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Изменение 13
Романа Йордан

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 2

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид членове 31 и 32 от
Договора за Евратом, съгласно които 
Съветът се е консултирал с него (C7-
0320/2012),

– като взе предвид Договора за 
създаване на Европейската общност 
за атомна енергия и по-специално 
член 31, параграф втори и член 32 от 
него и Договора за функционирането 
на Европейския съюз и по-специално 
член 91 от него;

Or. en

Изменение 14
Фиона Хол

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 2

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид членове 31 и 32 от
Договора за Евратом, съгласно които 
Съветът се е консултирал с него (C7-
0320/2012),

– като взе предвид Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 91 от него,

Or. en

Обосновка

Тъй като предложението се отнася до транспортни въпроси, целесъобразно е то да 
се основава на член 91 от Договора за функциониране на Европейския съюз 
(Транспорт). Парламентът следва да упражнява правомощия по съвместно вземане 
на решения.

Изменение 15
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за установяване на система на 
Общността за регистрация на 
превозвачи на радиоактивни материали

за установяване на система на 
Общността за регистрация на 
превозвачи на радиоактивни материали

Or. en

Изменение 16
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност за атомна 
енергия, и по-специално член 31, втори 
параграф и член 32 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 91 от него,

Or. en

Обосновка

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 so 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.



AM\939197BG.doc 5/45 PE513.243v01-00

BG

Изменение 17
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 91 от него,

Or. en

Изменение 18
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Позоваване 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид предложението на 
Комисията, изготвено след 
получаване на становището на група 
лица, определени от Научния и 
технически комитет,

като взеха предвид предложението на 
Европейската комисия,

Or. en

Обосновка

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 so 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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Изменение 19
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Позоваване 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид становището на 
Европейския парламент4,

като действат в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура,

Or. en

Обосновка

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 so 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.

Изменение 20
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 33 от Договора всяка 
държава членка приема съответните 
разпоредби, за да осигури спазването 
на основните стандарти за 
безопасност за защита на здравето на 
работниците и населението срещу 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение.

(1) Директива 2008/68/EО относно 
вътрешния превоз на опасни товари 
съдържа правила относно вътрешния 
превоз на опасни товари, 
включително радиоактивни 
материали, посредством 
автомобилен, железопътен и 
вътрешноводен транспорт;

Or. en
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Обосновка

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 so 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.

Изменение 21
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Основните стандарти за 
безопасност за защита на здравето на 
работниците и населението срещу 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение, са установени 
в Директива 96/29/Евратом на Съвета 
от 13 май 1996 година5. Тази 
директива се прилага за всички 
практически използвания, които 
включват риск от йонизиращо 
лъчение от изкуствен или от 
естествен източник, включително 
превоз.

(2) Превозът на радиоактивни 
материали, както и превозът на 
всякакви други опасни товари, следва 
да се осъществява в съответствие с 
международните правила за опасни и 
замърсяващи товари, както и с 
Европейската спогодба за 
международен превоз на опасни 
товари по шосе („ADR“), Правилника 
за международен железопътен 
транспорт на опасни товари („RID“) 
и Европейското споразумение за 
международен превоз на опасни 
товари по вътрешните водни 
пътища („ADN“), както е определено 
в Директива 2008/68/EО относно 
вътрешния превоз на опасни товари;

Or. en

Обосновка

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 
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Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more so 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.

Изменение 22
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тъй като превозът е единственият 
вид практическо използване от 
трансгранично естество, превозвачите 
на радиоактивни материали могат да 
бъдат задължени да спазват изисквания, 
свързани със системи за докладване и 
издаване на разрешителни в няколко 
държави членки. Настоящият регламент 
заменя тези системи за докладване и 
издаване на разрешителни в държавите 
членки с една обща система за 
регистрация, валидна в цялата 
Европейска общност за атомна 
енергия (наричана по-долу 
„Общността“).

(4) Тъй като превозът е единственият 
вид практическо използване от 
трансгранично естество, превозвачите 
на радиоактивни материали могат да 
бъдат задължени да спазват изисквания, 
свързани със системи за докладване и 
издаване на разрешителни в няколко 
държави членки. Настоящият регламент 
заменя тези системи за докладване и 
издаване на разрешителни в държавите 
членки с една обща система за 
регистрация.

Or. en

Изменение 23
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Вече съществуват такива заличава се



AM\939197BG.doc 9/45 PE513.243v01-00

BG

системи за регистрация и 
сертифициране на въздушни и морски 
превозвачи. В Регламент (ЕИО) 
№ 3922/91 на Съвета от 16 декември 
1991 г. относно хармонизирането на 
техническите изисквания и 
административните процедури в 
областта на гражданското 
въздухоплаване се посочва, че 
въздушните превозвачи се нуждаят 
от специален сертификат на 
въздушен превозвач за превоз на 
опасни стоки. По отношение на 
превозите по море, с Директива 
2002/59/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 27 юни 2002 г. се 
създава система на Общността за 
контрол на движението на корабите 
и за информация. Счита се, че 
изискванията за докладване и 
издаване на разрешителни съгласно 
Директива 96/29/Евратом се 
изпълняват по задоволителен начин 
от сертификатите, издадени от 
органите по гражданско 
въздухоплаване и системата за 
докладване за морските плавателни 
съдове. Поради това държавите 
членки могат да гарантират 
спазването на основните стандарти 
за безопасност в тези видове 
транспорт, без да е необходима 
регистрация на въздушни и морски 
превозвачи съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 24
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 7



PE513.243v01-00 10/45 AM\939197BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С оглед да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да се упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията,

(7) С оглед създаването на 
Електронна система за регистрация 
на превозвачи, на Комисията следва 
да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 
290 от ДФЕС. Особено важно е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе необходимите 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

Or. en

Изменение 25
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С настоящия регламент се създава 
система на Общността за регистрацията 
на превозвачи на радиоактивни 
материали, която улеснява задачата 
на държавите членки да гарантират 
спазването на основните стандарти 
за безопасност за защита на здравето 
на работниците и населението срещу 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение, определени в
Директива 96/29/Евратом.

(1) С настоящия регламент се създава 
система на Общността за 
разрешителните и регистрацията на 
превозвачи на радиоактивни материали 
въз основа на разпоредбите на 
Директива 2008/68/EО и Директива 
96/29/Евратом.

Or. en
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Изменение 26
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С настоящия регламент се създава 
система на Общността за регистрацията 
на превозвачи на радиоактивни 
материали, която улеснява задачата на 
държавите членки да гарантират 
спазването на основните стандарти за 
безопасност за защита на здравето на 
работниците и населението срещу 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение, определени в 
Директива 96/29/Евратом.

(1) С настоящия регламент се създава 
система на Общността за регистрацията 
на превозвачи на радиоактивни 
материали, която улеснява задачата на 
държавите членки да гарантират 
спазването на разпоредбите на 
Директива 2008/68/ЕО относно 
вътрешния превоз на опасни товари.
В същото време държавите членки 
гарантират спазването на основните 
стандарти за безопасност за защита на 
здравето на работниците и населението 
срещу опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение, определени в 
Директива 96/29/Евратом

Or. en

Обосновка

Разпоредбите относно превода на радиоактивни стоки понастоящем се съдържат в 
Директива 2008/68/EО относно вътрешния превоз на опасни товари, основана на 
Договора. Поради тази причина е целесъобразно да се използва същото правно 
основание за настоящия регламент. Не е целесъобразно, както се предвижда в 
предложението на Комисията, да се отнемат на Европейския парламент правомощия 
по съвместно вземане на решения; още повече когато предложението се отнася до 
важни въпроси от сферата на околната среда и здравето.

Изменение 27
Романа Йордан

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С настоящия регламент се създава (1) С настоящия регламент се създава 
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система на Общността за регистрацията 
на превозвачи на радиоактивни 
материали, която улеснява задачата на 
държавите членки да гарантират 
спазването на основните стандарти за 
безопасност за защита на здравето на 
работниците и населението срещу 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение, определени в 
Директива 96/29/Евратом.

система на Общността за регистрацията 
на превозвачи на радиоактивни 
материали, която улеснява задачата на 
държавите членки да гарантират 
спазването на основните стандарти за 
безопасност за защита на здравето на 
работниците и населението срещу 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение, определени в 
Директива 96/29/Евратом и 
разпоредбите на Директива 
2008/68/EО относно вътрешния 
превоз на опасни товари.

Or. en

Изменение 28
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Настоящият регламент се прилага по 
отношение на всички превозвачи, които 
превозват радиоактивни материали в 
рамките на Общността, от трети 
държави към Общността и от 
Общността към трети държави. Той не 
се прилага по отношение на 
превозвачи, които превозват 
радиоактивни материали по въздух и 
по море.

(2) Настоящият регламент се прилага по 
отношение на всички превозвачи, които 
превозват радиоактивни материали в 
рамките на Общността, от трети 
държави към Общността и от 
Общността към трети държави.

Or. en

Изменение 29
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2



AM\939197BG.doc 13/45 PE513.243v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Настоящият регламент се прилага по 
отношение на всички превозвачи, които 
превозват радиоактивни материали в 
рамките на Общността, от трети 
държави към Общността и от 
Общността към трети държави. Той не 
се прилага по отношение на 
превозвачи, които превозват 
радиоактивни материали по въздух и 
по море.

(2) Настоящият регламент се прилага по 
отношение на всички превозвачи, които 
превозват радиоактивни материали с 
автомобилен, железопътен или 
вътрешноводен транспорт в рамките 
на Общността, от трети държави към 
Общността и от Общността към трети 
държави.

Or. en

Изменение 30
Чичестър Джайлс

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Настоящият регламент се прилага по 
отношение на всички превозвачи, които 
превозват радиоактивни материали в 
рамките на Общността, от трети 
държави към Общността и от 
Общността към трети държави. Той не 
се прилага по отношение на превозвачи, 
които превозват радиоактивни 
материали по въздух и по море.

(2) Настоящият регламент се прилага по 
отношение на всички превозвачи, които 
превозват радиоактивни материали в 
рамките на Общността, от трети 
държави към Общността и от 
Общността към трети държави. Той не 
се прилага по отношение на превозвачи, 
които превозват радиоактивни 
материали само в рамките на техните 
национални граници или по въздух и 
по море.

Or. en

Изменение 31
Алехо Видал-Куадрас

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящият регламент се 
прилага без да накърнява 
националните разпоредби относно 
защитата на превоза на 
радиоактивни материали срещу 
кражба, саботаж или други 
злонамерени деяния.

Or. en

Изменение 32
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „превозвач“ означава всяко лице, 
организация или държавно 
предприятие, извършващо превоз на 
радиоактивен материал чрез каквото и 
да е транспортно средство в Общността. 
Това включва превозвачи, извършващи 
дейност за чужда сметка или срещу 
възнаграждение, или за собствена 
сметка;

a) „превозвач“ означава всяко лице, 
организация или предприятие, 
извършващо превоз на радиоактивен 
материал чрез каквото и да е 
транспортно средство в Общността. 
Това включва превозвачи, извършващи 
дейност за чужда сметка или срещу 
възнаграждение, или за собствена 
сметка;

Or. en

Изменение 33
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „общи критерии“ означава набор 
от стандарти за безопасност въз 
основата на примерните правила за 
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транспорта на опасни стоки ADR, 
RID и ADN, Директива 96/26/Евратом 
и Директива 2008/68/EО, които 
превозвачите на радиоактивни 
материали трябва да спазват с цел да 
получат свидетелство за 
регистрация.

Or. en

Изменение 34
Алехо Видал-Куадрас

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „превоз“ означава всички операции 
по транспортиране от мястото на 
произход до мястото на 
местоназначение, включително 
товаренето, складирането при 
транзит и разтоварването на 
радиоактивен материал;

в) „превоз“ означава всички операции 
по транспортиране, осъществявани от 
превозвача, от мястото на произход до 
мястото на местоназначение

Or. en

Изменение 35
Алехо Видал-Куадрас

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „радиоактивен материал“ означава 
всеки материал, съдържащ 
радионуклиди, чиято обемна 
активност и общата активност на 
пратката превишават стойностите, 
посочени в параграфи 402—407 от 
„Разпоредби на МААЕ за безопасен 
превоз на радиоактивни материали,

г) „радиоактивен материал“ има 
същото значение както в 
Примерните правила за превоза на 
опасни товари (ADR, RID и ADN), 
които се изпълняват от държавите 
членки в съответствие с Директива 
2008/68/EО;
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изисквания за безопасност“ (IAEA 
Regulations for the Safe Transport of 
Radioactive Material, Safety 
Requirements) № TS-R-1, Виена, 2009 г.;

Or. en

Изменение 36
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „освободена опаковка“ означава 
всяка опаковка, позволеното 
радиоактивно съдържание на която 
не превишава нивата на активност, 
определени в таблица V от раздел IV 
от „Разпоредби на МААЕ за безопасен 
превоз на радиоактивни материали, 
изисквания за безопасност“ № TS-R-1, 
Виена, 2009 г., или една десета от 
тези гранични стойности за превоз по 
поща и която е етикетирана с 
означение UN № 2908, 2909, 2910 или 
2911;

заличава се

Or. en

Изменение 37
Алехо Видал-Куадрас

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „освободена опаковка“ означава всяка 
опаковка, позволеното радиоактивно 
съдържание на която не превишава 
нивата на активност, определени в 

е) „освободена опаковка“ означава всяка 
опаковка, която съдържа
радиоактивен материал и отговаря 
на изискванията за опаковки, 
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таблица V от раздел IV от 
„Разпоредби на МААЕ за безопасен 
превоз на радиоактивни материали, 
изисквания за безопасност“ № TS-R-1, 
Виена, 2009 г., или една десета от 
тези гранични стойности за превоз по 
поща и която е етикетирана с 
означение UN № 2908, 2909, 2910 или 
2911;

определени като „освободени 
опаковки“, както е предвидено в
Примерните правила за превоза на 
опасни товари (ADR, RID и ADN), 
които се изпълняват от държавите 
членки в съответствие с Директива 
2008/68/EО;

Or. en

Изменение 38
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Превозвачите на радиоактивни 
материали трябва да разполагат с 
валидна регистрация, получена в 
съответствие с член 5. Регистрацията 
дава възможност на превозвача да 
извършва превози в целия Съюз.

1. Превозвачите на радиоактивни 
материали трябва да разполагат с 
валидна регистрация, получена в 
съответствие с член 5. Регистрацията 
дава възможност на превозвача да 
извършва превози в целия Съюз. 
Необходимо е обаче за всяко 
превозване на радиоактивни 
материали да бъде получено 
специално разрешение от 
компетентния орган.

Or. en

Изменение 39
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки превоз се придружава от копие 2. Всеки превоз се придружава от копие 
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от удостоверението за регистрация на 
превозвача, а ако се извършва превоз 
съгласно параграф 3 — от 
разрешителното или регистрацията, 
получени в съответствие с 
приложимата национална процедура.

от удостоверението за регистрация на 
превозвача.

Or. en

Изменение 40
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Титулярят на валидни 
разрешителни или регистрации, 
издадени в съответствие с Директива 
96/29/Евратом за манипулации с 
радиоактивен материал или за 
използване на оборудване, съдържащо 
радиоактивен материал или 
източници на лъчение, може да 
превозва тези материали или 
източници на лъчение без 
регистрация в съответствие с 
настоящия регламент, ако превозът е 
включен в разрешителните или 
регистрациите за всички държави 
членки, в които се извършва превозът.

заличава се

Or. en

Изменение 41
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Титулярят на валидни 
разрешителни или регистрации, 
издадени в съответствие с Директива 
96/29/Евратом за манипулации с 
радиоактивен материал или за 
използване на оборудване, съдържащо 
радиоактивен материал или 
източници на лъчение, може да 
превозва тези материали или 
източници на лъчение без 
регистрация в съответствие с 
настоящия регламент, ако превозът е 
включен в разрешителните или 
регистрациите за всички държави 
членки, в които се извършва превозът.

заличава се

Or. en

Изменение 42
Фиона Хол

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Националните изисквания за 
докладване и издаване на разрешителни 
в допълнение към изискванията, 
определени в настоящия регламент, 
могат да се прилагат само по отношение 
на превозвачите на следните материали:

4. Националните изисквания за 
докладване и издаване на разрешителни 
в допълнение към изискванията, 
определени в настоящия регламент, 
могат да се прилагат по отношение на, 
но не са ограничени до превозвачите на 
следните материали:

Or. en

Обосновка

Важно е да се позволи на държавите членки да установяват по-строги правила от 
тези, предвидени в настоящия регламент, в съответствие с принципа на 
субсидиарност на ЕС. 
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Изменение 43
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Националните изисквания за 
докладване и издаване на разрешителни 
в допълнение към изискванията, 
определени в настоящия регламент, 
могат да се прилагат само по 
отношение на превозвачите на 
следните материали:

4. Допустими са национални
изисквания за докладване и издаване на 
разрешителни в допълнение към 
изискванията, определени в настоящия 
регламент. Всяка държава членка 
запазва правото да прилага по-строги 
правила по отношение на 
националните превозни операции, 
извършвани с използването на 
средства за транспорт, регистрирани 
или пуснати в движение на нейна 
територия.

a) делящ се материал, с изключение на 
природен уран или обеднен уран, 
който е бил отработен единствено в 
атомен термореактор;
б) опасни товари с тежки последици 
— радиоактивен материал.

Or. en

Обосновка

Приложимите понастоящем разпоредби, предвидени в Директива 2008/68/EО относно 
вътрешния превоз на опасни товари, не трябва да бъдат смекчавани.

Изменение 44
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Не се изисква регистрация за заличава се
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превозвачи, които превозват 
единствено освободени опаковки.

Or. en

Изменение 45
Фиона Хол

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Всяка държава членка си запазва 
правото да урежда или забранява 
превоза на радиоактивни материали 
на нейна територия, на основания 
различни от безопасността, като 
национална сигурност или защита на 
околната среда.

Or. en

Обосновка

Държавите членки вземат решения относно националния енергиен микс. Ето защо е 
важно да им бъде позволено да упражняват това право и да установяват по-строги 
правила от предвидените в настоящия регламент.

Изменение 46
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Всяка държава членка си запазва 
правото да урежда или забранява 
превоза на радиоактивни материали 
на нейна територия, на основания 
различни от безопасността, като 
национална сигурност или защита на 
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околната среда.

Or. en

Обосновка

Приложимите понастоящем разпоредби, предвидени в Директива 2008/68/EО относно 
вътрешния превоз на опасни товари, не трябва да бъдат смекчавани.

Изменение 47
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. При кандидатстване за 
регистрация, кандидатът трябва да 
представи доказателства за 
финансовите си възможности за 
компенсиране на щети в случай на 
произшествие, за което неговият 
състав от превозни средства е 
отговорен, в съответствие с 
принципа „замърсителят плаща“.

Or. fr

Изменение 48
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. Превозът на радиоактивни 
материали се осъществява в 
съответствие с международните 
правила и стандарти, установени от 
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Протокола на ИКЕ/ООН за опасни и 
замърсяващи товари, както и с 
Европейската спогодба за 
международен превоз на опасни 
товари по шосе („ADR“), Правилника 
за международен железопътен 
транспорт на опасни товари („RID“) 
и Европейското споразумение за 
международен превоз на опасни 
товари по вътрешните водни 
пътища („ADN“), както е определено 
в Директива 2008/68/EО относно 
вътрешния превоз на опасни товари.

Or. en

Изменение 49
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 5 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5г. Радиоактивни материали не се 
превозват с въздушен транспорт.

Or. en

Изменение 50
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5д. Забранен е превозът на 
радиоактивни материали на превозен 
състав, който превозва взривни 
вещества.  
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Or. fr

Изменение 51
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Общи стандарти за безопасност

Комисията установява посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 10 общ набор от стандарти за 
безопасност, с които превозвачите на 
радиоактивни материали следва да се 
съобразяват. Тези стандарти 
включват, наред с другото, 
изисквания относно радиологичните 
аварии и информационни и 
обучителни мерки. При 
установяването на тези стандарти, 
Комисията ще вземе предвид всички 
стандарти, които са понастоящем в 
сила на равнище държави членки и ще 
определи стандартите на Съюза на 
равнището, приложимо съответно в 
държавата членка с най-високо 
равнище на защита.

Or. en

Изменение 52
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Специални разпоредби за превоза на 

опасни товари с тежки последици —
радиоактивен материал

Следните изисквания се прилагат към 
съставите от превозни средства, 
превозващи отработено гориво от 
ядрени централи, делящ се материал 
или опасни товари с тежки 
последици — радиоактивен 
материал:
а) Компетентният орган трябва да 
гарантира, че на превозвача се 
предоставя необходимата защита на 
състава от превозни средства, за да 
бъде изключен всякакъв риск от 
ядрено разпространение от 
терористи. Защитата трябва да бъде 
предоставена от компетентните 
органи на всяка държава членка, през 
която съставът от превозни 
средства ще мине.
б) При временно съхранение, когато 
съставът от превозни средства е 
спрял, се предприемат всички 
необходими действия за недопускане 
на обществеността и работниците 
близо до състава от превозни 
средства. Това означава, че за 
съставите от превозни средства, 
превозващи такъв материал, е 
забранено да спират на която и да 
било гара или спирка, използвана от 
обществеността.

Or. fr

Обосновка

Защитата на околната среда и здравето, а също така предотвратяването на 
кражби и нападения от терористи, изискват съставите от превозни средства, 
превозващи отработено гориво от ядрени централи, делящ се материал или опасни 
товари (радиоактивен материал с тежки последици) да бъдат третирани различно 
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от останалите състави от превозни средства.

Изменение 53
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията въвежда и поддържа 
електронна система за регистрация на 
превозвачи (ESCReg) с цел 
осъществяване на надзор и контрол на 
превоза на радиоактивен материал. 
Комисията определя информацията, 
която да бъде включена в системата, 
техническите спецификации и 
изискванията за ESCReg.

1. Посредством делегирани актове в 
съответствие с член 10, Комисията 
въвежда и поддържа електронна 
система за регистрация на превозвачи
(ESCReg) с цел осъществяване на 
надзор и контрол на превоза на 
радиоактивен материал и определя 
информацията, която да бъде включена 
в системата, техническите 
спецификации и изискванията за 
ESCReg.

Or. en

Изменение 54
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията въвежда и поддържа
електронна система за регистрация на 
превозвачи (ESCReg) с цел 
осъществяване на надзор и контрол на
превоза на радиоактивен материал.
Комисията определя информацията, 
която да бъде включена в системата, 
техническите спецификации и 
изискванията за ESCReg.

1. Комисията въвежда, поддържа и
защитава електронна система за 
регистрация на превозвачи (ESCReg) с 
цел осъществяване на надзор и контрол 
на регистрацията на превозвачи на
радиоактивен материал. Комисията 
определя информацията, която да бъде 
включена в системата, техническите 
спецификации и изискванията за 
ESCReg.
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Or. en

Изменение 55
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията въвежда и поддържа 
електронна система за регистрация на 
превозвачи (ESCReg) с цел 
осъществяване на надзор и контрол на 
превоза на радиоактивен материал.
Комисията определя информацията, 
която да бъде включена в системата, 
техническите спецификации и 
изискванията за ESCReg.

1. До 30 юни 2017 г. Комисията въвежда 
и поддържа електронна система за 
регистрация на превозвачи (ESCReg) с 
цел осъществяване на надзор и контрол 
на превоза на радиоактивен материал.
Комисията определя информацията, 
която да бъде включена в системата, 
техническите спецификации и 
изискванията за ESCReg.

Or. ro

Изменение 56
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На компетентните органи на 
държавите членки, регистрираните 
превозвачи и заявителите се предоставя 
ограничен и защитен достъп до ESCReg 
при спазване на съответните разпоредби 
за защита на личните данни, определени 
в Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. Компетентните 
органи имат достъп до всички налични 
данни.

2. На компетентните органи на 
държавите членки, регистрираните 
превозвачи и заявителите се предоставя 
ограничен и защитен достъп до ESCReg 
при спазване на съответните разпоредби 
за защита на личните данни, определени 
в Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. Компетентните 
органи имат достъп до всички налични 
данни. ESCRеg предоставя публичен 
достъп до списъка с регистрирани 
превозвачи.

Or. en
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Изменение 57
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията не носи отговорност за 
съдържанието и точността на 
информация, подадена чрез ESCReg.

3. Компетентните органи на 
държавите членки носят отговорност 
за съдържанието и точността на 
информация, подадена чрез ESCReg.

Or. en

Изменение 58
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Превозвачът подава заявление за 
регистрация чрез ESCReg.

Превозвачът подава заявление за 
регистрация чрез ESCReg до 
компетентния орган съгласно 
параграф 3.

Or. en

Изменение 59
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилага се преходен период от една 
година след влизането в сила на 
настоящия регламент, за да могат 
всички превозвачи да кандидатстват 
и получат удостоверението за 
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регистрация съгласно настоящия 
регламент. По време на преходния 
период се прилага разпоредбата от 
Директива 96/29/Евратом и 
Директива 2008/68/ЕО.

Or. en

Изменение 60
Фиона Хол

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При кандидатстване за 
регистрация, кандидатът трябва да 
представи доказателства за 
финансовите си възможности за 
компенсиране на щети в случай на 
злополука, причинена от неговия 
състав от превозни средства, в 
съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“.

Or. en

Обосновка

Превозвачите на радиоактивни материали трябва да предоставят доказателства, че 
имат достатъчно финансови възможности за компенсиране на щети в случай на 
злополука.

Изменение 61
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След попълване и подаване на 
формуляра за заявление, заявителят 
получава автоматично потвърждение за 

2. След попълване и подаване на 
формуляра за заявление, заявителят 
получава автоматично потвърждение за 
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получаване заедно с номер на 
заявлението.

получаване заедно с номер на 
заявлението. Същото потвърждение 
се получава и от отговорния 
компетентен орган. Комисията 
отговаря за спазването на
разпоредбите на член 5, параграф 3.

Or. en

Изменение 62
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок от осем седмици от издаването 
на потвърждението за получаване 
компетентният орган издава 
удостоверение за регистрация на 
превозвача, ако счита, че представената 
информация е пълна и в съответствие с 
настоящия регламент, Директива 
96/29/Евратом и Директива 
2008/68/ЕО.

4. В срок от осем седмици от издаването 
на потвърждението за получаване 
компетентният орган издава 
удостоверение за регистрация на 
превозвача, ако счита, че представената 
информация е пълна и в съответствие с 
настоящия регламент и че кандидатът 
отговаря на изискванията на общите 
критерии, съгласно определението в 
член 2, параграф 1, буква ба).

Or. en

Изменение 63
Мариан-Жан Маринеску

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 

Копие от удостоверението за 
регистрация на превозвача се 
предоставя автоматично чрез ESCReg на
компетентните органи на всички 
държави членки.
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дейност.

Or. en

Изменение 64
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако компетентният орган откаже да 
издаде удостоверение за регистрация на 
превозвача на основание непълно 
заявление или неспазване на 
приложимите изисквания, той съобщава 
това писмено на заявителя в срок от 
осем седмици след издаването на 
потвърждението за получаване. Преди 
такъв отказ компетентният орган 
изисква от заявителя да поправи или 
допълни заявлението в срок от три 
седмици след като получи искането за 
това. Компетентният орган посочва 
основанията за отказ.

Ако е необходимо компетентният 
орган изисква от заявителя да 
поправи или да допълни своето 
заявлението в срок от три седмици 
от получаването на това искане. Ако 
компетентният орган откаже да издаде 
удостоверение за регистрация на 
превозвача на основание непълно 
заявление или неспазване на 
приложимите изисквания, той съобщава 
това писмено на заявителя в срок от 
осем седмици след издаването на 
потвърждението за получаване. 
Компетентният орган посочва 
основанията за отказ.

Or. en

Изменение 65
Мариан-Жан Маринеску

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 

Копие от отказа и изложение на 
основанията се предоставят 
автоматично чрез ESCReg на
компетентните органи на всички 
държави членки.
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дейност.

Or. en

Изменение 66
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. При отказ да се издаде удостоверение 
за регистрация на превозвача заявителят 
може да подаде жалба в съответствие с
приложимите национални правни 
изисквания.

7. При отказ да се издаде удостоверение 
за регистрация на превозвача заявителят 
може да кандидатства отново в 
съответствие с процедурата по 
регистрация, описана в настоящия 
член.

Or. en

Изменение 67
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Удостоверението за регистрация на 
превозвача важи за период от пет
години и може да се поднови, ако 
превозвачът подаде заявление за това.

9. Удостоверението за регистрация на 
превозвача важи за период от две
години и след проверка за 
съответствие от компетентния 
орган може да се поднови, ако 
превозвачът подаде заявление за това.

Or. en

Изменение 68
Фиона Хол
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Предложение за регламент
Член 5 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Удостоверението за регистрация на 
превозвача важи за период от пет
години и може да се поднови, ако 
превозвачът подаде заявление за това.

9. Удостоверението за регистрация на 
превозвача важи за период от две
години и след проверка за 
съответствие от компетентния 
орган може да се поднови, ако 
превозвачът подаде заявление за това.

Or. en

Изменение 69
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Компетентният орган, издал 
удостоверението, е отговорен за 
контрола, посредством проверки, на 
продължаващото съответствие на 
регистрирания превозвач с 
изискванията на настоящия 
регламент за срока на валидност на 
удостоверението.

Or. en

Изменение 70
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф – 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Органите, които отговарят за 
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радиационната защита, извършват 
поне веднъж годишно внезапни 
проверки на всеки притежател на 
удостоверение за регистрация. Те 
извършват освен това и периодични 
проверки на съставите от превозни 
средства след пристигането им на 
крайното местоназначение с цел да се 
предотврати възможността 
замърсени превозни средства, товарни 
вагони или кораби да бъдат 
използвани отново преди да бъде 
премахнато замърсяването.

Or. fr

Изменение 71
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

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. С цел 
предотвратяване на измами ще бъдат 
въведени възпиращи санкции за 
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неспазване.
Другите държави членки и 
Комисията се информират за всички 
случаи на неспазване. Случаите на 
неспазване се докладват на ESCReg и 
стават обществено достояние чрез 
интернет.

Or. en

Изменение 72
Мариан-Жан Маринеску

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, предприема мерки за 
принудително спазване съгласно 
правната рамка на тази държава членка, 
като например писмени известия, 
учебни и образователни мерки 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.

Държавата членка, издала 
удостоверението, се уведомява 
незабавно относно предприетите 
мерки за принудително спазване. В 
срок от най-много четири седмици, 
уведомената държава членка изменя, 
подновява или отнема 
регистрацията. Решението се 
предоставя чрез ESCReg на 
компетентните органи на всички 
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държави членки.

Or. en

Изменение 73
Фиона Хол

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.

Or. en

Изменение 74
Мариан-Жан Маринеску

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В зависимост от тежестта на 
последиците от неспазването за 
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сигурността и данните за спазване на 
изискванията от страна на 
превозвача в предишни периоди, 
държавата членка, в която е 
открито неспазването, може 
временно да спре действието на 
регистрацията на превозвача. 
Държавата членка, издала 
удостоверението, се уведомява 
незабавно относно временното 
спиране на действието на 
регистрацията. В срок от най-много 
четири седмици, уведомената 
държава членка изменя, подновява 
или отнема регистрацията. 
Решението се предоставя чрез 
ESCReg на компетентните органи на 
всички държави членки.

Or. en

Изменение 75
Мариан-Жан Маринеску

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 
компетентния орган на държавата 
членка, в която е разположено 
седалището на превозвача, или от 

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.
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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 76
Мариан-Жан Маринеску

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.

заличава се

Or. en

Изменение 77
Фиона Хол

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всички случаи на неспазване се 
докладват на Комисията и на 
ESCReg.

Or. en

Изменение 78
Мариан-Жан Маринеску
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят 
компетентен орган и национално звено 
за контакт във връзка с превоза на 
радиоактивни материали.

Държавите членки определят 
компетентен орган и национално звено 
за контакт във връзка с регистрацията
на превозвачите на радиоактивни 
материали.

Or. en

Изменение 79
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията съобщава тази информация и 
промените в нея на всички компетентни 
органи в Общността чрез ESCReg.

Комисията съобщава тази информация и 
промените в нея на всички компетентни 
органи в Общността чрез ESCReg и я 
прави обществено достояние 
посредством интернет.

Or. en

Обосновка

Информацията относно това кой е компетентният орган и националното звено за 
контакт може да представлява обществен интерес и поради тази причина следва да 
бъде публично достъпна.

Изменение 80
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията относно националните 
правила за радиационна защита, 
приложими за превоза на радиоактивни 
материали, трябва да бъде лесно 
достъпна за превозвачите чрез звената 
за контакт.

2. Информацията относно националните 
правила за радиационна защита, 
приложими за превоза на радиоактивни 
материали, трябва да бъде лесно 
достъпна чрез звената за контакт.

Or. en

Обосновка

Информацията относно това кои правила се прилагат може да представлява интерес 
за обществеността и поради тази причина следва да бъде публично достъпна.

Изменение 81
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Звеното за контакт и компетентният 
орган на съответната държава членка 
предоставят по искане на превозвачите 
пълна информация относно 
изискванията за превоз на радиоактивни 
материали на територията на тази 
държава членка.

Звеното за контакт и компетентният 
орган на съответната държава членка 
предоставят по искане на превозвачите
или други заинтересовани страни
пълна информация относно 
изискванията за превоз на радиоактивни 
материали на територията на тази 
държава членка.

Or. en

Изменение 82
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а 
Информиране на обществеността

Защитата на обществеността 
изисква тя да бъде информирана 
относно преминаването на 
съставите от превозни средства. За 
да се гарантира възможността за 
това местните органи трябва да 
бъдат информирани за 
преминаването на съставите от 
превозни средства една седмица преди 
преминаването им в близост до 
населени места. Освен това 
съставите от превозни средства 
трябва да бъдат обозначени по начин, 
който да предупреждава 
обществеността и служителите на 
превозвача или товарителя за
опасността, която представляват.

Or. fr

Изменение 83
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагане Упражняване на делегирането

Or. en

Изменение 84
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема актове за изпълнение 
във връзка с изграждането на 
електронната система за регистрация на 
превозвачи (ESCReg), описана в член 4.

Комисията приема, до 1 януари 2016 г.,
актове за изпълнение във връзка с 
изграждането на електронната система 
за регистрация на превозвачи (ESCReg), 
описана в член 4.

Or. ro

Изменение 85
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема актове за 
изпълнение във връзка с изграждането 
на електронната система за 
регистрация на превозвачи (ESCReg), 
описана в член 4.

1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
определените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 4, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок от време, считано 
от (…).
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз или на 
по-късна дата, посочена в него. 
Решението не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са 
влезли в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
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парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно член 
4, влиза в сила само в случай че нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът са повдигнали възражения в 
срок от два месеца от датата на 
нотифициране на акта на 
Европейския парламент и на Съвета, 
или ако преди изтичането на този 
срок както Европейският парламент, 
така и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета.

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 11.

Or. en

Изменение 86
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява с делегиран 
акт, общите критерии, определени в 
член 2, параграф 1, буква ба).

Or. en

Изменение 87
Фиона Хол

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Преразглеждане

Комисията преразглежда настоящия 
регламент две години след влизането 
му в сила, за да оцени ефективността 
му и да предложи, ако е необходимо, 
допълнителни мерки за гарантиране 
на безопасния превоз на радиоактивни 
материали в границите на 
Общността и от трети държави.

Or. en

Изменение 88
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Консултативен комитет
Комисията се подпомага от 
комитет. Този комитет е комитет 
по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията.
При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
Комитетът предоставя консултации 
на Комисията и я подпомага при 
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изпълнението на нейните задачи, 
предвидени в настоящия регламент.
Комитетът се състои от експерти, 
номинирани от държавите членки, и 
експерти, номинирани от 
Комисията, и се председателства от 
представител на Комисията.

Or. en

Изменение 89
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 –  параграф 4 – точка 7 – подточка 1а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Долуподписаният превозвач, с 
настоящото удостоверявам, че 
спазвам общите стандарти за 
безопасност, установени от 
Комисията съгласно член 3а (нов) от 
настоящия регламент.

Or. en


