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Módosítás 13
Romana Jordan

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 bevezető hivatkozás

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Euratom-Szerződés 31. és 
32. cikkére, amelynek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-
0320/2012)

– tekintettel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződésre és 
különösen annak 31. cikke második 
bekezdésére és 32. cikkére, valamint 
tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 91. 
cikkére,

Or. en

Módosítás 14
Fiona Hall

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 bevezető hivatkozás

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Euratom-Szerződés 31. és
32. cikkére, amelynek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-
0320/2012)

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 91. 
cikkére,

Or. en

Indokolás

Mivel a javaslat a szállítással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, helyénvaló az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 91. – szállításról szóló – cikkére alapozni. A Parlamentnek 
így együttdöntési hatáskört kell gyakorolnia.

Módosítás 15
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében



PE513.243v01-00 4/43 AM\939197HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi 
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról

a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi 
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról

Or. en

Módosítás 16
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződésre és 
különösen annak 31. cikke második 
bekezdésére és 32. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak
91. cikkére,

Or. en

Indokolás

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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Módosítás 17
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
91. cikkére,

Or. en

Módosítás 18
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a Bizottság javaslatára, amelyet 
a Tudományos és Műszaki Bizottság által 
kinevezett személyek csoportjával 
folytatott konzultációt követően terjesztett 
elő,

tekintettel az Európai Bizottság 
javaslatára,

Or. en

Indokolás

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.



PE513.243v01-00 6/43 AM\939197HU.doc

HU

Módosítás 19
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 tekintettel az Európai Parlament 
véleményére4,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 20
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Euratom-Szerződés 33. cikke 
előírja a tagállamok számára, hogy 
állapítsák meg a munkavállalók és a 
lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból származó veszélyekkel 
szembeni védelmét szolgáló alapvető 
biztonsági előírások betartását biztosító 
rendelkezéseket.

(1) A veszélyes áruk szárazföldi 
szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv 
szabályokat állapít meg a veszélyes áruk 
szárazföldi szállítására nézve, ideértve a 
radioaktív anyagok közúti, vasúti és 
belvízi szállítását is.

Or. en
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Indokolás

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.

Módosítás 21
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1996. május 13-i 96/29/Euratom 
tanácsi irányelv5 megállapítja a 
munkavállalók és a lakosság 
egészségének az ionizáló sugárzásból 
származó veszélyekkel szembeni védelmét 
szolgáló alapvető biztonsági előírásokat. 
Az irányelv minden olyan gyakorlati 
eljárásra vonatkozik, amely mesterséges 
vagy természetes sugárforrásból eredő 
ionizáló sugárzás kockázatával jár, 
beleértve a szállítást is.

(2) A radioaktív anyagok szállítását –
ahogyan az egyéb veszélyes anyagok 
szállítását is – a veszélyes áruk szárazföldi 
szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv 
szerint a veszélyes és szennyező anyagokra 
vonatkozó nemzetközi szabályoknak, 
valamint az ide vonatkozó, a Veszélyes 
Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról 
szóló Európai Megállapodásnak (ADR), a 
Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti 
Szállításáról szóló Szabályzatnak (RID) és 
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi 
Szállításáról szóló Európai 
Megállapodásnak (ADN) megfelelően kell 
végezni.

Or. en

Indokolás

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 
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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.

Módosítás 22
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Mivel a szállítás az egyetlen olyan 
tevékenység, amely gyakran határokon 
átnyúló jellegű, előfordulhat, hogy a 
radioaktívanyag-fuvarozóknak egyszerre 
több tagállam bejelentési és engedélyezési 
rendszerének követelményeit is be kell 
tartaniuk. Ez a rendelet a szóban forgó 
tagállami bejelentési és engedélyezési 
rendszereket egyetlen, az Európai 
Atomenergia-közösség (a továbbiakban: a 
Közösség) egész területén érvényes
nyilvántartási rendszerrel váltja fel.

(4) Mivel a szállítás az egyetlen olyan 
tevékenység, amely gyakran határokon 
átnyúló jellegű, előfordulhat, hogy a 
radioaktívanyag-fuvarozóknak egyszerre 
több tagállam bejelentési és engedélyezési 
rendszerének követelményeit is be kell 
tartaniuk. Ez a rendelet a szóban forgó 
tagállami bejelentési és engedélyezési 
rendszereket egyetlen nyilvántartási 
rendszerrel váltja fel.

Or. en

Módosítás 23
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A légi és a tengeri fuvarozók esetében 
már léteznek ilyen nyilvántartási és 
tanúsítási rendszerek. A polgári légi 
közlekedés területén a műszaki előírások 
és a közigazgatási eljárások 
összehangolásáról szóló, 1991. december 

törölve
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16-i 3922/91/EGK tanácsi rendelet 
megállapítja, hogy a légi fuvarozóknak 
külön üzemben tartási engedélyre van 
szükségük veszélyes áruk szállításához. A 
tengeri szállítás esetében a 2002. június 
27-i 2002/59/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv a közösségi 
hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és 
információs rendszert hoz létre. A polgári 
légiközlekedési hatóságok által kibocsátott 
engedélyek és a tengeri hajókra vonatkozó 
bejelentési rendszer úgy tekintendő, hogy 
kielégítő módon végrehajtja a 
96/29/Euratom irányelv bejelentési és 
engedélyezési követelményeit. A légi és a 
tengeri fuvarozók e rendelet szerinti 
nyilvántartásba vétele ezért nem szükséges 
ahhoz, hogy a tagállamok e szállítási 
módok területén biztosíthassák az 
alapvető biztonsági előírások betartását.

Or. en

Módosítás 24
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni. E 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel összhangban kell 
gyakorolni,

(7) Az elektronikus fuvarozó-
nyilvántartási rendszer létrehozása
érdekében a Bizottságnak felhatalmazást
kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. 
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. Felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus előkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó
dokumentumoknak az Európai Parlament 
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és a Tanács részére egyidejűleg, időben és 
megfelelő módon történő továbbításáról,

Or. en

Módosítás 25
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet létrehozza a 
radioaktívanyag-fuvarozók közösségi 
nyilvántartási rendszerét, amely 
megkönnyíti a tagállamok azon feladatát, 
hogy biztosítsák a munkavállalók és a 
lakosság egészségének az ionizáló
sugárzásból származó veszélyekkel 
szembeni védelmére vonatkozó, a 
96/29/Euratom irányelvben megállapított 
alapvető biztonsági előírások betartását.

(1) Ez a rendelet a 2008/68/EK irányelv és 
a 96/29/Euratom irányelv előírásai 
alapján létrehozza a radioaktívanyag-
fuvarozók közösségi engedélyezési és
nyilvántartási rendszerét.

Or. en

Módosítás 26
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet létrehozza a 
radioaktívanyag-fuvarozók közösségi 
nyilvántartási rendszerét, amely 
megkönnyíti a tagállamok azon feladatát, 
hogy biztosítsák a munkavállalók és a 
lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból származó veszélyekkel 
szembeni védelmére vonatkozó, a 
96/29/Euratom irányelvben megállapított 

(1) Ez a rendelet létrehozza a 
radioaktívanyag-fuvarozók közösségi 
nyilvántartási rendszerét, amely 
megkönnyíti a tagállamok azon feladatát, 
hogy biztosítsák a veszélyes anyagok 
szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK 
irányelv előírásainak betartását. 
Ugyanakkor a tagállamok biztosítják a
munkavállalók és a lakosság egészségének 



AM\939197HU.doc 11/43 PE513.243v01-00

HU

alapvető biztonsági előírások betartását. az ionizáló sugárzásból származó 
veszélyekkel szembeni védelmére 
vonatkozó, a 96/29/Euratom irányelvben 
megállapított alapvető biztonsági előírások 
betartását.

Or. en

Indokolás

A radioaktív anyagok szállítására vonatkozó előírásokat jelenleg a Szerződés alapján a 
veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv rögzíti. Ezért helyénvaló e 
rendelet számára is ugyanazt a jogalapot választani. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság 
javaslata szerint együttdöntési hatásköröket vonjunk meg az Európai Parlamenttől; annál 
kevésbé, mivel a javaslat fontos környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint.

Módosítás 27
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet létrehozza a 
radioaktívanyag-fuvarozók közösségi 
nyilvántartási rendszerét, amely 
megkönnyíti a tagállamok azon feladatát, 
hogy biztosítsák a munkavállalók és a 
lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból származó veszélyekkel 
szembeni védelmére vonatkozó, a 
96/29/Euratom irányelvben megállapított 
alapvető biztonsági előírások betartását.

(1) Ez a rendelet létrehozza a 
radioaktívanyag-fuvarozók közösségi 
nyilvántartási rendszerét, amely 
megkönnyíti a tagállamok azon feladatát, 
hogy biztosítsák a munkavállalók és a 
lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból származó veszélyekkel 
szembeni védelmére vonatkozó, a 
96/29/Euratom irányelvben megállapított 
alapvető biztonsági előírások, valamint a 
veszélyes anyagok szárazföldi szállításáról 
szóló 2008/68/EK irányelvben foglalt 
előírások betartását.

Or. en

Módosítás 28
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a rendeletet minden olyan 
fuvarozóra alkalmazni kell, aki a 
Közösségen belül, harmadik országokból a 
Közösségbe, valamint a Közösségből 
harmadik országokba radioaktív anyagokat 
szállít. A rendeletet nem alkalmazandó a 
légi és tengeri úton radioaktív anyagokat 
szállító fuvarozókra.

(2) Ezt a rendeletet minden olyan 
fuvarozóra alkalmazni kell, aki a 
Közösségen belül, harmadik országokból a 
Közösségbe, valamint a Közösségből 
harmadik országokba radioaktív anyagokat 
szállít.

Or. en

Módosítás 29
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a rendeletet minden olyan 
fuvarozóra alkalmazni kell, aki a 
Közösségen belül, harmadik országokból a 
Közösségbe, valamint a Közösségből 
harmadik országokba radioaktív anyagokat 
szállít. A rendeletet nem alkalmazandó a 
légi és tengeri úton radioaktív anyagokat 
szállító fuvarozókra.

(2) Ezt a rendeletet minden olyan 
fuvarozóra alkalmazni kell, aki közúton, 
vasúton vagy belvízi úton a Közösségen 
belül, harmadik országokból a Közösségbe, 
valamint a Közösségből harmadik 
országokba radioaktív anyagokat szállít.

Or. en

Módosítás 30
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a rendeletet minden olyan (2) Ezt a rendeletet minden olyan 
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fuvarozóra alkalmazni kell, aki a 
Közösségen belül, harmadik országokból a 
Közösségbe, valamint a Közösségből 
harmadik országokba radioaktív anyagokat 
szállít. A rendeletet nem alkalmazandó a
légi és tengeri úton radioaktív anyagokat 
szállító fuvarozókra.

fuvarozóra alkalmazni kell, aki a 
Közösségen belül, harmadik országokból a 
Közösségbe, valamint a Közösségből 
harmadik országokba radioaktív anyagokat 
szállít. A rendeletet a kizárólag saját 
országuk határain belül, vagy légi és 
tengeri úton radioaktív anyagokat szállító 
fuvarozókra nem kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 31
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelet a radioaktív anyagok 
szállításának lopással, szabotázzsal, illetve 
egyéb rosszindulatú cselekménnyel 
szembeni védelmére vonatkozó nemzeti 
előírások sérelme nélkül alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 32
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „fuvarozó”: olyan személy, szervezet 
vagy közvállalkozás, amely a Közösség 
területén bármely szállítóeszközzel 
radioaktívanyag-fuvarozást végez.
Egyaránt ide tartoznak az ellenszolgáltatás 
fejében tevékenységet folytató és a saját 
részükre fuvarozást végző fuvarozók;

a) „fuvarozó”: olyan személy, szervezet 
vagy vállalkozás, amely a Közösség 
területén bármely szállítóeszközzel 
radioaktívanyag-fuvarozást végez.
Egyaránt ide tartoznak az ellenszolgáltatás 
fejében tevékenységet folytató és a saját 
részükre fuvarozást végző fuvarozók;

Or. en
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Módosítás 33
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) „közös kritériumok”: a veszélyes áruk 
szállítása tekintetében az egyes szállítási 
módokra vonatkozó szabályozáson, azaz a 
Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 
Szállításáról szóló Európai 
Megállapodáson (ADR), a Veszélyes Áruk 
Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló 
Szabályzaton (RID) és a Veszélyes Áruk 
Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló 
Európai Megállapodáson (ADN), 
valamint a 96/29/Euratom irányelven és a 
2008/68/EK irányelven alapuló biztonsági 
előírások összessége, amelynek a 
radioaktívanyag-fuvarozóknak meg kell 
felelniük a nyilvántartási igazolás 
megszerzéséhez.

Or. en

Módosítás 34
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „szállítás”: a származási helyről a 
rendeltetési helyre irányuló valamennyi 
szállítási művelet, ideértve a radioaktív 
anyagok berakodását, tranzittárolását és 
kirakodását is;

c) „szállítás”: a fuvarozó által végzett, a
származási helyről a rendeltetési helyre 
irányuló valamennyi szállítási művelet;

Or. en
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Módosítás 35
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „radioaktív anyag”: radionuklidokat 
tartalmazó bármely anyag, amelyben a 
küldemény aktivitás-koncentrációja és 
teljes aktivitása is meghaladja a radioaktív 
anyagok biztonságos szállítására 
vonatkozó NAÜ-előírások (TS-R-1. számú 
biztonsági követelmény, Bécs, 2009) 402–
407. bekezdésében meghatározott 
értékeket;

d) „radioaktív anyag”: a veszélyes áruk 
szállítása tekintetében az egyes szállítási 
módokra vonatkozó, a tagállamok által a 
2008/68/EK irányelv keretében 
végrehajtott szabályozásban (ADR, RID és 
ADN) leírtaknak megfelelő anyag;

Or. en

Módosítás 36
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „engedményes küldeménydarab”: 
bármely olyan küldeménydarab, amelyben 
a megengedett radioaktív tartalom nem 
haladja meg a radioaktív anyagok 
biztonságos szállítására vonatkozó NAÜ-
előírások (TS-R-1. számú biztonsági 
követelmény, Bécs, 2009) IV. szakaszának 
V. táblázatában meghatározott 
aktivitásszinteket, illetve postai szállítás 
esetében e határértékeknek az egytizedét, 
és amelyen UN 2908, 2909, 2910 vagy 
2911 jelölésű címke szerepel;

törölve

Or. en
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Módosítás 37
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „engedményes küldeménydarab”: 
bármely olyan küldeménydarab, amelyben 
a megengedett radioaktív tartalom nem 
haladja meg a radioaktív anyagok 
biztonságos szállítására vonatkozó NAÜ-
előírások (TS-R-1. számú biztonsági 
követelmény, Bécs, 2009) IV. szakaszának 
V. táblázatában meghatározott 
aktivitásszinteket, illetve postai szállítás 
esetében e határértékeknek az egytizedét, 
és amelyen UN 2908, 2909, 2910 vagy 
2911 jelölésű címke szerepel;

f) „engedményes küldeménydarab”: 
bármely olyan radioaktívanyag-tartalmú
küldeménydarab, amely megfelel a 
veszélyes áruk szállítása tekintetében az 
egyes szállítási módokra vonatkozó, a 
tagállamok által a 2008/68/EK irányelv 
keretében végrehajtott szabályozásban 
(ADR, RID és ADN) az „engedményes 
küldeménydarab”-nak minősített 
küldeménydarabokra vonatkozó 
követelményeknek;

Or. en

Módosítás 38
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A radioaktívanyag-fuvarozóknak az 5. 
cikknek megfelelően megszerzett, érvényes 
nyilvántartásba vételi igazolással kell 
rendelkezniük. A nyilvántartásba vételi 
igazolás lehetővé teszi, hogy a fuvarozó az 
Unió egész területén szállítási 
tevékenységet végezzen.

(1) A radioaktívanyag-fuvarozóknak az 5. 
cikknek megfelelően megszerzett, érvényes 
nyilvántartásba vételi igazolással kell 
rendelkezniük. A nyilvántartásba vételi 
igazolás lehetővé teszi, hogy a fuvarozó az 
Unió egész területén szállítási 
tevékenységet végezzen. Mindazonáltal 
minden radioaktívanyag-szállítást 
egyenként engedélyeznie kell a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

Or. en
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Módosítás 39
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes szállítási műveleteket a 
fuvarozó nyilvántartásba vételi igazolása 
másolatának, vagy a (3) bekezdésben 
említett szállítás esetében alkalmazandó 
nemzeti eljárással összhangban 
megszerzett engedélynek vagy 
nyilvántartásba vételi igazolásnak kell 
kísérnie.

(2) Az egyes szállítási műveleteket a 
fuvarozó nyilvántartásba vételi igazolása 
másolatának kell kísérnie.

Or. en

Módosítás 40
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A radioaktív anyagok mozgatására 
vagy a radioaktív anyagokat vagy 
forrásokat tartalmazó berendezések 
használatára a 96/29/Euratom irányelvvel 
összhangban kibocsátott, érvényes 
engedélyek vagy nyilvántartásba vételi 
igazolások jogosultja ezeket az anyagokat 
vagy forrásokat e rendelet értelmében 
nyilvántartásba vételi igazolás nélkül 
szállíthatja, ha a szállítás szerepel 
valamennyi olyan tagállamra vonatkozó 
engedélyben vagy nyilvántartásba vételi 
igazolásban, ahol a szállításra sor kerül.

törölve

Or. en
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Módosítás 41
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A radioaktív anyagok mozgatására 
vagy a radioaktív anyagokat vagy 
forrásokat tartalmazó berendezések 
használatára a 96/29/Euratom irányelvvel 
összhangban kibocsátott, érvényes 
engedélyek vagy nyilvántartásba vételi 
igazolások jogosultja ezeket az anyagokat 
vagy forrásokat e rendelet értelmében 
nyilvántartásba vételi igazolás nélkül 
szállíthatja, ha a szállítás szerepel 
valamennyi olyan tagállamra vonatkozó 
engedélyben vagy nyilvántartásba vételi 
igazolásban, ahol a szállításra sor kerül.

törölve

Or. en

Módosítás 42
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e rendeletben megállapított 
követelményeket kiegészítő nemzeti 
bejelentési és engedélyezési 
követelmények csak a következő anyagok 
fuvarozóira alkalmazhatók:

(4) Az e rendeletben megállapított 
követelményeket kiegészítő nemzeti 
bejelentési és engedélyezési 
követelmények – nem kizárólagosan – a 
következő anyagok fuvarozóira 
alkalmazhatók:

Or. en

Indokolás

Fontos lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy a szubszidiaritás uniós elvével 
összhangban az e rendeletben lefektetetteknél szigorúbb szabályokat írjanak elő.
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Módosítás 43
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e rendeletben megállapított
követelményeket kiegészítő nemzeti 
bejelentési és engedélyezési 
követelmények csak a következő anyagok 
fuvarozóira alkalmazhatók:

(4) Az e rendeletben megállapított
követelményeken kívül további nemzeti 
bejelentési és engedélyezési 
követelmények is alkalmazhatók. A 
tagállamok fenntartják az arra vonatkozó 
jogot, hogy a területükön nyilvántartásba 
vett vagy forgalomba helyezett közlekedési 
eszközökkel végzett veszélyesáru-szállítási 
műveletekre szigorúbb szabályokat 
alkalmazzanak.

a) hasadóanyagok, a természetes urán, 
illetve a csak hőreaktorban besugárzott, 
szegényített urán kivételével;
b) fokozottan veszélyes áruk – radioaktív 
anyagok.

Or. en

Indokolás

A jelenleg érvényben lévő, a veszélyes anyagok belföldi szállításáról szóló 2008/68/EK 
irányelvben lefektetett előírások nem veszíthetnek erejükből.

Módosítás 44
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Nem kötelező regisztrálniuk azoknak a 
fuvarozóknak, akik kizárólag 
engedményes küldeménydarabokat 

törölve
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szállítanak.

Or. en

Módosítás 45
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az egyes tagállamoknak fenn kell 
tartaniuk az arra vonatkozó jogot, hogy a
radioaktív anyagok területükön való 
szállítását a biztonsági okokon kívüli –
például nemzetbiztonsági vagy 
környezetvédelmi – okokból is 
szabályozzák vagy tiltsák.

Or. en

Indokolás

A tagállamok maguk határozzák meg nemzeti energiaszerkezetüket. Ezért fontos lehetővé 
tenni számukra az erre vonatkozó jog gyakorlását, valamint hogy az e rendeletben 
lefektetetteknél szigorúbb szabályokat írjanak elő.

Módosítás 46
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a)  Az egyes tagállamok fenntartják az 
arra vonatkozó jogot, hogy a radioaktív 
anyagok területükön való szállítását a 
biztonsági okokon kívüli – például 
nemzetbiztonsági vagy környezetvédelmi –
okokból is szabályozzák vagy tiltsák.
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Or. en

Indokolás

A jelenleg érvényben lévő, a veszélyes anyagok belföldi szállításáról szóló 2008/68/EK 
irányelvben lefektetett előírások nem veszíthetnek erejükből.

Módosítás 47
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A kérelmezőnek a nyilvántartásba 
vétel kérelmezésekor bizonyítékot kell 
benyújtania arra vonatkozóan, hogy egy 
olyan baleset esetére, amelyért az ő 
szállításra használt járművei a felelősek, 
„a szennyező fizet” elvnek megfelelően 
rendelkezik a kártalanításhoz és 
helyreállításhoz szükséges pénzügyi 
fedezettel.

Or. fr

Módosítás 48
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) A radioaktív anyagok bármiféle 
szállítását a veszélyes áruk szárazföldi 
szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv 
szerint a veszélyes és szennyező anyagokra 
vonatkozó nemzetközi szabályoknak és 
ENSZ-EGB előírásoknak, az ide 
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vonatkozó, a Veszélyes Áruk Nemzetközi 
Közúti Szállításáról szóló Európai 
Megállapodásnak (ADR), a Veszélyes 
Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról 
szóló Szabályzatnak (RID) és a Veszélyes 
Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról 
szóló Európai Megállapodásnak (ADN) 
megfelelően kell végezni.

Or. en

Módosítás 49
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5d) Radioaktív anyagok nem szállíthatók 
légi úton.

Or. en

Módosítás 50
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5e) Robbanóanyagokat szállító 
járművekben tilos radioaktív anyagokat 
szállítani.  

Or. fr

Módosítás 51
Michèle Rivasi
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Közös biztonsági előírások

A Bizottság a 10. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén közös biztonsági előírásokat határoz 
meg, amelyeket a radioaktív anyagok 
szállítóinak be kell tartaniuk. Ezeknek az 
előírásoknak többek között radiológiai 
vészhelyzetekre vonatkozó kritériumokat, 
és tájékoztatásra, illetve képzésre 
vonatkozó intézkedéseket is tartalmazniuk 
kell. A Bizottság ezen előírások 
kidolgozása során a tagállami szinten 
jelenleg érvényben lévő valamennyi 
előírást figyelembe veszi, és az egyes 
tagállamokban érvényes legmagasabb 
védelmi szintnek megfelelő szintű uniós 
előírásokat határoz meg.

Or. en

Módosítás 52
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. cikk
A fokozottan veszélyes radioaktív anyagok 

szállítására vonatkozó különös 
rendelkezések

A nukleáris erőművekből származó kiégett 
fűtőelemeket, hasadóanyagokat vagy 
veszélyes árukat – azaz fokozottan 
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veszélyes radioaktív anyagokat – szállító 
járművekre az alábbi követelményeket kell 
alkalmazni:
a) a hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
biztosítania kell, hogy a szállító a 
nukleáris proliferációval kapcsolatos 
mindennemű terrorfenyegetés elkerülése 
érdekében a szállító járművek védelméhez 
szükséges biztonságban részesüljön. E 
biztonságot azon tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának kell biztosítania, 
amelyen a szállító járművek áthaladnak;
b) az ideiglenes tárolás szakaszaiban, 
amikor a szállító járművek állnak, minden 
intézkedést meg kell tenni annak 
érdekében, hogy a lakosságot és a 
munkavállalókat a szállító járművektől 
távol tartsák. Ennek értelmében tilos az 
ilyen anyagot szállító szerelvényt a 
lakosság által látogatott pályaudvar 
vágányán megállítani.

Or. fr

Indokolás

A környezet és az egészség védelme, ugyanakkor a terroristák által elkövetett lopás/támadás 
megelőzése érdekében a nukleáris erőművekből származó kiégett fűtőelemeket, 
hasadóanyagokat vagy veszélyes árukat (fokozottan veszélyes radioaktív anyagokat) szállító 
járműveket a többi szállító járműtől külön kell kezelni.

Módosítás 53
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság elektronikus fuvarozó-
nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: 
ESCReg rendszer) hoz létre és tart fenn a 
radioaktív anyagok szállításának 
felügyeletére és ellenőrzésére. A Bizottság

(1) A Bizottság a 10. cikk szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén létrehozza és fenntartja az
elektronikus fuvarozó-nyilvántartási 
rendszert (a továbbiakban: ESCReg 
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meghatározza az ESCReg rendszerbe 
felveendő információk körét, valamint a 
rendszer műszaki előírásait és 
követelményeit.

rendszer) a radioaktív anyagok 
szállításának felügyeletére és ellenőrzésére, 
továbbá meghatározza az ESCReg 
rendszerbe felveendő információk körét, 
valamint a rendszer műszaki előírásait és 
követelményeit.

Or. en

Módosítás 54
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság elektronikus fuvarozó-
nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: 
ESCReg rendszer) hoz létre és tart fenn a
radioaktív anyagok szállításának
felügyeletére és ellenőrzésére. A Bizottság 
meghatározza az ESCReg rendszerbe 
felveendő információk körét, valamint a 
rendszer műszaki előírásait és 
követelményeit.

(1) A Bizottság elektronikus fuvarozó-
nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: 
ESCReg rendszer) hoz létre, tart fenn és 
biztosít a radioaktívanyag-fuvarozók 
nyilvántartásba vételének felügyeletére és 
ellenőrzésére. A Bizottság meghatározza az 
ESCReg rendszerbe felveendő információk 
körét, valamint a rendszer műszaki 
előírásait és követelményeit.

Or. en

Módosítás 55
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság elektronikus fuvarozó-
nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: 
ESCReg rendszer) hoz létre és tart fenn a 
radioaktív anyagok szállításának 
felügyeletére és ellenőrzésére. A Bizottság 
meghatározza az ESCReg rendszerbe 
felveendő információk körét, valamint a 

(1) A Bizottság 2017. június 30-ig
elektronikus fuvarozó-nyilvántartási 
rendszert (a továbbiakban: ESCReg 
rendszer) hoz létre és tart fenn a radioaktív 
anyagok szállításának felügyeletére és 
ellenőrzésére. A Bizottság meghatározza az 
ESCReg rendszerbe felveendő információk 
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rendszer műszaki előírásait és 
követelményeit.

körét, valamint a rendszer műszaki 
előírásait és követelményeit.

Or. ro

Módosítás 56
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESCReg rendszer korlátozott és 
biztonságos hozzáférést biztosít a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai, a nyilvántartásba vett fuvarozók 
és a kérelmezők számára, figyelemmel a 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv személyes adatok védelmére 
vonatkozó rendelkezéseire. A hatáskörrel 
rendelkező hatóságok minden 
rendelkezésre álló adathoz hozzáféréssel 
rendelkeznek.

(2) Az ESCReg rendszer korlátozott és 
biztonságos hozzáférést biztosít a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai, a nyilvántartásba vett fuvarozók 
és a kérelmezők számára, figyelemmel a 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv személyes adatok védelmére 
vonatkozó rendelkezéseire. A hatáskörrel 
rendelkező hatóságok minden 
rendelkezésre álló adathoz hozzáféréssel 
rendelkeznek. Az ESCReg rendszer nyílt 
hozzáférést biztosít a nyilvántartásba vett 
fuvarozók jegyzékéhez.

Or. en

Módosítás 57
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság nem felel az ESCReg 
rendszeren keresztül benyújtott 
információk tartalmáért és pontosságáért.

(3) A hatáskörrel rendelkező tagállami 
hatóságok felelnek az ESCReg rendszeren 
keresztül benyújtott információk 
tartalmáért és pontosságáért.
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Or. en

Módosítás 58
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fuvarozóknak az ESCReg rendszeren 
keresztül kell nyilvántartásba vételüket
kérelmezniük.

A fuvarozóknak az ESCReg rendszeren 
keresztül kell kérelmezniük a
nyilvántartásba vételüket a (3) bekezdés 
szerinti hatáskörrel rendelkező 
hatóságnál.

Or. en

Módosítás 59
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet hatálybalépését követően egy 
év átmeneti időszak áll a fuvarozók 
rendelkezésére, hogy e rendelet 
értelmében nyilvántartási igazolást 
kérelmezzenek és szerezzenek be. Ez alatt 
az átmeneti időszak alatt a 96/29/Euratom 
irányelv és a 2008/68/EK irányelv 
rendelkezései alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 60
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kérelmezőnek a nyilvántartásba 
vétel kérelmezésekor bizonyítékot kell 
benyújtania arra vonatkozóan, hogy egy 
olyan baleset esetére, amelyért az ő 
szállításra használt járművei a felelősek, 
„a szennyező fizet” elvnek megfelelően 
rendelkezik a kártalanításhoz és 
helyreállításhoz szükséges pénzügyi 
fedezettel.

Or. en

Indokolás

A radioaktívanyag-fuvarozóknak bizonyítékot kell szolgáltatniuk arra nézve, hogy 
rendelkeznek egy baleset esetén a kártalanításhoz elegendő pénzügyi fedezettel.

Módosítás 61
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérelem-formanyomtatvány kitöltését 
és benyújtását követően a kérelmező 
automatikus átvételi elismervényt és 
kérelmezői azonosítószámot kap.

(2) A kérelem-formanyomtatvány kitöltését 
és benyújtását követően a kérelmező 
automatikus átvételi elismervényt és 
kérelmezői azonosítószámot kap. A felelős 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
ugyanilyen átvételi elismervényt kap. A 
Bizottság felel az 5. cikk (3) bekezdése 
előírásainak tiszteletben tartásáért.

Or. en

Módosítás 62
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az átvételi elismervény kiadásától 
számított nyolc héten belül a hatáskörrel 
rendelkező hatóság fuvarozói 
nyilvántartásba vételi igazolást állít ki, ha a 
benyújtott adatokat hiánytalannak, továbbá 
e rendelettel, a 96/29/Euratom irányelvvel 
és a 2008/68/EK irányelvvel összhangban 
lévőnek ítéli.

(4) Az átvételi elismervény kiadásától 
számított nyolc héten belül a hatáskörrel 
rendelkező hatóság fuvarozói 
nyilvántartásba vételi igazolást állít ki, ha a 
benyújtott adatokat hiánytalannak, továbbá 
e rendelettel összhangban lévőnek ítéli, 
valamint úgy véli, hogy a kérelmező 
megfelel a 2. cikk ba) pontjában 
meghatározott közös kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 63
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás 
másolatát az ESCReg rendszeren keresztül 
automatikusan át kell adni azon 
tagállamok valamennyi hatáskörrel 
rendelkező hatóságának, ahol a fuvarozó 
működni szándékozik.

A fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás 
másolatát az ESCReg rendszeren keresztül 
automatikusan át kell adni valamennyi
tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságainak.

Or. en

Módosítás 64
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság 
elutasítja a fuvarozói nyilvántartásba vételi 
igazolás kiállítását azzal az indokolással, 
hogy a kérelem hiányos és nem felel meg 

Szükség esetén a hatáskörrel rendelkező 
hatóság felszólítja a kérelmezőt, hogy az e 
felszólítás átvételétől számított három 
héten belül eszközölje a szükséges 
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az alkalmazandó követelményeknek, 
írásban válaszol a kérelmezőnek az átvételi 
elismervény kiadását követő nyolc héten 
belül. Az ilyen elutasítást megelőzően a 
hatáskörrel rendelkező hatóság felszólítja 
a kérelmezőt, hogy a felszólítás átvételétől 
számított három héten belül javítsa ki 
vagy egészítse ki kérelmét. A hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak meg kell indokolnia 
az elutasítást.

javításokat vagy szolgáltasson kiegészítő 
információt. Ha a hatáskörrel rendelkező 
hatóság elutasítja a fuvarozói 
nyilvántartásba vételi igazolás kiállítását 
azzal az indokolással, hogy a kérelem 
hiányos és nem felel meg az alkalmazandó 
követelményeknek, írásban válaszol a 
kérelmezőnek az átvételi elismervény 
kiadását követő nyolc héten belül. A 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak meg 
kell indokolnia az elutasítást.

Or. en

Módosítás 65
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elutasítás másolatát és az indokolást az 
ESCReg rendszeren keresztül 
automatikusan át kell adni azon 
tagállamok valamennyi hatáskörrel 
rendelkező hatóságának, ahol a fuvarozó 
működni szándékozik.

Az elutasítás másolatát és az indokolást az 
ESCReg rendszeren keresztül 
automatikusan át kell adni valamennyi
tagállam hatáskörrel rendelkező
hatóságainak.

Or. en

Módosítás 66
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fuvarozói nyilvántartásba vételi 
igazolás kiállítására vonatkozó kérelem 
elutasítása esetén a kérelmező az
alkalmazandó nemzeti jogi 

(7) A fuvarozói nyilvántartásba vételi 
igazolás kiállítására vonatkozó kérelem 
elutasítása esetén a kérelmező az e cikkben 
rögzített nyilvántartásba vételi eljárással
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követelményekkel összhangban
fellebbezést nyújthat be.

összhangban újra kérelmezheti az 
igazolást.

Or. en

Módosítás 67
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A fuvarozói nyilvántartásba vételi 
igazolás érvényességi időtartama öt év, és a 
fuvarozó kérelmére megújítható.

(9) A fuvarozói nyilvántartásba vételi 
igazolás érvényességi időtartama két év, és 
a fuvarozó kérelmére – a megfelelőség 
hatáskörrel rendelkező hatóság által 
végrehajtott ellenőrzését követően –
megújítható.

Or. en

Módosítás 68
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A fuvarozói nyilvántartásba vételi 
igazolás érvényességi időtartama öt év, és a 
fuvarozó kérelmére megújítható.

(9) A fuvarozói nyilvántartásba vételi 
igazolás érvényességi időtartama három
év, és a fuvarozó kérelmére – a 
megfelelőség hatáskörrel rendelkező 
hatóság által végrehajtott ellenőrzését 
követően – megújítható.

Or. en

Módosítás 69
Marian-Jean Marinescu
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az igazolást kibocsátó hatóság felelős 
annak vizsgálatokon keresztül történő 
ellenőrzéséért, hogy a nyilvántartásba vett 
fuvarozó az igazolás érvényességének 
időtartama alatt folyamatosan megfeleljen 
e rendelet követelményeinek.

Or. en

Módosítás 70
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A sugárzásvédelemért felelős, 
hatáskörrel rendelkező hatóságoknak 
minden egyes nyilvántartásba vételi 
igazolással rendelkező személynél évente 
legalább egyszer bejelentés nélküli 
ellenőrzést kell lefolytatniuk. A 
hatáskörrel rendelkező hatóságoknak 
rendszeres időközönként meg kell 
győződniük a szállító járműveknek a 
rendeltetési helyre való megérkezése utáni 
ellenőrzéséről is annak megelőzése 
érdekében, hogy a sugárszennyezett 
járműveket, vasúti kocsikat vagy hajókat 
szennyezésmentesítés nélkül újra 
használják.

Or. fr

Módosítás 71
Michèle Rivasi
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha valamely fuvarozó nem tesz eleget e 
rendelet követelményeinek, a megfelelés 
hiányának feltárása szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága az adott 
tagállam jogi keretrendszerén belül 
végrehajtási intézkedéseket alkalmaz, 
ilyenek például a következők: írásbeli 
felszólítások, képzési és oktatási 
intézkedések, a nyilvántartásba vétel 
felfüggesztése, visszavonása vagy 
elutasítása, illetve büntetőeljárás, a 
megfelelés hiányának biztonsági 
jelentőségétől és a fuvarozó megfelelési 
statisztikáitól függően.

(1) Ha valamely fuvarozó nem tesz eleget e 
rendelet követelményeinek, a megfelelés 
hiányának feltárása szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága
haladéktalanul felfüggeszti a radioaktív 
anyagok érintett fuvarozó általi bármely 
szállítását, és az adott tagállam jogi 
keretrendszerén belül végrehajtási 
intézkedéseket alkalmaz, ilyenek például a 
következők: írásbeli felszólítások, képzési 
és oktatási intézkedések, a nyilvántartásba 
vétel felfüggesztése, visszavonása vagy 
elutasítása, illetve büntetőeljárás, a 
megfelelés hiányának biztonsági 
jelentőségétől és a fuvarozó megfelelési 
statisztikáitól függően. A csalások 
megelőzése érdekében visszatartó erejű 
szankciókat határoznak meg az előírások 
be nem tartásának esetére.
A megfelelés bármiféle hiányáról 
tájékoztatják a többi tagállamot és a 
Bizottságot. A megfelelés hiányát jelentik 
az ESCReg rendszer felé, és közzéteszik az 
interneten.

Or. en

Módosítás 72
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha valamely fuvarozó nem tesz eleget e 
rendelet követelményeinek, a megfelelés 
hiányának feltárása szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága az adott 

(1) Ha valamely fuvarozó nem tesz eleget e 
rendelet követelményeinek, a megfelelés 
hiányának feltárása szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága az adott 
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tagállam jogi keretrendszerén belül 
végrehajtási intézkedéseket alkalmaz,
ilyenek például a következők: írásbeli
felszólítások, képzési és oktatási
intézkedések, a nyilvántartásba vétel 
felfüggesztése, visszavonása vagy 
elutasítása, illetve büntetőeljárás, a 
megfelelés hiányának biztonsági 
jelentőségétől és a fuvarozó megfelelési 
statisztikáitól függően.

tagállam jogi keretrendszerén belül 
végrehajtási intézkedéseket, például 
írásbeli felszólítást, képzési és oktatási
intézkedéseket alkalmaz, illetve
büntetőeljárást indít a megfelelés 
hiányának biztonsági jelentőségétől és a 
fuvarozó megfelelési statisztikáitól 
függően.

A végrehajtási intézkedésekről azonnal 
értesítik az igazolást kibocsátó tagállamot. 
Az értesített tagállam legfeljebb négy 
héten belül módosítja, megújítja vagy 
visszavonja a nyilvántartásba vételt. A 
határozatot az ESCReg rendszeren 
keresztül eljuttatják valamennyi tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságaihoz.

Or. en

Módosítás 73
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha valamely fuvarozó nem tesz eleget e 
rendelet követelményeinek, a megfelelés 
hiányának feltárása szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága az adott 
tagállam jogi keretrendszerén belül 
végrehajtási intézkedéseket alkalmaz, 
ilyenek például a következők: írásbeli 
felszólítások, képzési és oktatási 
intézkedések, a nyilvántartásba vétel 
felfüggesztése, visszavonása vagy 
elutasítása, illetve büntetőeljárás, a 
megfelelés hiányának biztonsági 
jelentőségétől és a fuvarozó megfelelési 
statisztikáitól függően.

(1) Ha valamely fuvarozó nem tesz eleget e 
rendelet követelményeinek, a megfelelés 
hiányának feltárása szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága
haladéktalanul felfüggeszti a radioaktív 
anyagok érintett fuvarozó általi szállítását, 
és az adott tagállam jogi keretrendszerén
belül végrehajtási intézkedéseket alkalmaz, 
ilyenek például a következők: írásbeli 
felszólítások, képzési és oktatási 
intézkedések, a nyilvántartásba vétel 
felfüggesztése, visszavonása vagy 
elutasítása, illetve büntetőeljárás, a 
megfelelés hiányának biztonsági 
jelentőségétől és a fuvarozó megfelelési 
statisztikáitól függően.
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Módosítás 74
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A meg nem felelés megállapításának 
helye szerinti tagállam a megfelelés 
hiányának biztonsági jelentőségétől és a 
fuvarozó megfelelési statisztikáitól 
függően felfüggesztheti a fuvarozó 
nyilvántartásba vételét. 
A felfüggesztésről az igazolást kibocsátó 
tagállam azonnal értesítést kap. Az 
értesített tagállam legfeljebb négy héten 
belül módosítja, megújítja vagy 
visszavonja a nyilvántartásba vételt. A 
határozatot az ESCReg rendszeren 
keresztül eljuttatják valamennyi tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságaihoz.

Or. en

Módosítás 75
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A meg nem felelés megállapításának 
helye szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága közli a fuvarozóval és 
a fuvarozó radioaktívanyag-szállítási 
szándékának helye szerinti tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságaival az 
alkalmazott végrehajtási intézkedésekre 
vonatkozó információkat és az adott 
intézkedések indokolását. Ha a fuvarozó 

(2) A meg nem felelés megállapításának 
helye szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága közli a fuvarozóval és 
a fuvarozó radioaktívanyag-szállítási 
szándékának helye szerinti tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságaival az 
alkalmazott végrehajtási intézkedésekre 
vonatkozó információkat és az adott 
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nem tesz eleget az (1) bekezdés szerint 
alkalmazott végrehajtási intézkedéseknek, 
a nyilvántartásba vételt visszavonja a 
fuvarozó központi irodájának helye 
szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatósága, illetve ha a fuvarozó harmadik 
országban letelepedett, azon tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága, ahol a 
fuvarozó először szándékozott belépni a 
Közösség területére.

intézkedések indokolását.

Or. en

Módosítás 76
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság közli 
a fuvarozóval és a többi érintett, 
hatáskörrel rendelkező hatósággal a 
visszavonást és egyúttal annak 
indokolását is.

törölve

Or. en

Módosítás 77
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A megfelelés hiányát minden esetben 
jelentik a Bizottság és az ESCReg 
rendszer felé.

Or. en
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Módosítás 78
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kijelölik a radioaktív 
anyagok szállításáért felelős hatáskörrel 
rendelkező hatóságot és nemzeti 
kapcsolattartót.

A tagállamok kijelölik a radioaktívanyag-
fuvarozók nyilvántartásba vételéért felelős 
hatáskörrel rendelkező hatóságot és a
nemzeti kapcsolattartót.

Or. en

Módosítás 79
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezekről az információkról és 
az azokban bekövetkezett bármely 
változásról az ESCReg rendszeren 
keresztül értesíti a Közösségen belüli 
valamennyi illetékes hatóságot.

A Bizottság ezekről az információkról és 
az azokban bekövetkezett bármely 
változásról az ESCReg rendszeren 
keresztül értesíti a Közösségen belüli 
valamennyi hatáskörrel rendelkező
hatóságot, illetve ezeket az információkat 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
teszi az interneten.

Or. en

Indokolás

A hatáskörrel rendelkező hatóságra és az országos kapcsolattartó pontra vonatkozó 
információk a lakosság érdekét szolgálhatják, ezért azoknak nyilvánosan elérhetőknek kell 
lenniük.

Módosítás 80
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A radioaktív anyagok szállítására 
vonatkozó nemzeti sugárvédelmi 
szabályokról szóló információknak a 
kapcsolattartókon keresztül könnyen 
elérhetőknek kell lenniük a fuvarozók 
számára.

(2) A radioaktív anyagok szállítására 
vonatkozó nemzeti sugárvédelmi 
szabályokról szóló információknak a 
kapcsolattartókon keresztül könnyen 
elérhetőknek kell lenniük.

Or. en

Indokolás

Az alkalmazandó szabályokra vonatkozó információk a lakosság érdekét szolgálhatják, ezért 
azoknak nyilvánosan elérhetőknek kell lenniük.

Módosítás 81
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fuvarozók kérésére az adott tagállam 
kapcsolattartója és hatáskörrel rendelkező 
hatósága teljes körű tájékoztatást nyújt 
azon követelményekről, amelyek a 
radioaktív anyagoknak a szóban forgó 
tagállam területén történő szállításával 
kapcsolatosak.

A fuvarozók vagy más érdekelt felek
kérésére az adott tagállam kapcsolattartója 
és hatáskörrel rendelkező hatósága teljes 
körű tájékoztatást nyújt azon 
követelményekről, amelyek a radioaktív 
anyagoknak a szóban forgó tagállam 
területén történő szállításával 
kapcsolatosak.

Or. en

Módosítás 82
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
A lakosság tájékoztatása

A lakosság védelme érdekében biztosítani 
kell a szállító járművek áthaladásának 
nyilvánosságra hozatalát. E célból a 
szállító járművek lakóterületen való 
áthaladását megelőzően egy héttel 
tájékoztatni kell a helyi hatóságokat. 
Emellett a szállító járművek 
megjelölésének lehetővé kell tennie a 
lakosság, valamint a szállító és a rakodó 
számára munkát ellátó személyek részére 
a veszélyesség megállapítását.

Or. fr

Módosítás 83
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtás A felhatalmazás gyakorlása

Or. en

Módosítás 84
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad 
el, amelyekben létrehozza a 4. cikk szerinti 
elektronikus fuvarozó-nyilvántartási 

A Bizottság 2016. január 1-ig végrehajtási 
aktusokat fogad el, amelyekben létrehozza 
a 4. cikk szerinti elektronikus fuvarozó-
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rendszert (ESCReg rendszer). nyilvántartási rendszert (ESCReg 
rendszer).

Or. ro

Módosítás 85
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad 
el, amelyekben létrehozza a 4. cikk 
szerinti elektronikus fuvarozó-
nyilvántartási rendszert (ESCReg 
rendszer).

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit ez a cikk 
határozza meg.
(2) A Bizottság (…)-tól/-től kezdődő 
hatállyal határozatlan időre szóló 
felhatalmazást kap a 4. cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 4. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 4. cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
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hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

E végrehajtási jogi aktusokat a 11. 
cikkben meghatározott tanácsadó 
bizottsági eljárással kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 86
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus révén meghatározza a 2. cikk ba) 
pontjában definiált közös kritériumokat.

Or. en

Módosítás 87
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Felülvizsgálat

A Bizottság két évvel e rendelet hatályba 
lépését követően felülvizsgálja e 
rendeletet, hogy felmérje annak 
hatékonyságát, és szükség esetén a 
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radioaktív anyagok Közösségen belüli és 
harmadik országból történő biztonságos 
szállításának garantálására irányuló 
további intézkedéseket javasol.

Or. en

Módosítás 88
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 11. cikk törölve
Tanácsadó bizottság
A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a 
bizottság a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében bizottságnak 
minősül.
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 
182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 
alkalmazni.
A bizottság szakvéleményt ad és segítséget 
nyújt a Bizottságnak az e rendeletben 
előírt feladatainak ellátása során.
A bizottság a tagállamok által kijelölt 
szakértőkből és a Bizottság által kijelölt 
szakértőkből áll, elnöke pedig a Bizottság 
képviselője.

Or. en

Módosítás 89
Michèle Rivasi
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 bekezdés – 7 pont 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alulírott fuvarozó ezúton igazolom, hogy 
eleget teszek a Bizottság által e rendelet 
3a. (új) cikke értelmében meghatározott 
közös biztonsági előírásoknak.

Or. en


