член 11, параграф 2.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира ефективно и единно прилагане на изискванията за безопасност 
относно превозвачите на радиоактивни материали, компетентните органи следва да 
проверяват, че превозвачът, който кандидатства за регистрация, наистина е в 
състояние да спази изискванията относно обучение, персонал, ресурси и т.н., по-
специално в случай на транспортни произшествия.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Копие от удостоверението за 
регистрация на превозвача се 
предоставя автоматично чрез ESCReg на 
всички компетентни органи на
държавите членки, в които 
превозвачът възнамерява да извършва 
дейност.

Копие от удостоверението за 
регистрация на превозвача се 
предоставя автоматично чрез ESCReg на 
всички компетентни органи на 
държавите членки.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Копие от отказа и изложение на 
основанията се предоставят 
автоматично чрез ESCReg на всички 
компетентни органи на държавите 
членки, в които съответният 
превозвач възнамерява да извършва 
дейност.

Копие от отказа и изложение на 
основанията се предоставят 
автоматично чрез ESCReg на всички 
компетентни органи на държавите-
членки.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако превозвачът не спазва 
изискванията на настоящия регламент, 
компетентният орган на държавата 
членка, в която бъде констатирано 
неспазването, предприема мерки за 
принудително спазване съгласно 
правната рамка на тази държава членка, 
като например писмени известия, 
учебни и образователни мерки, 
временно спиране на действието на 
регистрацията, нейното отнемане или 
изменение или съдебно преследване в 
зависимост от тежестта на последиците 
от неспазването за сигурността и 
данните за спазване на изискванията от 
страна на превозвача в предишни 
периоди.

1. Ако превозвачът не спазва 
изискванията на настоящия регламент, 
компетентният орган на държавата 
членка, в която бъде констатирано 
неспазването, незабавно прекратява 
транспортирането на радиоактивни 
материали от съответния превозвач 
и предприема мерки за принудително 
спазване съгласно правната рамка на 
тази държава членка, като например 
писмени известия, учебни и 
образователни мерки, временно спиране 
на действието на регистрацията, 
нейното отнемане или изменение или 
съдебно преследване в зависимост от 
тежестта на последиците от 
неспазването за сигурността и данните 
за спазване на изискванията от страна на 
превозвача в предишни периоди. 
Другите държави членки и 
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Комисията биват информирани за 
всички случаи на неспазване.
Случаите на неспазване се докладват 
на ESCReg.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако е налице доказателство, че 
компетентен орган е издал 
удостоверение за транспорт на 
радиоактивни материали, дори ако 
подаденото искане е било непълно или 
незадоволително, Комисията 
определя последващите мерки.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган на държавата 
членка, в която е открито неспазването, 
съобщава на превозвача и на 
компетентните органи на държавите 
членки, на чиято територия 
превозвачът е планирал да превозва 
радиоактивни материали, за 
предприетата мярка за принудително 
спазване и посочва основанията за тази 
мярка. Ако превозвачът не се съобрази с 
мярката за принудително спазване, 
наложена в съответствие с параграф 1, 
регистрацията се отменя от 

2. Компетентният орган на държавата 
членка, в която е открито неспазването, 
съобщава на превозвача и на 
компетентните органи на всички 
държави членки и на Комисията, за 
предприетата мярка за принудително 
спазване и посочва основанията за тази 
мярка. Ако превозвачът не се съобрази с 
мярката за принудително спазване, 
наложена в съответствие с параграф 1, 
регистрацията се отменя от 
компетентния орган на държавата 
членка, в която е разположено 
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компетентния орган на държавата 
членка, в която е разположено 
седалището на превозвача, или от 
компетентния орган на държавата 
членка, от която превозвачът е 
възнамерявал да навлезе в територията 
на Общността, ако превозвачът е 
установен в трета държава.

седалището на превозвача, или от 
компетентния орган на държавата 
членка, от която превозвачът е 
възнамерявал да навлезе в територията 
на Общността, ако превозвачът е 
установен в трета държава.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган съобщава на 
превозвача и на другите засегнати
компетентни органи за отнемането на 
регистрацията заедно с изложение на 
основанията.

3. Компетентният орган съобщава на 
превозвача и на всички други
компетентни органи и на Комисията за 
отнемането на регистрацията заедно с 
изложение на основанията.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи на държавите 
членки си сътрудничат с оглед 
хармонизиране на своите изисквания за 
издаване на регистрация и гарантиране 
на хармонизирано прилагане и 
принудително изпълнение на настоящия 
регламент.

Компетентните органи на държавите 
членки си сътрудничат въз основа на 
общите критерии за безопасност, 
определени в приложение Ia, с оглед 
хармонизиране на своите изисквания за 
издаване на регистрация и гарантиране 
на хармонизирано прилагане и 
принудително изпълнение на настоящия 
регламент.

Or. en
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Обосновка

С цел да се гарантира ефективно и единно прилагане на изискванията за безопасност 
относно превозвачите на радиоактивни материали, компетентните органи следва да 
проверяват, че превозвачът, който кандидатства за регистрация, наистина е в 
състояние да спази изискванията относно обучение, персонал, ресурси и т.н., по-
специално в случай на транспортни произшествия.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 10 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията докладва на Парламента 
относно функционирането и 
резултатите на системата ESCReg 
три години след влизането в сила на 
настоящия регламент и на всеки пет 
години след това. Докладът включва 
оценката на достъпността, 
функционалността, стабилността, 
сигурността и удобството за 
ползване и на прилагането на 
изискванията за гарантиране на 
спазването, предвидени в член 7.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент следва да бъде информиран редовно за използването на 
системата ESCReg. Първият доклад се подготвя една година след края на 
двегодишния преходен период, тоест три години след влизането в сила на регламента.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 Член 12

Влизане в сила Влизане в сила и прилагане
Настоящият регламент влиза в сила на 1. Настоящият регламент влиза в сила 
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двадесетия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

на двадесетия ден след публикуването 
му в Официален вестник на 
Европейския съюз.

2. Членове 5,6,7 се прилагат от [2 
години след влизането му в сила].

Or. en

Обосновка

Превозвачите могат и следва да се регистрират изключително посредством ESCReg в 
съответствие с настоящия регламент, след като системата на регистрация е изцяло 
готова за работа.

Изменение 13

Предложение за регламент
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ 
1. Информация, насоки и обучение
a. общо обучение (сертифициране по 
ADR  и радиационна защита съгласно 
Директива 96/26/Евратом)
б. специфично обучение с оглед на 
функциите
в. обучение по безопасност (реакция 
при аварийни ситуации по смисъла на 
Директива 96/26/Евратом)
Превозвачът ще предоставя на 
подложените на облъчване 
работници подходящо обучение в 
областта на радиационната защита 
(Директива 2000/18/EО) и аварийните 
ситуации.
От превозвача се изисква да съхранява 
документация относно проведеното 
на персонала обучение.  
От компетентния орган се изисква да 
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предоставя информация и насоки 
относно безопасния превоз на 
радиоактивни материали. По-точно 
компетентният орган предоставя на 
обществеността и потребителите 
адекватна информация относно 
безопасността и регулаторния подход 
на органа, административните 
процедури и вземането на решения. 
2. Радиационни аварии:
1. При изготвянето на документите 
относно авариите се използва 
подходящ език, който да гарантира, 
че те ще бъдат правилно и 
недвусмислено разбрани от 
потребителите: изпращачи, 
превозвачи, доставчици и/или 
производители на опаковки, 
регулаторни органи.
2. Превозвачът доказва, че разполага с
достатъчни ресурси и подкрепа, за да 
реагира на транспортни 
произшествия. Ще бъде необходимо 
превозвачът да действа като 
координатор, за да информира или 
получи съдействие от компетентния 
орган, ангажиран в реакцията спрямо 
аварията. От превозвача се изисква да 
определи лице за контакт в случай на 
инцидент.
3. Целта на реакцията при авария е 
да сведе до минимум риска, свързан с 
транспортни произшествия, чрез 
предоставяне на бърза и адекватна 
реакция. Адекватна реакция е тази, 
при която потенциалните или 
действителни вреди, нанесени на 
хора, имущество и околната среда, са 
ограничени до минимум във възможно 
най-голяма степен. Тази реакция 
включва най-малко: дозиметрията на 
лицата, както се препоръчва от 
експерт по радиационна защита; 
предоставянето на подходяща 
медицинска и радиологична грижа на 
всяко наранено или заразено лице; 
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подходящото разполагане на 
радиоактивния материал и 
почистване на радиоактивния 
материал, разпръснат в резултат от 
произшествието; и санирането на 
мястото на произшествието, с цел до
бъде възстановено колкото е 
възможно по-близо до нормалното си 
първоначално състояние и функции. В 
някои случаи определени действия 
могат да изискват по-продължителен 
срок; В тези случаи първоначалната 
реакция трябва да осигури поне 
подходяща медицинска грижа за 
пострадалите лица и ограничаване на 
всякакви вреди, нанесени на 
имущество или на околната среда.
4. Компетентният орган гарантира 
редовен преглед на всички мерки за 
реакция на аварийни ситуации, 
включително мерките, които да 
бъдат предприети от компетентния 
орган, организацията, ангажирана с 
превоза на радиоактивен материал и 
всички други заинтересовани лица.
5. Всеки превозвач трябва да 
гарантира, че за обществеността е 
достъпна информация относно 
мерките за защита на здравето, 
включително:
a. основни понятия за 
радиоактивността и въздействието 
ѝ върху човешкото здраве и околната 
среда;
б. възможни случаи на радиационни 
аварии и възможните им последици за 
широката общественост и околната 
среда;
в. подходяща информация за 
действията, които трябва да бъдат 
предприети от населението в случай 
на радиационна авария;
г. съответния местен орган, 
отговорен за прилагането на мерките 
в случай на авария.
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Горепосочената информация за 
обществеността трябва да бъде 
редовно обновявана.
3. Консултант по безопасност 
a. превозвачът назначава консултант 
по безопасността.
б. консултантът по безопасност има 
познания и опит в областта на 
радиационната защита.
4. Оценяването на дозите, 
индивидуалното наблюдение, 
наблюдението на работните места 
са в съответствие с изискванията на 
Директива 96/29/Евратом.
5. Програма за радиационна защита 
(диференциран подход), който ще 
включва най-малко следното:
a. обхват на програмата;
б. култура на безопасност;
в. практически мерки за гарантиране 
на целите на радиационната защита;
г. роли и отговорности в 
организацията;
д. оценяване на дозите;
е. пределни дози, ограничения и 
оптимизация;
ж. проверки за повърхностно 
замърсяване;
з. разделяне и други защитни мерки;
и. мерки за аварийно реагиране;
й. обучение;
к. системи за управление за безопасно 
транспортиране на радиоактивни 
материали.
6. Качество и проверка за спазване в 
съответствие с насоките, 
установени от Комисията
7. Допълнителни изисквания
a. всяко лице, което участва в превоза 
на опасни товари, трябва да 
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предприема всички разумни мерки, за 
да гарантира физическата защита на 
товарите и недопускането на 
нерегламентиран достъп до тези 
товари.
При автомобилен, железопътен или 
вътрешноводен превоз, товарите се 
разтоварват от превозното средство, 
вагона или плавателния съд в разумно 
приложим срок след пристигането на 
мястото на доставка.  

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира ефективно и единно прилагане на изискванията за безопасност 
относно превозвачите на радиоактивни материали, компетентните органи следва да 
проверяват, че превозвачът, който кандидатства за регистрация, наистина е в 
състояние да отговори на изискванията относно обучение, персонал, ресурси и т.н., 
по-специално в случай на транспортни произшествия.


