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Pozměňovací návrh 13
Romana Jordan

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 31 a 32 Smlouvy o 
založení Evropského společenství pro 
atomovou energii, podle kterých Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-
0320/2012)

– s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii, a zejména na čl. 31 druhý 
pododstavec a článek 32 této smlouvy a na 
Smlouvu o fungování Evropské unie, a 
zejména článek 91 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Fiona Hall

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 2

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 31 a 32 Smlouvy o 
založení Evropského společenství pro 
atomovou energii, podle kterých Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-
0320/2012)

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 91 
této smlouvy

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se tento návrh týká otázek dopravy, je vhodné jej založit na článku 91 
Smlouvy o fungování Evropské unie (doprava). Parlament by tak měl vykonávat pravomoci 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 15
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ RADY, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

kterým se zřizuje systém Společenství pro 
registraci dopravců radioaktivních 
materiálů

kterým se zřizuje systém Společenství pro 
registraci dopravců radioaktivních 
materiálů

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii, a zejména na čl. 31 druhý 
pododstavec a článek 32 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 91 
této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení týkající se přepravy radioaktivních látek jsou v současnosti uvedena ve směrnici 
2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí založené na Smlouvě. Proto je vhodné 
zvolit pro toto nařízení stejný právní základ. Není vhodné, jak plánuje Komise, zbavit 
Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci; tím spíše, že se návrh nařízení týká 
důležitých otázek v oblasti životního prostředí a zdraví. Obecně v souladu s přijetím Beletovy 
zprávy (P7_TA(2011)0055) dne 15. února 2011 a zprávy Rivasiové o radioaktivních látkách 
ve vodě určené k lidské spotřebě (P7_TA(2013)0068) dne 12. března 2013 ze strany 
Evropského parlamentu je nutné se otázkou radiační ochrany zabývat v rámci Smlouvy.
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Pozměňovací návrh 17
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 91 
této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Právní východisko 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 s ohledem na návrh Komise vypracovaný 
po obdržení stanoviska skupiny osob 
jmenovaných Výborem pro vědu 
a techniku,

s ohledem na návrh Evropské komise,

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení týkající se přepravy radioaktivních látek jsou v současnosti uvedena ve směrnici 
2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí založené na Smlouvě. Proto je vhodné 
zvolit pro toto nařízení stejný právní základ. Není vhodné, jak plánuje Komise, zbavit 
Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci; tím spíše, že se návrh nařízení týká 
důležitých otázek v oblasti životního prostředí a zdraví. Obecně v souladu s přijetím Beletovy 
zprávy (P7_TA(2011)0055) dne 15. února 2011 a zprávy Rivasiové o radioaktivních látkách 
ve vodě určené k lidské spotřebě (P7_TA(2013)0068) dne 12. března 2013 ze strany 
Evropského parlamentu je nutné se otázkou radiační ochrany zabývat v rámci Smlouvy.

Pozměňovací návrh 19
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Právní východisko 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na stanovisko Evropského 
parlamentu4,

v souladu s řádným legislativním 
postupem,

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení týkající se přepravy radioaktivních látek jsou v současnosti uvedena ve směrnici 
2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí založené na Smlouvě. Proto je vhodné 
zvolit pro toto nařízení stejný právní základ. Není vhodné, jak plánuje Komise, zbavit
Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci; tím spíše, že se návrh nařízení týká 
důležitých otázek v oblasti životního prostředí a zdraví. Obecně v souladu s přijetím Beletovy 
zprávy (P7_TA(2011)0055) dne 15. února 2011 a zprávy Rivasiové o radioaktivních látkách 
ve vodě určené k lidské spotřebě (P7_TA(2013)0068) dne 12. března 2013 ze strany 
Evropského parlamentu je nutné se otázkou radiační ochrany zabývat v rámci Smlouvy.

Pozměňovací návrh 20
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 33 Smlouvy požaduje, aby 
členské státy vydaly vhodné předpisy 
k zajištění dodržování základních 
bezpečnostních standardů na ochranu 
zdraví pracovníků a obyvatelstva před 
riziky vyplývajícími z ionizujícího záření.

(1) Směrnice 2008/68/ES o pozemní 
přepravě nebezpečných věcí stanoví 
pravidla týkající se pozemní přepravy 
nebezpečných věcí, včetně radioaktivních 
materiálů, v oblasti přepravy po silnici, 
železnici a vnitrozemských vodních 
cestách;

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení týkající se přepravy radioaktivních látek jsou v současnosti uvedena ve směrnici 
2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí založené na Smlouvě. Proto je vhodné 
zvolit pro toto nařízení stejný právní základ. Není vhodné, jak plánuje Komise, zbavit 
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Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci; tím spíše, že se návrh nařízení týká 
důležitých otázek v oblasti životního prostředí a zdraví. Obecně v souladu s přijetím Beletovy 
zprávy (P7_TA(2011)0055) dne 15. února 2011 a zprávy Rivasiové o radioaktivních látkách 
ve vodě určené k lidské spotřebě (P7_TA(2013)0068) dne 12. března 2013 ze strany 
Evropského parlamentu je nutné se otázkou radiační ochrany zabývat v rámci Smlouvy.

Pozměňovací návrh 21
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Základní bezpečnostní standardy na 
ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva 
před riziky vyplývajícími z ionizujícího 
záření jsou stanoveny směrnicí Rady 
96/29/Euratom ze dne 13. května 19965 . 
Uvedená směrnice se vztahuje na všechny 
činnosti, které zahrnují riziko vyplývající 
z ionizujícího záření pocházejícího 
z umělého nebo přírodního zdroje záření, 
a to včetně přepravy.

(2) Přeprava radioaktivních materiálů by 
měla stejně jako přeprava všech dalších 
nebezpečných věcí probíhat v souladu s 
mezinárodními předpisy týkajícími se 
nebezpečných a znečišťujících látek a s 
odpovídající Dohodou o mezinárodní 
silniční přepravě nebezpečných věcí 
(ARD), s nařízeními týkajícími se Řádu 
pro mezinárodní železniční přepravu 
nebezpečných věcí (RID) a s Evropskou 
dohodou o mezinárodní přepravě 
nebezpečných věcí po vnitrozemských 
vodních cestách (ADN), jak je stanoveno 
ve směrnici 2008/68/ES o pozemní 
přepravě nebezpečných věcí;

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení týkající se přepravy radioaktivních látek jsou v současnosti uvedena ve směrnici 
2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí založené na Smlouvě. Proto je vhodné 
zvolit pro toto nařízení stejný právní základ. Není vhodné, jak plánuje Komise, zbavit 
Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci; tím spíše, že se návrh nařízení týká 
důležitých otázek v oblasti životního prostředí a zdraví. Obecně v souladu s přijetím Beletovy 
zprávy (P7_TA(2011)0055) dne 15. února 2011 a zprávy Rivasiové o radioaktivních látkách 
ve vodě určené k lidské spotřebě (P7_TA(2013)0068) dne 12. března 2013 ze strany 
Evropského parlamentu je nutné se otázkou radiační ochrany zabývat v rámci Smlouvy.
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Pozměňovací návrh 22
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Vzhledem k tomu, že přeprava je 
jedinou činností mající povahu častého 
překračování hranic, může se stát, že 
dopravci radioaktivních materiálů musí 
dodržovat požadavky, které se týkají 
systémů ohlašování a povolování 
v několika členských státech. Toto nařízení 
nahrazuje uvedené systémy ohlašování 
a povolování v členských státech jediným 
registračním systémem, který platí v celém 
Evropském společenství pro atomovou 
energii (dále jen „Společenství“).

(4) Vzhledem k tomu, že přeprava je 
jedinou činností mající povahu častého 
překračování hranic, může se stát, že 
dopravci radioaktivních materiálů musí 
dodržovat požadavky, které se týkají 
systémů ohlašování a povolování 
v několika členských státech. Toto nařízení 
nahrazuje uvedené systémy ohlašování 
a povolování v členských státech jediným 
registračním systémem.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pro letecké a námořní dopravce již 
takové systémy registrace a osvědčování 
existují. Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 
ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci 
technických požadavků a správních 
postupů v oblasti civilního letectví stanoví, 
že letečtí dopravci potřebují pro přepravu
nebezpečných věcí zvláštní osvědčení 
provozovatele letecké dopravy. Pro 
námořní dopravu stanoví směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/59/ES ze dne 27. června 2002 
kontrolní a informační systém 

vypouští se



AM\939197CS.doc 9/41 PE513.243v01-00

CS

Společenství pro provoz plavidel. Má se za 
to, že osvědčení vydávaná příslušnými 
orgány civilního letectví a ohlašovací 
systém pro námořní plavidla uspokojivě 
splňují požadavky týkající se ohlašování 
a povolování, které jsou stanoveny 
směrnicí 96/29/Euratom. Registrace 
leteckých a námořních dopravců na 
základě tohoto nařízení proto není 
nezbytná, aby mohly členské státy zajistit 
dodržování základních bezpečnostních 
standardů při těchto způsobech přepravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pro zajištění jednotných podmínek pro 
provedení tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Uvedené pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí,

(7) Za účelem vytvoření elektronického 
systému pro registraci dopravců by měla 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování EU. Je obzvláště důležité, aby 
Komise během svých přípravných prací 
vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Komise by 
při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty včas a vhodným 
způsobem předávány současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Marian-Jean Marinescu
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Tímto nařízením se zřizuje systém 
Společenství pro registraci dopravců 
radioaktivních materiálů, který členským 
státům usnadňuje jejich úkol zajistit 
dodržování základních bezpečnostních 
standardů na ochranu zdraví pracovníků 
a obyvatelstva před riziky vyplývajícími 
z ionizujícího záření stanovených ve 
směrnici 96/29/Euratom.

(1) Tímto nařízením se zřizuje systém 
Společenství pro povolování a registraci 
dopravců radioaktivních materiálů 
založený na ustanoveních směrnice 
2008/68/ES a směrnice 96/29/Euratom.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Tímto nařízením se zřizuje systém 
Společenství pro registraci dopravců 
radioaktivních materiálů, který členským 
státům usnadňuje jejich úkol zajistit 
dodržování základních bezpečnostních 
standardů na ochranu zdraví pracovníků 
a obyvatelstva před riziky vyplývajícími 
z ionizujícího záření stanovených ve 
směrnici 96/29/Euratom.

(1) Tímto nařízením se zřizuje systém 
Společenství pro registraci dopravců 
radioaktivních látek, který členským 
státům usnadňuje jejich úkol zajistit 
dodržování ustanovení směrnice 
2008/68/ES o pozemní přepravě 
nebezpečných věcí. Současně členské státy 
zajistí dodržování základních 
bezpečnostních standardů na ochranu 
zdraví pracovníků a obyvatelstva před 
riziky vyplývajícími z ionizujícího záření 
stanovených ve směrnici 96/29/Euratom

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení týkající se přepravy radioaktivních látek jsou v současnosti uvedena ve směrnici 
2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí založené na Smlouvě. Proto je vhodné 
zvolit pro toto nařízení stejný právní základ. Není vhodné, jak plánuje Komise, zbavit 



AM\939197CS.doc 11/41 PE513.243v01-00

CS

Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci; tím spíše, že se návrh nařízení týká 
důležitých otázek v oblasti životního prostředí a zdraví.

Pozměňovací návrh 27
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Tímto nařízením se zřizuje systém 
Společenství pro registraci dopravců 
radioaktivních materiálů, který členským 
státům usnadňuje jejich úkol zajistit 
dodržování základních bezpečnostních 
standardů na ochranu zdraví pracovníků 
a obyvatelstva před riziky vyplývajícími 
z ionizujícího záření stanovených ve 
směrnici 96/29/Euratom.

(1) Tímto nařízením se zřizuje systém 
Společenství pro registraci dopravců 
radioaktivních materiálů, který členským 
státům usnadňuje jejich úkol zajistit 
dodržování základních bezpečnostních 
standardů na ochranu zdraví pracovníků 
a obyvatelstva před riziky vyplývajícími 
z ionizujícího záření stanovených ve 
směrnici 96/29/Euratom a ustanovení 
směrnice 2008/68/ES o pozemní přepravě 
nebezpečných věcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Toto nařízení se vztahuje na jakéhokoli 
dopravce převážejícího radioaktivní 
materiály v rámci Společenství, ze třetích 
zemí do Společenství a ze Společenství do 
třetích zemí. Nevztahuje se na dopravce 
převážející radioaktivní materiály letecky 
nebo po moři.

(2) Toto nařízení se vztahuje na jakéhokoli 
dopravce převážejícího radioaktivní 
materiály v rámci Společenství, ze třetích 
zemí do Společenství a ze Společenství do 
třetích zemí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Toto nařízení se vztahuje na jakéhokoli 
dopravce převážejícího radioaktivní 
materiály v rámci Společenství, ze třetích 
zemí do Společenství a ze Společenství do 
třetích zemí. Nevztahuje se na dopravce 
převážející radioaktivní materiály letecky 
nebo po moři.

(2) Toto nařízení se vztahuje na jakéhokoli 
dopravce převážejícího radioaktivní 
materiály po silnici, železnici a 
vnitrozemských vodních cestách v rámci 
Společenství, ze třetích zemí do 
Společenství a ze Společenství do třetích 
zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Toto nařízení se vztahuje na jakéhokoli 
dopravce převážejícího radioaktivní 
materiály v rámci Společenství, ze třetích 
zemí do Společenství a ze Společenství do 
třetích zemí. Nevztahuje se na dopravce 
převážející radioaktivní materiály letecky 
nebo po moři.

2) Toto nařízení se vztahuje na jakéhokoli 
dopravce převážejícího radioaktivní 
materiály v rámci Společenství, ze třetích 
zemí do Společenství a ze Společenství do 
třetích zemí. Nevztahuje se na dopravce 
převážející radioaktivní materiály pouze 
uvnitř hranic vlastního státu nebo letecky 
nebo po moři.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Tímto nařízením nejsou dotčeny 
vnitrostátní ustanovení o ochraně 
přepravovaného radioaktivního materiálu 
proti krádeži, sabotáži nebo dalšímu 
jednání se zlým úmyslem.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dopravcem“ rozumí jakákoli osoba, 
organizace nebo veřejný podnik 
provádějící přepravu radioaktivního 
materiálu ve Společenství jakýmkoli 
dopravním prostředkem. To zahrnuje 
dopravce pro cizí potřebu a dopravce pro 
vlastní potřebu;

a) „dopravcem“ rozumí jakákoli osoba, 
organizace nebo podnik provádějící 
přepravu radioaktivního materiálu ve 
Společenství jakýmkoli dopravním 
prostředkem. To zahrnuje dopravce pro
cizí potřebu a dopravce pro vlastní potřebu;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „společnými kritérii“ rozumí  soubor 
bezpečnostních norem založených na 
předpisech pro jednotlivé druhy přepravy 
nebezpečných věcí  ADR, RID a ADN, 
směrnici 96/29/Euratom a směrnici 
2008/68/ES, jež dopravci radioaktivních 
materiálů musí splňovat, aby mohli získat 
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osvědčení o registraci.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „přepravou“ rozumí veškeré přepravní 
činnosti z místa původu do místa určení 
včetně nakládky, skladování během 
tranzitu a vykládky radioaktivního 
materiálu;

c) „přepravou“ rozumí veškeré přepravní 
činnosti dopravce z místa původu do místa 
určení;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „radioaktivním materiálem“ rozumí 
jakýkoli materiál obsahující radionuklidy, 
jestliže objemová aktivita a celková 
aktivita zásilky přesahuje hodnoty 
uvedené v odstavcích 402–407 předpisů 
MAAE pro bezpečnou přepravu 
radioaktivního materiálu, bezpečnostních 
požadavků č. TS-R-1 přijatých roku 2009 
ve Vídni;

d) „radioaktivním materiálem“ rozumí 
materiál uvedený v předpisech pro 
jednotlivé druhy přepravy nebezpečných 
věcí (ADR, RID a ADN), jež členské státy 
provádějí podle směrnice 2008/68/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Michèle Rivasi
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „zásilkou, která je předmětem výjimky“ 
rozumí jakákoli zásilka, jejíž povolený 
radioaktivní obsah nepřesahuje hodnoty 
aktivity stanovené v tabulce V v oddílu IV 
předpisů MAAE pro bezpečnou přepravu 
radioaktivního materiálu, bezpečnostních 
požadavcích č. TS-R-1, přijatých roku 
2009 ve Vídni, nebo jednu desetinu těchto 
limitů v případě zásilek přepravovaných 
poštou a označených kódovým číslem 
UN 2908, 2909, 2910 nebo 2911;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „zásilkou, která je předmětem výjimky“ 
rozumí jakákoli zásilka, jejíž povolený 
radioaktivní obsah nepřesahuje hodnoty 
aktivity stanovené v tabulce V v oddílu IV 
předpisů MAAE pro bezpečnou přepravu 
radioaktivního materiálu, bezpečnostních 
požadavcích č. TS-R-1, přijatých roku 
2009 ve Vídni, nebo jednu desetinu těchto 
limitů v případě zásilek přepravovaných 
poštou a označených kódovým číslem 
UN 2908, 2909, 2910 nebo 2911;

f) „zásilkou, která je předmětem výjimky“ 
rozumí jakákoli zásilka obsahující 
radioaktivní materiál splňující požadavky 
pro zásilky klasifikované jako „zásilky, 
která jsou předmětem výjimky“ podle 
předpisů pro jednotlivé druhy přepravy 
nebezpečných věcí (ADR, RID a ADN),  
jež členské státy provádějí podle směrnice 
2008/68/ES;

Or. en



PE513.243v01-00 16/41 AM\939197CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 38
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dopravci radioaktivních materiálů musí 
mít platnou registraci získanou v souladu 
s článkem 5. Registrace umožní dopravci 
provádět přepravu v rámci celé Unie.

1. Dopravci radioaktivních materiálů musí 
mít platnou registraci získanou v souladu 
s článkem 5. Registrace umožní dopravci 
provádět přepravu v rámci celé Unie. 
Každá přeprava radioaktivních látek však 
bude muset být speciálně povolena 
příslušným orgánem.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jednotlivé přepravní činnosti musí být 
doprovázeny kopií registračního osvědčení 
dopravce, respektive oprávněním či 
registrací získanými příslušným 
vnitrostátním postupem v případě 
přepravy uvedené v odstavci 3.

2. Jednotlivé přepravní činnosti musí být 
doprovázeny kopií registračního osvědčení 
dopravce.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Držitel platných oprávnění nebo 
registrací vydaných v souladu se směrnicí 
96/29/Euratom pro nakládání 
s radioaktivním materiálem nebo pro 
používání vybavení obsahujícího 
radioaktivní materiál nebo zdroje smí tyto 
materiály nebo zdroje přepravovat bez 
registrace podle tohoto nařízení, pokud je 
přeprava zahrnuta v oprávněních nebo 
registracích pro všechny členské státy, kde 
přeprava probíhá.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Držitel platných oprávnění nebo 
registrací vydaných v souladu se směrnicí 
96/29/Euratom pro nakládání 
s radioaktivním materiálem nebo pro 
používání vybavení obsahujícího 
radioaktivní materiál nebo zdroje smí tyto 
materiály nebo zdroje přepravovat bez 
registrace podle tohoto nařízení, pokud je 
přeprava zahrnuta v oprávněních nebo 
registracích pro všechny členské státy, kde 
přeprava probíhá.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vnitrostátní požadavky týkající se 
ohlašování a povolování, které doplňují 
požadavky stanovené tímto nařízením, se 
mohou vztahovat pouze na dopravce těchto 
materiálů:

4. Vnitrostátní požadavky týkající se 
ohlašování a povolování, které doplňují 
požadavky stanovené tímto nařízením, se 
mohou vztahovat na dopravce těchto 
materiálů, avšak neomezují se pouze na 
něj:

Or. en

Odůvodnění

Je důležité umožnit členským státům stanovit přísnější pravidla než jsou pravidla stanovená 
tímto nařízením, v souladu se zásadou subsidiarity EU.

Pozměňovací návrh 43
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vnitrostátní požadavky týkající se 
ohlašování a povolování, které doplňují
požadavky stanovené tímto nařízením, se 
mohou vztahovat pouze na dopravce 
těchto materiálů:

4. Je možné stanovit vnitrostátní 
požadavky týkající se ohlašování a 
povolování přepravy radioaktivních látek, 
které by doplňovaly požadavky stanovené 
tímto nařízením. Členské státy by si měly 
ponechat právo uplatňovat přísnější 
pravidla na vnitrostátní přepravu 
uskutečňovanou dopravními prostředky 
registrovanými nebo uvedenými 
do provozu na jejich území.

a) štěpného materiálu s výjimkou 
přírodního uranu nebo ochuzeného 
uranu, který byl ozářen pouze v tepelném 
reaktoru,
b) vysoce rizikových nebezpečných věcí –
radioaktivního materiálu.

Or. en
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Odůvodnění

Není možné, aby byla ustanovení, která se uplatňují dnes a která jsou stanovena ve směrnici 
2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí, méně přísná.

Pozměňovací návrh 44
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Registrace se nevyžaduje u dopravců 
přepravujících výhradně zásilky, které 
jsou předmětem výjimky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. Členské státy by si měly ponechat 
právo upravit nebo zakázat přepravu 
radioaktivních látek na svém území 
z jiných důvodů, než je bezpečnost 
přepravy, například z důvodů národní 
bezpečnosti nebo ochrany životního 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy samy rozhodují o složení a podílu jednotlivých druhů energie, jež využívají. Je 
proto důležité umožnit jim výkon jejich práva stanovit si přísnější pravidla, než jsou pravidla 
stanovená v tomto nařízení.
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Pozměňovací návrh 46
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. Členské státy si ponechají právo 
upravit nebo zakázat přepravu 
radioaktivních materiálů na svém území z 
jiných důvodů, než je bezpečnost 
přepravy, například z důvodů národní 
bezpečnosti nebo ochrany životního 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Není možné, aby byla ustanovení, která se uplatňují dnes a která jsou stanovena ve směrnici 
2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí, méně přísná.

Pozměňovací návrh 47
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Při podávání žádosti o registraci musí 
žadatel prokázat, že má v případě nehody 
týkající se konvoje, za nějž odpovídá, 
finanční možnosti poskytnout odškodnění, 
v souladu se  zásadou „znečišťovatel 
platí“.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 48
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. Veškerá přeprava radioaktivních 
materiálu probíhá v souladu s 
mezinárodními předpisy a normami 
stanovenými Evropskou hospodářskou 
komisí OSN v oblasti nebezpečných a 
znečišťujících látek a s odpovídající 
Dohodou o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí (ARD), s nařízeními 
týkajícími se Řádu pro mezinárodní 
železniční přepravu nebezpečných věcí 
(RID) a s Evropskou dohodou o 
mezinárodní přepravě nebezpečných věcí 
po vnitrozemských vodních cestách 
(ADN), jak je stanoveno ve směrnici 
2008/68/ES o pozemní přepravě 
nebezpečných věcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5d. Radioaktivní látky nelze přepravovat 
letecky.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Michèle Rivasi
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5e. Je zakázáno přepravovat radioaktivní 
materiál v konvoji přepravujícím 
výbušniny.  

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Společné bezpečnostní normy

Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 10 stanoví 
společný soubor bezpečnostních norem, 
které budou muset dopravci 
radioaktivních látek splňovat. Tyto normy 
budou mj. obsahovat požadavky týkající se 
mimořádných událostí spojených 
s únikem radiace a informace a školící 
opatření. Při stanovování těchto norem 
vezme Komise v úvahu všechny normy, 
které v současné době platí v členských 
státech, a stanoví unijní normy na takové 
úrovni, která platí v příslušném členském 
státě s nejvyšší mírou ochrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Michèle Rivasi
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
Zvláštní ustanovení týkající se přepravy 
vysoce rizikových radioaktivních látek

V případě konvojů přepravujících 
vyhořelé palivo z jaderných elektráren, 
štěpný materiál nebo nebezpečné věci –
vysoce rizikové radioaktivní látky platí 
tato ustanovení:
a) příslušný orgán musí zajistit, aby mohl 
dopravce poskytnout bezpečnost nutnou k 
ochraně konvoje s cílem omezit veškeré 
riziko šíření jaderných zbraní ze strany 
teroristů. Tuto bezpečnost musejí zajistit 
příslušné orgány členského státu, přes 
který konvoj projíždí.
b) ve fázi dočasného skladování, zatímco 
konvoj stojí, je nutné přijmout veškerá 
opatření, která by zajistila, aby se 
veřejnost ani pracovníci ke konvoji 
nepřibližovali. To znamená, že je 
zakázáno, aby se konvoj přepravující 
takovýto materiál zastavoval 
na nádražích, která využívá veřejnost.

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodu ochrany životního prostředí a zdraví, ale také proto, aby se zabránilo krádežím 
a teroristickým útokům, je nutné, aby se s konvoji přepravujícími vyhořelé palivo z jaderných 
elektráren, štěpný matriál a nebezpečné věci (vysoce rizikové radioaktivní látky) zacházelo 
odlišně od ostatních konvojů.

Pozměňovací návrh 53
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí a spravuje elektronický 
systém pro registraci dopravců (ESCReg) 
pro účely kontroly přepravy radioaktivního 
materiálu a dohledu nad ní. Komise vymezí 
informace, které mají být zahrnuty do 
systému, technické specifikace a 
požadavky na systém ESCReg.

1. Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci, v souladu s 
článkem 10, zřídí a spravuje elektronický 
systém pro registraci dopravců (ESCReg) 
pro účely kontroly přepravy radioaktivních 
látek a dohledu nad ní a vymezí informace, 
které mají být zahrnuty do systému, 
technické specifikace a požadavky na 
systém ESCReg.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí a spravuje elektronický 
systém pro registraci dopravců (ESCReg) 
pro účely kontroly přepravy radioaktivního 
materiálu a dohledu nad ní. Komise vymezí 
informace, které mají být zahrnuty do 
systému, technické specifikace a 
požadavky na systém ESCReg.

1. Komise zřídí, spravuje a zabezpečuje
elektronický systém pro registraci 
dopravců (ESCReg) pro účely kontroly 
registrace dopravců radioaktivního 
materiálu a dohledu nad ní. Komise vymezí 
informace, které mají být zahrnuty do 
systému, technické specifikace a 
požadavky na systém ESCReg.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí a spravuje elektronický 
systém pro registraci dopravců (ESCReg) 
pro účely kontroly přepravy radioaktivního 
materiálu a dohledu nad ní. Komise vymezí 
informace, které mají být zahrnuty do 
systému, technické specifikace a 
požadavky na systém ESCReg.

1. Komise do 30. června 2017 zřídí 
a spravuje elektronický systém pro 
registraci dopravců (ESCReg) pro účely 
kontroly přepravy radioaktivního materiálu 
a dohledu nad ní. Komise vymezí 
informace, které mají být zahrnuty do 
systému, technické specifikace a 
požadavky na systém ESCReg.

Or. ro

Pozměňovací návrh 56
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systém ESCReg musí příslušným 
orgánům členských států poskytovat 
omezený a zabezpečený přístup k seznamu 
registrovaných dopravců a k seznamu 
žadatelů, který podléhá příslušným 
ustanovením o ochraně osobních údajů 
stanoveným směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES. Příslušné 
orgány musí mít přístup ke všem údajům, 
jež jsou k dispozici.

2. Systém ESCReg musí příslušným 
orgánům členských států poskytovat 
omezený a zabezpečený přístup k seznamu 
registrovaných dopravců a k seznamu 
žadatelů, který podléhá příslušným 
ustanovením o ochraně osobních údajů 
stanoveným směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES. Příslušné 
orgány musí mít přístup ke všem údajům, 
jež jsou k dispozici. Systém ESCReg 
umožňuje veřejný přístup k seznamu 
registrovaných dopravců.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise neodpovídá za obsah a přesnost 
informací poskytovaných prostřednictvím 
systému ESCReg.

3. Za obsah a přesnost informací 
poskytovaných prostřednictvím systému 
ESCReg odpovídají příslušené orgány 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Dopravce požádá o registraci 
prostřednictvím systému ESCReg.

Dopravce požádá o registraci 
prostřednictvím systému ESCReg 
příslušený orgán v souladu s odstavcem 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 5. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uplatní se přechodné období v délce 
jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v 
platnost, aby mohli všichni dopravci 
požádat o osvědčení o registraci podle 
tohoto nařízení a tuto registraci obdržet. 
Během tohoto přechodného období se 
uplatňují ustanovení směrnice 
96/29/Euratom a směrnice 2008/68/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při podávání žádosti o registraci musí 
žadatel prokázat, že má v případě nehody 
týkající se konvoje, za nějž odpovídá, 
finanční možnosti poskytnout odškodnění, 
podle zásady „znečišťovatel platí“.

Or. en

Odůvodnění

Dopravci radioaktivních materiálů musí prokázat, že mají dostatečné finanční možnosti 
poskytnout odškodnění v případě nehody.

Pozměňovací návrh 61
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po vyplnění a odeslání žádosti obdrží 
žadatel automatické potvrzení o přijetí 
žádosti a její číslo.

2. Po vyplnění a odeslání žádosti obdrží 
žadatel automatické potvrzení o přijetí 
žádosti a její číslo. Stejné potvrzení obdrží 
příslušný orgán. Komise odpovídá za 
dodržování ustanovení čl. 5 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do osmi týdnů od vydání potvrzení 
o přijetí žádosti vydá příslušný orgán 
osvědčení o registraci dopravce, pokud se 
domnívá, že jsou předložené informace 
úplné a jsou v souladu s tímto nařízením, 
směrnicí 96/29/Euratom a 
směrnicí 2008/68/ES.

4. Do osmi týdnů od vydání potvrzení 
o přijetí žádosti vydá příslušný orgán 
osvědčení o registraci dopravce, pokud se 
domnívá, že jsou předložené informace 
úplné a jsou v souladu s tímto nařízením a 
žadatel splňuje požadavky společných 
kritérii stanovených v čl. 2 písm. ba).

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Kopie osvědčení o registraci dopravce se 
prostřednictvím systému ESCReg 
automaticky poskytne všem příslušným 
orgánům členských států, ve kterých 
dopravce hodlá působit.

Kopie osvědčení o registraci dopravce se 
prostřednictvím systému ESCReg 
automaticky poskytne příslušným orgánům 
všech členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud příslušný orgán odmítne vydat 
osvědčení o registraci dopravce, protože 
žádost není úplná nebo nesplňuje příslušné 
požadavky, odpoví žadateli písemně do 
osmi týdnů od vydání potvrzení o přijetí 
žádosti. Před odmítnutím příslušný orgán 
požádá žadatele, aby žádost opravil nebo 

Příslušný orgán požádá žadatele, aby do 
tří týdnů od obdržení této žádosti provedl 
příslušné opravy nebo případně poskytl 
dodatečné informace. Pokud příslušný 
orgán odmítne vydat osvědčení o registraci 
dopravce, protože žádost není úplná nebo 
nesplňuje příslušné požadavky, odpoví 
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doplnil ve lhůtě tří týdnů od obdržení 
uvedené žádosti. Příslušný orgán uvede 
důvody zamítnutí žádosti.

žadateli písemně do osmi týdnů od vydání 
potvrzení o přijetí žádosti. Příslušný orgán 
uvede důvody zamítnutí žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Kopie zamítnutí žádosti spolu s uvedením 
příslušných důvodů se prostřednictvím 
systému ESCReg automaticky poskytne 
všem příslušným orgánům členských států, 
ve kterých dopravce hodlá působit.

Kopie zamítnutí žádosti spolu s uvedením 
příslušných důvodů se prostřednictvím 
systému ESCReg automaticky poskytne  
příslušným orgánům všech členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Jestliže je žádost o vydání osvědčení 
o registraci dopravce zamítnuta, může se 
žadatel odvolat v souladu s příslušnými 
požadavky vnitrostátních právních 
předpisů.

7. Jestliže je žádost o vydání osvědčení o 
registraci dopravce zamítnuta, může 
žadatel v souladu s registračním postupem 
stanoveným v tomto článku o registraci 
požádat znovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Osvědčení o registraci dopravce je 
platné po dobu pěti let a lze je na základě 
žádosti dopravce obnovit.

9. Osvědčení o registraci dopravce je 
platné po dobu dvou let a lze je po kontrole 
plnění ustanovení tohoto nařízení, kterou 
provádí příslušný orgán, na základě 
žádosti dopravce obnovit.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Osvědčení o registraci dopravce je 
platné po dobu pěti let a lze je na základě 
žádosti dopravce obnovit.

9. Osvědčení o registraci dopravce je 
platné po dobu tří let a lze je po kontrole 
plnění ustanovení tohoto nařízení, kterou 
provádí příslušný orgán, na základě 
žádosti dopravce obnovit.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příslušný orgán, který vydal 
osvědčení, odpovídá za  monitorování , 
prostřednictvím inspekcí, stálé shody 
registrovaného dopravce s požadavky 
tohoto nařízení, a to po celou dobu 
platnosti osvědčení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 70
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. - 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1.  Příslušné orgány v oblasti radiační 
ochrany provádějí u každého držitele 
osvědčení o registraci nejméně jednou 
ročně neohlášené kontroly. Příslušné 
orgány provádějí pravidelné kontroly 
konvojů po jejich příjezdu do konečného 
místa určení s cílem zabránit tomu, aby 
kontaminovaná vozidla, vagóny či 
plavidla nemohly být znovu použity, aniž 
by byly předtím dekontaminovány.

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud dopravce nedodržuje požadavky 
tohoto nařízení, příslušný orgán členského 
státu, ve kterém bylo nedodržování 
požadavků zjištěno, použije donucovací 
opatření v rámci právních předpisů 
dotyčného členského státu, jako jsou 
například písemné výzvy, opatření 
v oblasti odborné přípravy a vzdělávání, 
pozastavení platnosti, zrušení nebo změna 
registrace nebo soudní stíhání, v závislosti 
na bezpečnostní závažnosti dotyčného 

1. Pokud dopravce nedodržuje požadavky 
tohoto nařízení, příslušný orgán členského 
státu, ve kterém bylo nedodržování 
požadavků zjištěno, okamžitě pozastaví 
veškerou přepravu radioaktivních látek 
příslušným dopravcem a použije 
donucovací opatření v rámci právních 
předpisů dotyčného členského státu, jako 
jsou například písemné výzvy, opatření v 
oblasti odborné přípravy a vzdělávání, 
pozastavení platnosti, zrušení nebo změna 
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přestupku a na tom, jak daný dopravce 
dosud dodržoval příslušné požadavky.

registrace nebo soudní stíhání, v závislosti 
na bezpečnostní závažnosti dotyčného 
přestupku a na tom, jak daný dopravce 
dosud dodržoval příslušné požadavky. 
S cílem předcházet podvodům jsou 
za nedodržování nařízení zavedeny 
odrazující sankce.
Informace o všech případech 
nedodržování nařízení jsou předávány 
ostatním členským státům a Komisi. 
Případy nedodržování nařízení se hlásí 
systému ESCReg a zveřejňují se 
na internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud dopravce nedodržuje požadavky 
tohoto nařízení, příslušný orgán členského 
státu, ve kterém bylo nedodržování 
požadavků zjištěno, použije donucovací 
opatření v rámci právních předpisů 
dotyčného členského státu, jako jsou 
například písemné výzvy, opatření 
v oblasti odborné přípravy a vzdělávání, 
pozastavení platnosti, zrušení nebo změna 
registrace nebo soudní stíhání, v závislosti 
na bezpečnostní závažnosti dotyčného 
přestupku a na tom, jak daný dopravce 
dosud dodržoval příslušné požadavky.

1. Pokud dopravce nedodržuje požadavky 
tohoto nařízení, příslušný orgán členského 
státu, ve kterém bylo nedodržování 
požadavků zjištěno, použije donucovací 
opatření v rámci právních předpisů 
dotyčného členského státu, jako jsou 
například písemné výzvy, opatření 
v oblasti odborné přípravy a vzdělávání, 
nebo soudní stíhání, v závislosti na 
bezpečnostní závažnosti dotyčného 
přestupku a na tom, jak daný dopravce 
dosud dodržoval příslušné požadavky.

O donucovacích opatřeních je okamžitě 
informován členský stát, který osvědčení 
vydal. Do nanejvýše čtyř týdnů 
informovaný  členský stát osvědčení 
změní, obnoví nebo zruší. Rozhodnutí se 
prostřednictvím systému ESCReg 
automaticky poskytne  příslušným 
orgánům všech členských států.
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Or. en

Pozměňovací návrh 73
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud dopravce nedodržuje požadavky 
tohoto nařízení, příslušný orgán členského 
státu, ve kterém bylo nedodržování 
požadavků zjištěno, použije donucovací 
opatření v rámci právních předpisů 
dotyčného členského státu, jako jsou 
například písemné výzvy, opatření 
v oblasti odborné přípravy a vzdělávání, 
pozastavení platnosti, zrušení nebo změna 
registrace nebo soudní stíhání, v závislosti 
na bezpečnostní závažnosti dotyčného 
přestupku a na tom, jak daný dopravce 
dosud dodržoval příslušné požadavky.

1. Pokud dopravce nedodržuje požadavky 
tohoto nařízení, příslušný orgán členského 
státu, ve kterém bylo nedodržování 
požadavků zjištěno, okamžitě pozastaví 
přepravu radioaktivních látek příslušným 
dopravcem a použije donucovací opatření 
v rámci právních předpisů dotyčného 
členského státu, jako jsou například 
písemné výzvy, opatření v oblasti odborné 
přípravy a vzdělávání, pozastavení 
platnosti, zrušení nebo změna registrace 
nebo soudní stíhání, v závislosti na 
bezpečnostní závažnosti dotyčného 
přestupku a na tom, jak daný dopravce 
dosud dodržoval příslušné požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V závislosti na bezpečnostním 
významu nedodržení požadavků a tom, jak 
daný dopravce dosud dodržoval příslušné 
požadavky, může členský stát, v němž bylo 
nedodržení zjištěno, pozastavit registraci 
dopravce. 
Toto pozastavení je bezodkladně 
oznámeno členskému státu, který 
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osvědčení vydal. Členský stát, jenž 
oznámení obdržel, do nejvýše tří týdnů 
registraci změní, obnoví nebo zruší. 
Rozhodnutí se prostřednictvím systému 
ESCReg automaticky poskytne příslušným 
orgánům všech členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán členského státu, ve 
kterém bylo nedodržování požadavků 
zjištěno, informuje dopravce a příslušné 
orgány členských států, kde dopravce 
hodlal přepravovat radioaktivní materiály, 
o použitém donucovacím opatření a uvede 
důvody jeho použití. Pokud se dopravce 
nepodvolí donucovacímu opatření 
použitému podle odstavce 1, příslušný 
orgán členského státu, ve kterém má 
dopravce své ústředí, nebo – pokud má 
dopravce sídlo ve třetí zemi – příslušný 
orgán členského státu, kde měl žadatel v 
úmyslu poprvé vstoupit na území 
Společenství, registraci zruší.

2. Příslušný orgán členského státu, ve 
kterém bylo nedodržování požadavků 
zjištěno, informuje dopravce a příslušné 
orgány členských států, kde dopravce 
hodlal přepravovat radioaktivní materiály, 
o použitém donucovacím opatření a uvede 
důvody jeho použití.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán oznámí zrušení vypouští se



AM\939197CS.doc 35/41 PE513.243v01-00

CS

registrace spolu s příslušnými důvody 
dopravci a ostatním dotčeným příslušným 
orgánům.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. O všech případech nedodržení
požadavků  se informuje Komise a systém 
ESCReg.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy určí příslušný orgán 
a vnitrostátní kontaktní místo pro přepravu
radioaktivních materiálů.

Členské státy určí příslušný orgán 
a národní kontaktní místo pro registraci 
dopravců radioaktivních látek.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise tyto informace a jakékoli jejich 
změny sdělí všem příslušným orgánům ve 
Společenství prostřednictvím systému 
ESCReg.

Komise tyto informace a jakékoli jejich 
změny sdělí všem příslušným orgánům 
ve Společenství prostřednictvím systému 
ESCReg a zpřístupní je veřejnosti
na internetu.

Or. en

Odůvodnění

Informace o příslušných orgánech a kontaktních místech členských států mohou být 
pro veřejnost zajímavé, a proto by se měly zveřejňovat.

Pozměňovací návrh 80
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace o vnitrostátních předpisech v 
oblasti radiační ochrany platných pro 
dopravu radioaktivních materiálů jsou 
dopravcům snadno dostupné 
prostřednictvím kontaktních míst.

2. Informace o vnitrostátních předpisech v 
oblasti radiační ochrany platných pro 
dopravu radioaktivních materiálů jsou 
snadno dostupné prostřednictvím 
kontaktních míst.

Or. en

Odůvodnění

Informace o platných předpisech mohou být pro veřejnost zajímavé, a proto by se měly 
zveřejňovat.

Pozměňovací návrh 81
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1



AM\939197CS.doc 37/41 PE513.243v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Kontaktní místo a příslušný orgán daného 
členského státu na žádost dopravce 
poskytnou úplné informace ohledně 
požadavků na dopravu radioaktivních 
materiálů na území uvedeného členského 
státu.

Kontaktní místo a příslušný orgán daného 
členského státu na žádost dopravce nebo 
jiných zúčastněných stran poskytnou 
úplné informace ohledně požadavků na 
dopravu radioaktivních látek na území 
uvedeného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Informování veřejnosti

Za účelem ochrany veřejnosti je nutné 
zajistit zveřejňování informací o přepravě 
radioaktivních látek. Aby toho bylo možné 
dosáhnout, místní orgány musejí být 
informovány o pohybu konvoje jeden 
týden před jeho průjezdem v blízkosti 
obývaných oblastí. Kromě toho musí být 
konvoj označen tak, aby veřejnosti 
umožňoval zjistit, že se jedná o látky 
nebezpečné pro veřejnost i pro 
zaměstnance pracující pro dopravce 
a pro přepravce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provedení Výkon přenesení pravomoci

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise přijme prováděcí akty, kterými se 
zřídí elektronický systém pro registraci 
dopravců (ESCReg) popsaný v článku 4.

Komise přijme do 1. ledna 2016 prováděcí 
akty, kterými se zřídí elektronický systém 
pro registraci dopravců (ESCReg) popsaný 
v článku 4.

Or. ro

Pozměňovací návrh 85
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí akty, kterými se 
zřídí elektronický systém pro registraci 
dopravců (ESCReg) popsaný v článku 4.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 4 se uděluje 
Komisi na dobu neurčitou počínaje (...).
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
svěření pravomocí uvedených v článku 4 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm 
blíže určených. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po jeho zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
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k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise bezodkladně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 4 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“

Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným v článku 
11.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zavede prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci společná kritéria 
stanovená v čl. 2 písm. ba).

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Fiona Hall

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 a
Přezkum

Komise přezkoumá toto nařízení dva roky 
po jeho vstupu v platnost s cílem zhodnotit 
jeho účinnost a případně navrhne další 
opatření na zajištění bezpečné přepravy 
radioaktivních materiálů na území 
Společenství a ze třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 11 vypouští se
Poradní výbor
Komisi je nápomocen výbor. Uvedený 
výbor je výborem ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.
Výbor poskytuje Komisi rady a pomoc při 
plnění jejích úkolů stanovených v tomto 
nařízení.
Výbor je složen z odborníků jmenovaných 
členskými státy a z odborníků 
jmenovaných Komisí a předsedá mu 
zástupce Komise.
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Or. en

Pozměňovací návrh 89
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 4 – bod 7 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Já, dopravce, tímto stvrzuji, že splňuji 
společné bezpečnostní normy stanovené 
Komisí v souladu s článkem 3a (novým) 
tohoto nařízení.

Or. en


