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Grozījums Nr. 13
Romana Jordan

Normatīvās rezolūcijas projekts
2. atsauce

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas 
līguma 31. un 32. pantu, saskaņā ar 
kuriem Padome ar to ir apspriedusies 
(C7-0320/2012),

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 
31. panta otro daļu un 32. pantu, un 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 
jo īpaši tā 91. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 14
Fiona Hall

Normatīvās rezolūcijas projekts
2. atsauce

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līguma 31. un 32. 
pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir 
apspriedusies (C7 0320/2012),

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 
91. pantu,

Or. en

Pamatojums

Tā kā priekšlikums attiecas uz transporta jautājumiem, ir lietderīgi par tā pamatojumu 
izmantot Līguma par Eiropas Savienības darbību 91. pantu (transporta joma). Tādējādi 
Parlamentam būtu jāīsteno koplēmuma pilnvaras.

Grozījums Nr. 15
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

PADOMES REGULA EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

par radioaktīvo materiālu pārvadātāju 
reģistrācijas Kopienas sistēmas 
izveidošanu

par radioaktīvo materiālu pārvadātāju 
reģistrācijas Kopienas sistēmas 
izveidošanu

Or. en

Grozījums Nr. 16
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 
31. panta otro daļu un 32. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 91. pantu,

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 17
Marian-Jean Marinescu
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Regulas priekšlikums
1. atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 
91. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 18
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas 
sagatavots pēc Zinātnes un tehnikas 
komitejas ieceltu personu grupas 
atzinuma saņemšanas,

ņemot vērā Eiropas Komisijas 
priekšlikumu,

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 19
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
4. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
atzinumu4,

saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru,

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 20
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 33. pantā paredzēts, ka 
dalībvalstīm jānosaka attiecīgi noteikumi, 
ar kuriem nodrošina drošības 
pamatstandartu ievērošanu strādājošo un 
iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma bīstamajām sekām.

(1) Direktīvā 2008/68/EK par bīstamo 
kravu iekšzemes pārvadājumiem paredzēti 
noteikumi par bīstamo kravu, tostarp 
radioaktīvo materiālu, iekšzemes 
pārvadājumiem pa autoceļiem, dzelzceļu 
un iekšējiem ūdensceļiem.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 21
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Drošības pamatstandarti strādājošo un 
iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma radītajām briesmām 
ir noteikti Padomes 1996. gada 13. maija 
Direktīvā 96/29/Euratom. Minētā 
direktīva attiecas uz visām darbībām, kas 
ir saistītas ar mākslīgu un dabīgu 
starojuma avotu emitētā jonizējošā 
starojuma radīto risku, ieskaitot 
transportu.

(2) Līdzīgi kā visu pārējo bīstamo kravu 
pārvadājumi radioaktīvo materiālu 
pārvadājumi jāveic saskaņā ar 
starptautiskajiem noteikumiem par 
bīstamām un piesārņojošām kravām, kā 
arī saskaņā ar attiecīgo Nolīgumu par 
bīstamo kravu starptautiskajiem 
pārvadājumiem ar autotransportu (ADR),
Noteikumiem par bīstamo kravu 
starptautiskajiem dzelzceļa 
pārvadājumiem (RID) un Eiropas valstu 
nolīgumu par bīstamo kravu 
starptautiskajiem pārvadājumiem pa 
iekšējiem ūdensceļiem (ADN), kā noteikts 
Direktīvā 2008/68/EK par bīstamo kravu 
iekšzemes pārvadājumiem.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 22
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Transports ir vienīgā darbība, kam bieži 
vien ir pārrobežu raksturs, tāpēc 
radioaktīvo materiālu pārvadātājiem var 
būt jāievēro vairāku dalībvalstu noteiktās 
prasības, kas saistītas ar to ziņošanas un 
atļauju sistēmu. Ar šo regulu visas minētās 
dalībvalstu ziņošanas un atļauju sistēmas 
aizstāj ar visā Eiropas Atomenerģijas 
kopienā (turpmāk "Kopiena") vienotu 
reģistrācijas sistēmu.

(4) Transports ir vienīgā darbība, kam bieži 
vien ir pārrobežu raksturs, tāpēc 
radioaktīvo materiālu pārvadātājiem var 
būt jāievēro vairāku dalībvalstu noteiktās 
prasības, kas saistītas ar to ziņošanas un 
atļauju sistēmu. Ar šo regulu visas minētās 
dalībvalstu ziņošanas un atļauju sistēmas 
aizstāj ar vienotu reģistrācijas sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šāda reģistrācijas un sertifikācijas 
sistēma jau ir pārvadātājiem ar 
aviotransportu un jūras transportu. 
Padomes 1991. gada 16. decembra 
Regulā (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko 
prasību un administratīvo procedūru 
saskaņošanu civilās aviācijas jomā 
noteikts, ka pārvadātājiem, kas izmanto 
aviotransportu, bīstamo kravu 
pārvadāšanai jāsaņem īpašs operatora 
sertifikāts. Uz jūras transportu attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 27. jūnija 

svītrots
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Direktīva 2002/59/EK, ar ko izveido 
Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un 
informācijas sistēmu. Uzskatāms, ka ar 
civilās aviācijas iestāžu izdotajiem 
sertifikātiem un jūras kuģiem paredzēto 
ziņošanas sistēmu ir pietiekami izpildītas 
Direktīvā 96/29/Euratom noteiktās 
prasības par ziņošanu un atļaujām. 
Tāpēc, lai nodrošinātu šo transporta veidu 
atbilstību drošības pamatstandartiem, 
aviotransporta un jūras transporta 
pārvadātāju reģistrācija saskaņā ar šo 
regulu nav nepieciešama.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu vienotus šās regulas 
īstenošanas nosacījumus, īstenošanas 
pilnvaras jāuztic Komisijai. Šīs pilnvaras 
īstenojamas atbilstīgi Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

(7) Lai izveidotu Pārvadātāju reģistrācijas 
elektronisko sistēmu, Komisijai būtu 
jādeleģē pilnvaras pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar LESD 290. pantu. Ir 
īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Marian-Jean Marinescu
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ar šo regulu izveido radioaktīvo 
materiālu pārvadātāju reģistrācijas 
Kopienas sistēmu, kura dalībvalstīm 
atvieglo uzdevumu nodrošināt drošības 
pamatstandartu ievērošanu attiecībā uz 
strādājošo un iedzīvotāju veselības 
aizsardzību pret jonizējošā starojuma 
bīstamajām sekām saskaņā ar
Direktīvu 96/29/Euratom.

(1) Ar šo regulu izveido radioaktīvo 
materiālu pārvadātāju apstiprināšanas un 
reģistrācijas Kopienas sistēmu, 
pamatojoties uz Direktīvas 2008/68/EK un 
Direktīvas 96/29/Euratom noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ar šo regulu izveido radioaktīvo 
materiālu pārvadātāju reģistrācijas 
Kopienas sistēmu, kura dalībvalstīm 
atvieglo uzdevumu nodrošināt drošības 
pamatstandartu ievērošanu attiecībā uz 
strādājošo un iedzīvotāju veselības 
aizsardzību pret jonizējošā starojuma 
bīstamajām sekām saskaņā ar 
Direktīvu 96/29/Euratom.

(1) Ar šo regulu izveido radioaktīvo 
materiālu pārvadātāju reģistrācijas 
Kopienas sistēmu, kura dalībvalstīm 
atvieglo uzdevumu nodrošināt 
Direktīvas 2008/68/EK par bīstamo kravu 
iekšzemes pārvadājumiem noteikumu 
ievērošanu. Vienlaikus dalībvalstis 
nodrošina drošības pamatstandartu 
ievērošanu attiecībā uz strādājošo un 
iedzīvotāju veselības aizsardzību pret 
jonizējošā starojuma bīstamajām sekām 
saskaņā ar Direktīvu 96/29/Euratom

Or. en

Pamatojums

Patlaban noteikumi par radioaktīvo materiālu pārvadājumiem ir izklāstīti 
Direktīvā 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem, pamatojoties uz Līgumu.
Tālab ir lietderīgi šai regulai izvēlēties to pašu juridisko pamatu. Taču nav atbilstīgi, kā tas 
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paredzēts Komisijas priekšlikumā, atņemt Eiropas Parlamentam koplēmuma pilnvaras 
minētajā jomā, vēl jo vairāk tādēļ, ka priekšlikums attiecas uz nozīmīgiem vides un veselības 
aizsardzības jautājumiem.

Grozījums Nr. 27
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ar šo regulu izveido radioaktīvo 
materiālu pārvadātāju reģistrācijas 
Kopienas sistēmu, kura dalībvalstīm 
atvieglo uzdevumu nodrošināt drošības 
pamatstandartu ievērošanu attiecībā uz 
strādājošo un iedzīvotāju veselības 
aizsardzību pret jonizējošā starojuma 
bīstamajām sekām saskaņā ar 
Direktīvu 96/29/Euratom.

(1) Ar šo regulu izveido radioaktīvo 
materiālu pārvadātāju reģistrācijas 
Kopienas sistēmu, kura dalībvalstīm 
atvieglo uzdevumu nodrošināt drošības 
pamatstandartu ievērošanu attiecībā uz 
strādājošo un iedzīvotāju veselības 
aizsardzību pret jonizējošā starojuma 
bīstamajām sekām saskaņā ar 
Direktīvu 96/29/Euratom un 
Direktīvas 2008/68/EK par bīstamo kravu 
iekšzemes pārvadājumiem noteikumu 
ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šī regula attiecas uz visiem 
pārvadātājiem, kas veic radioaktīvo 
materiālu transportu Kopienā, no trešām 
valstīm uz Kopienu un no Kopienas uz 
trešām valstīm. Šī regula neattiecas uz 
pārvadātājiem, kuri radioaktīvo materiālu 
transportam izmanto aviotransportu un 
jūras transportu.

(2) Šī regula attiecas uz visiem 
pārvadātājiem, kas veic radioaktīvo 
materiālu transportu Kopienā, no trešām 
valstīm uz Kopienu un no Kopienas uz 
trešām valstīm.
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Or. en

Grozījums Nr. 29
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šī regula attiecas uz visiem 
pārvadātājiem, kas veic radioaktīvo 
materiālu transportu Kopienā, no trešām 
valstīm uz Kopienu un no Kopienas uz 
trešām valstīm. Šī regula neattiecas uz 
pārvadātājiem, kuri radioaktīvo materiālu 
transportam izmanto aviotransportu un 
jūras transportu.

(2) Šī regula attiecas uz visiem 
pārvadātājiem, kas veic radioaktīvo 
materiālu pārvadāšanu pa autoceļiem, 
dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem 
Kopienā, no trešām valstīm uz Kopienu un 
no Kopienas uz trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šī regula attiecas uz visiem 
pārvadātājiem, kas veic radioaktīvo 
materiālu transportu Kopienā, no trešām 
valstīm uz Kopienu un no Kopienas uz 
trešām valstīm. Šī regula neattiecas uz 
pārvadātājiem, kuri radioaktīvo materiālu 
transportam izmanto aviotransportu un 
jūras transportu.

(2) Šī regula attiecas uz visiem 
pārvadātājiem, kas veic radioaktīvo 
materiālu transportu Kopienā, no trešām 
valstīm uz Kopienu un no Kopienas uz 
trešām valstīm. Šī regula neattiecas uz 
pārvadātājiem, kuri radioaktīvo materiālu 
transportu veic tikai savas valsts teritorijā 
vai tam izmanto aviotransportu un jūras 
transportu.

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šo regulu piemēro, neskarot 
dalībvalstu noteikumus par radioaktīvo 
materiālu pārvadājumu aizsardzību pret 
zādzību, sabotāžu vai citām ļaunprātīgām 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) "pārvadātājs" ir persona, organizācija 
vai publisks uzņēmums, kas Kopienā veic 
radioaktīvo materiālu pārvadājumu 
darbības ar visu veidu transporta 
līdzekļiem. Tas ietver komercpārvadājumu 
un pašpārvadājumu veicējus;

(a) "pārvadātājs" ir persona, organizācija 
vai uzņēmums, kas Kopienā veic 
radioaktīvo materiālu pārvadājumu 
darbības ar visu veidu transporta 
līdzekļiem. Tas ietver komercpārvadājumu 
un pašpārvadājumu veicējus;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) "vienoti kritēriji" ir drošības 
standartu kopums, kuru pamatā ir 
noteikumi par bīstamo kravu 
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pārvadājumiem ar dažādiem transporta 
veidiem, t. i., ADR, RID un ADN, 
Direktīva 96/29/Euratom un 
Direktīva 2008/68/EK, kuru standarti 
radioaktīvo materiālu pārvadātājiem ir 
jāievēro, lai saņemtu reģistrācijas 
apliecību;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) "transports" ir visas radioaktīvā 
materiāla transporta operācijas no 
izcelsmes vietas līdz pārvadājuma 
galapunktam, ieskaitot iekraušanu, 
glabāšanu tranzītā un izkraušanu;

(c) "transports" ir visas radioaktīvā 
materiāla transporta operācijas, ko 
pārvadātājs veic no izcelsmes vietas līdz 
pārvadājuma galapunktam;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) "radioaktīvais materiāls" ir materiāls, 
kas satur radionuklīdus, kuru aktivitātes 
koncentrācija un kopējā aktivitāte 
sūtījumā ir lielāka par robežvērtībām, kas 
norādītas 402.–407. punktā SAEA 
noteikumos par radioaktīvo materiālu 
drošu transportu, "Safety Requirements 
No. TS-R-1", Vīne, 2009.;

(d) "radioaktīvais materiāls" ir ar tādu 
pašu nozīmi kā noteikumos par bīstamo 
kravu pārvadājumiem ar dažādiem 
transporta veidiem (ADR, RID un ADN), 
kurus dalībvalstis piemēro saskaņā ar 
Direktīvu 2008/68/EK;

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) "izņēmuma paka" ir iepakojums, kurā 
atļautais radioaktīvais saturs ir ne lielāks 
par aktivitātes līmeņiem, kas noteikti V 
tabulā SAEA dokumentā „Regulations for 
Safe Transport of Radioactive Material 
No. TS-R-1, Section IV”, Vīne, 2009., vai 
ne lielāks par vienu desmitdaļu no šiem 
līmeņiem gadījumos, kad izmanto pasta 
sūtījumus, un kuri ir marķēti ar ANO 
(UN) Nr. 2908, 2909, 2910 vai 2911;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 37
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) "izņēmuma paka" ir iepakojums, kurā 
atļautais radioaktīvais saturs ir ne lielāks 
par aktivitātes līmeņiem, kas noteikti V 
tabulā SAEA dokumentā „Regulations for 
Safe Transport of Radioactive Material 
No. TS-R-1, Section IV”, Vīne, 2009., vai 
ne lielāks par vienu desmitdaļu no šiem 
līmeņiem gadījumos, kad izmanto pasta 
sūtījumus, un kuri ir marķēti ar ANO 
(UN) Nr. 2908, 2909, 2910 vai 2911;

(f) "izņēmuma paka" ir jebkāda veida 
iepakojums, kurā ir radioaktīvais materiāls 
un kurš atbilst prasībām, kas izvirzītas kā 
"izņēmuma pakām" klasificētajām pakām 
un paredzētas noteikumos par bīstamo 
kravu pārvadājumiem ar dažādiem 
transporta veidiem (ADR, RID un ADN), 
kurus dalībvalstis piemēro saskaņā ar 
Direktīvu 2008/68/EK;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Radioaktīvo materiālu pārvadātājiem ir 
derīga reģistrācija, kas saņemta saskaņā ar 
5. panta noteikumiem. Reģistrācija 
pārvadātājiem ļauj veikt transporta 
operācijas visā Eiropas Savienībā.

1. Radioaktīvo materiālu pārvadātājiem ir 
derīga reģistrācija, kas saņemta saskaņā ar 
5. panta noteikumiem. Reģistrācija 
pārvadātājiem ļauj veikt transporta 
operācijas visā Eiropas Savienībā. Tomēr 
par katru radioaktīvo materiālu 
pārvadājumu ir jāsaņem īpaša 
kompetentās iestādes atļauja.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katras transporta operācijas 
pavaddokuments ir pārvadātāja 
reģistrācijas apliecības eksemplārs, bet 
gadījumos, kad tiek veiktas 3. punktā 
minētās transporta operācijas, saskaņā ar 
attiecīgajām valsts procedūrām saņemtās 
licences vai reģistrācijas eksemplārs.

2. Katras transporta operācijas 
pavaddokuments ir pārvadātāja 
reģistrācijas apliecības eksemplārs.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tādu derīgu atļauju vai reģistrāciju 
turētājs, kas darbam ar radioaktīvajiem 
materiāliem vai radioaktīvus materiālus 
vai avotus saturošu iekārtu lietošanai 
izdotas saskaņā ar 
Direktīvu 96/29/Euratom, šos materiālus 
vai avotus var transportēt, neveicot 
reģistrāciju saskaņā ar šo regulu, ja 
transports ir iekļauts visu to dalībvalstu 
licencēs vai reģistrācijās, kurās notiek 
transporta operācija.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 41
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tādu derīgu atļauju vai reģistrāciju 
turētājs, kas darbam ar radioaktīvajiem 
materiāliem vai radioaktīvus materiālus 
vai avotus saturošu iekārtu lietošanai 
izdotas saskaņā ar 
Direktīvu 96/29/Euratom, šos materiālus 
vai avotus var transportēt, neveicot 
reģistrāciju saskaņā ar šo regulu, ja 
transports ir iekļauts visu to dalībvalstu 
licencēs vai reģistrācijās, kurās notiek 
transporta operācija.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 42
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valstu prasības par ziņošanu un 
atļaujām, kuras pārsniedz šajā regulā 
noteiktās prasības, drīkst attiecināt tikai uz 
šādu materiālu pārvadātājiem:

4. Valstu prasības par ziņošanu un 
atļaujām, kuras pārsniedz šajā regulā 
noteiktās prasības, drīkst attiecināt uz šādu 
materiālu pārvadātājiem, bet ne tikai uz 
tiem:

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi ļaut dalībvalstīm saskaņā ar ES subsidiaritātes principu paredzēt stingrākus 
noteikumus nekā tie, kas paredzēti šajā regulā.

Grozījums Nr. 43
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valstu prasības par ziņošanu un 
atļaujām, kuras pārsniedz šajā regulā 
noteiktās prasības, drīkst attiecināt tikai uz 
šādu materiālu pārvadātājiem:

4. Dalībvalstis drīkst paredzēt prasības par 
ziņošanu un atļaujām, kuras pārsniedz šajā 
regulā noteiktās prasības. Ikviena 
dalībvalsts saglabā tiesības piemērot 
stingrākus noteikumus iekšzemes 
pārvadājumiem, ko veic, izmantojot 
transportlīdzekļus, kuri reģistrēti vai 
nodoti ekspluatācijā tās teritorijā.

(a) skaldmateriāli, izņemot dabīgo urānu 
vai vājinātu urānu, kas apstarots tikai 
termiskajā reaktorā;
(b) augstas bīstamības bīstamās kravas -
radioaktīvie materiāli.

Or. en

Pamatojums

Nebūtu jāvājina noteikumi, kas piemērojami patlaban un paredzēti Direktīvā 2008/68/EK par 
bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem.
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Grozījums Nr. 44
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvadātājiem, kuri transportē tikai 
"izņēmuma pakas”, nav jāreģistrējas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 45
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Visām dalībvalstīm būtu jāsaglabā 
tiesības reglamentēt vai aizliegt 
radioaktīvo materiālu pārvadāšanu to 
teritorijā tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti 
ar pārvadājumu drošību, piemēram, valsts 
drošības vai vides aizsardzības apsvērumu 
dēļ.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis pašas lemj par to izmantotajiem enerģijas veidiem. Šā iemesla dēļ ir svarīgi ļaut 
tām izmantot minētās tiesības un paredzēt stingrākus noteikumus nekā tie, kas paredzēti šajā 
regulā.

Grozījums Nr. 46
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Visas dalībvalstis saglabā tiesības 
reglamentēt vai aizliegt radioaktīvo 
materiālu pārvadāšanu to teritorijā tādu 
iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar 
pārvadājumu drošību, piemēram, valsts 
drošības vai vides aizsardzības apsvērumu 
dēļ.

Or. en

Pamatojums

Nebūtu jāvājina noteikumi, kas piemērojami patlaban un paredzēti Direktīvā 2008/68/EK par 
bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 47
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, 
pieteikuma iesniedzējam ir jāsniedz 
pierādījumi, ka tā finanšu līdzekļi ir 
pietiekami, lai saskaņā ar „piesārņotājs 
maksā” principu kompensētu zaudējumus 
gadījumā, ja tā transportlīdzekļu grupa ir 
atbildīga par negadījumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā



AM\939197LV.doc 21/41 PE513.243v01-00

LV

Regulas priekšlikums
3. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Radioaktīvo materiālu pārvadājumus 
veic saskaņā ar ANO Eiropas 
Ekonomikas komisijas paredzētajiem 
starptautiskajiem noteikumiem un 
standartiem par bīstamām un 
piesārņojošām kravām, kā arī saskaņā ar 
attiecīgo Nolīgumu par bīstamo kravu 
starptautiskajiem pārvadājumiem ar 
autotransportu (ADR), Noteikumiem par 
bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa 
pārvadājumiem (RID) un Eiropas valstu 
nolīgumu par bīstamo kravu 
starptautiskajiem pārvadājumiem pa 
iekšējiem ūdensceļiem (ADN), kā noteikts 
Direktīvā 2008/68/EK par bīstamo kravu 
iekšzemes pārvadājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 5.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.d Radioaktīvos materiālus nepārvadā ar 
aviotransportu.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 5.e punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.e Ir aizliegts radioaktīvos materiālus 
pārvadāt, izmantojot transportlīdzekļu 
grupu, ar ko pārvadā sprāgstvielas.  

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Vienoti drošības standarti

Komisija ar deleģētajiem aktiem atbilstīgi 
10. panta noteikumiem paredz vienotu 
drošības standartu kopumu, kas jāievēro 
radioaktīvo materiālu pārvadātājiem. Šie 
standarti cita starpā ietver prasības 
attiecībā uz radioloģiskajām avārijām un 
informācijas un apmācību pasākumiem. 
Sagatavojot šos standartus, Komisija ņem 
vērā visus standartus, kas patlaban ir 
spēkā dalībvalstu līmenī, un nosaka 
Savienības standartus, kas piemērojami 
dalībvalstīs, ar attiecīgi augstāko 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pants
Īpaši noteikumi augstas bīstamības 
radioaktīvo materiālu pārvadāšanai

Uz transportlīdzekļu grupām, kas pārvadā 
radioaktīvos materiālus —
kodolspēkstacijās izlietoto degvielu, 
skaldmateriālus vai augsta riska bīstamās 
kravas, attiecas šādas prasības:
a) kompetentajai iestādei jānodrošina 
pārvadātājam transportlīdzekļu grupas 
aizsardzībai nepieciešamā drošība, lai 
izvairītos no jebkāda riska, ka teroristi 
varētu izplatīt kodolieročus; šāda drošība 
būs jānodrošina tās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kuru šķērso šī 
transportlīdzekļu grupa;
b) īslaicīgās glabāšanas posmos, kad 
transportlīdzekļu grupa nepārvietojas, 
jāveic visi pasākumi, lai sabiedrība un 
strādnieki neatrastos transportlīdzekļu 
grupas tuvumā; tas nozīmē, ka 
transportlīdzekļu grupa, kas pārvadā 
šādus materiālus, nedrīkst apstāties 
stacijās vai pieturvietās, kuras izmanto 
sabiedrība.

Or. fr

Pamatojums

Vides un veselības aizsardzības nolūkā un ar mērķi novērst zādzības un teroristu uzbrukumus, 
transportlīdzekļu grupām, kas pārvadā kodolspēkstacijās izmantoto degvielu, skaldmateriālus 
un bīstamās kravas (augsta riska radioaktīvos materiālus), jāpiemēro atšķirīgi noteikumi 
nekā pārējām transportlīdzekļu grupām.

Grozījums Nr. 53
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Radioaktīvo materiālu transporta 
uzraudzībai un kontrolei Komisija izveido 
un uztur Pārvadātāju reģistrācijas 
elektronisko sistēmu (Electronic System 
for Carrier Registration, ESCReg).
Komisija nosaka sistēmā iekļaujamo 
informāciju, kā arī ESCReg tehniskās 
specifikācijas un prasības.

1. Komisija ar deleģētajiem aktiem 
atbilstīgi 10. panta noteikumiem izveido 
un uztur Pārvadātāju reģistrācijas 
elektronisko sistēmu (Electronic System 
for Carrier Registration, ESCReg) 
radioaktīvo materiālu transporta 
uzraudzībai un kontrolei un nosaka 
sistēmā iekļaujamo informāciju, kā arī 
ESCReg tehniskās specifikācijas un 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Radioaktīvo materiālu transporta
uzraudzībai un kontrolei Komisija izveido 
un uztur Pārvadātāju reģistrācijas 
elektronisko sistēmu (Electronic System 
for Carrier Registration, ESCReg). 
Komisija nosaka sistēmā iekļaujamo 
informāciju, kā arī ESCReg tehniskās 
specifikācijas un prasības.

1. Radioaktīvo materiālu pārvadātāju 
reģistrācijas uzraudzībai un kontrolei 
Komisija izveido un uztur Pārvadātāju 
reģistrācijas elektronisko sistēmu 
(Electronic System for Carrier 
Registration, ESCReg) un nodrošina tās 
drošību. Komisija nosaka sistēmā 
iekļaujamo informāciju, kā arī ESCReg 
tehniskās specifikācijas un prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Radioaktīvo materiālu transporta 
uzraudzībai un kontrolei Komisija izveido 
un uztur Pārvadātāju reģistrācijas 
elektronisko sistēmu (Electronic System 
for Carrier Registration, ESCReg). 
Komisija nosaka sistēmā iekļaujamo 
informāciju, kā arī ESCReg tehniskās 
specifikācijas un prasības.

1. Radioaktīvo materiālu transporta 
uzraudzībai un kontrolei Komisija līdz 
2017. gada 30. jūnijam izveido un uztur 
Pārvadātāju reģistrācijas elektronisko 
sistēmu (Electronic System for Carrier 
Registration, ESCReg). Komisija nosaka 
sistēmā iekļaujamo informāciju, kā arī 
ESCReg tehniskās specifikācijas un 
prasības.

Or. ro

Grozījums Nr. 56
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ievērojot attiecīgos noteikumus par 
personas datu aizsardzību Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 95/46/EK, dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ESCReg piešķir 
ierobežotu un drošu pieeju datiem par 
reģistrētajiem pārvadātājiem un 
reģistrācijas pieteikumu iesniedzējiem. 
Kompetentajām iestādēm ir piekļuve 
visiem pieejamajiem datiem.

2. Ievērojot attiecīgos noteikumus par 
personas datu aizsardzību Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 95/46/EK, dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ESCReg piešķir 
ierobežotu un drošu pieeju datiem par 
reģistrētajiem pārvadātājiem un 
reģistrācijas pieteikumu iesniedzējiem. 
Kompetentajām iestādēm ir piekļuve 
visiem pieejamajiem datiem. ESCRg 
sistēma nodrošina reģistrēto pārvadātāju 
saraksta publisku pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija nav atbildīga par informācijas 
saturu un pareizību, kas sniegta ar ESCReg 
starpniecību.

3. Dalībvalstu kompetentās iestādes ir
atbildīgas par tās informācijas saturu un 
pareizību, kas sniegta ar ESCReg 
starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārvadātājs ar ESCReg starpniecību 
iesniedz reģistrācijas pieteikumu.

Pārvadātājs ar ESCReg starpniecību 
iesniedz reģistrācijas pieteikumu 
kompetentajai iestādei saskaņā ar 
3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemēro viena gada pārejas periodu pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā, kura laikā visi 
pārvadātāji var pieteikties un saņemt 
reģistrācijas apliecību saskaņā ar šo 
regulu. Minētajā pārejas periodā piemēro 
Direktīvas 96/29/Euratom and 
Direktīvas 2008/68/EK noteikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 60
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, 
pieteikuma iesniedzējam ir jāsniedz 
pierādījumi, ka tā finanšu līdzekļi ir 
pietiekami, lai saskaņā ar „piesārņotājs 
maksā” principu kompensētu zaudējumus 
gadījumā, ja tā transportlīdzekļu grupa ir 
atbildīga par negadījumu.

Or. en

Pamatojums

Radioaktīvo materiālu pārvadātājiem ir jāsniedz pierādījumi, ka tiem ir pietiekami finanšu 
līdzekļi zaudējumu kompensācijai, ja notiek negadījums.

Grozījums Nr. 61
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc pieteikuma veidlapas aizpildīšanas 
un iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
automātiski saņem apstiprinājumu par tās 
saņemšanu un pieteikuma numuru.

2. Pēc pieteikuma veidlapas aizpildīšanas 
un iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
automātiski saņem apstiprinājumu par tās 
saņemšanu un pieteikuma numuru. Tāds 
pats apliecinājums jāsniedz atbildīgajai 
kompetentajai iestādei. Komisija ir 
atbildīga par 5. panta 3. punkta 
noteikumu ievērošanu

Or. en

Grozījums Nr. 62
Marian-Jean Marinescu
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Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Astoņu nedēļu laikā no pieteikuma 
saņemšanas apstiprinājuma saņemšanas 
kompetentā iestāde izdod pārvadātāja 
reģistrācijas apliecību, ja tā uzskata, ka 
iesniegtā informācija ir pilnīga un atbilst 
šai regulai, Direktīvai 96/29/Euratom un 
Direktīvai 2008/68/EK.

4. Astoņu nedēļu laikā no pieteikuma 
saņemšanas apstiprinājuma saņemšanas 
kompetentā iestāde izdod pārvadātāja 
reģistrācijas apliecību, ja tā uzskata, ka 
iesniegtā informācija ir pilnīga un atbilst 
šai regulai un ka pieteikuma iesniedzējs 
atbilst 2. panta ba) punktā noteiktajām 
vienoto kritēriju prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārvadātāja reģistrācijas apliecības 
eksemplāru ar ESCReg starpniecību 
automātiski nosūta visu to dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kurās 
pārvadātājs paredzējis veikt darbību.

Pārvadātāja reģistrācijas apliecības 
eksemplāru ar ESCReg starpniecību 
automātiski nosūta visu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde atsaka izdot 
pārvadātāja reģistrācijas apliecību, 
atteikumu pamatojot ar pieteikuma 

Kompetentā iestāde vajadzības gadījumā 
prasa pieteikumam iesniedzējam triju 
nedēļu laikā no tā pieprasījuma 
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nepilnībām vai neatbilstību spēkā esošajām 
prasībām, tā par to pieteikuma 
iesniedzējam paziņo rakstiski astoņu 
nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas 
apstiprinājuma izdošanas. Pirms atteikuma 
kompetentā iestāde pieprasa, lai 
pieteikuma iesniedzējs izlabo vai 
papildina pieteikumu trīs nedēļu laikā no 
pieprasījuma saņemšanas. Kompetentā 
iestāde izdod paziņojumu par atteikuma 
iemesliem.

saņemšanas sniegt vajadzīgās korekcijas 
vai papildu informāciju. Ja kompetentā 
iestāde atsaka izdot pārvadātāja 
reģistrācijas apliecību, atteikumu 
pamatojot ar pieteikuma nepilnībām vai 
neatbilstību spēkā esošajām prasībām, tā 
par to pieteikuma iesniedzējam paziņo 
rakstiski astoņu nedēļu laikā pēc 
pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma 
izdošanas. Kompetentā iestāde izdod 
paziņojumu par atteikuma iemesliem.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atteikumu un paziņojumu par atteikuma 
iemesliem ar ESCReg starpniecību 
automātiski nosūta visu to dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kurās 
pārvadātājs paredzējis veikt darbību.

Atteikumu un paziņojumu par atteikuma 
iemesliem ar ESCReg starpniecību 
automātiski nosūta visu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja atteikts izdot pārvadātāja reģistrācijas 
apliecību, reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzējs var iesniegt apelāciju saskaņā 
ar piemērojamajām valsts juridiskajām 
prasībām.

7. Ja atteikts izdot pārvadātāja reģistrācijas 
apliecību, reģistrācijas pieteikuma 
iesniedzējs var iesniegt atkārtotu 
pieteikumu saskaņā ar šajā pantā 
paredzēto reģistrācijas procedūru.
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Or. en

Grozījums Nr. 67
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Pārvadātāja reģistrācijas apliecība ir 
derīga piecus gadus, un to var atjaunot pēc 
pārvadātāja pieteikuma.

9. Pārvadātāja reģistrācijas apliecība ir 
derīga divus gadus, un to pēc kompetentās 
iestādes veiktas atbilstības pārbaudes var 
atjaunot pēc pārvadātāja pieteikuma.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Pārvadātāja reģistrācijas apliecība ir 
derīga piecus gadus, un to var atjaunot pēc 
pārvadātāja pieteikuma.

9. Pārvadātāja reģistrācijas apliecība ir 
derīga trīs gadus, un to pēc kompetentās 
iestādes veiktas atbilstības pārbaudes var 
atjaunot pēc pārvadātāja pieteikuma.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kompetentā iestāde, kas izsniegusi 
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apliecību, ir atbildīga par reģistrētā 
pārvadātāja atbilstības šīs regulas 
prasībām uzraudzību, izmantojot 
pārbaudes, visā apliecības derīguma 
laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Par pretradiācijas aizsardzību 
atbildīgās iestādes vismaz reizi gadā bez 
iepriekšēja brīdinājuma pārbauda katru 
reģistrācijas apliecības turētāju. Minētās 
iestādes arī periodiski veic 
transportlīdzekļu grupu pārbaudes pēc to 
ierašanās galamērķī, lai novērstu 
piesārņotu transportlīdzekļu, vagonu vai 
kuģu atkārtotu izmantošanu pirms to 
dekontaminācijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pārvadātājs neatbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām, tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā neatbilstība 
konstatēta, atbilstoši šīs dalībvalsts tiesību 
noteikumiem veic tādus izpildes 

1. Ja pārvadātājs neatbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām, tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā neatbilstība 
konstatēta, nekavējoties aptur attiecīgā 
pārvadātāja veiktu radioaktīvo materiālu 
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pasākumus kā rakstiski paziņojumi, 
apmācību un izglītošanas pasākumi, 
reģistrācijas apturēšana, atsaukšana vai 
grozīšana, vai paredz sankcijas atkarībā no 
neatbilstības būtiskuma drošībai un tā, kā 
pārvadātājs nodrošinājis atbilstību līdz šim.

pārvadājumu un atbilstoši šīs dalībvalsts 
tiesību noteikumiem veic tādus izpildes 
pasākumus kā rakstiski paziņojumi, 
apmācību un izglītošanas pasākumi, 
reģistrācijas apturēšana, atsaukšana vai 
grozīšana, vai paredz sankcijas atkarībā no 
neatbilstības būtiskuma drošībai un tā, kā 
pārvadātājs nodrošinājis atbilstību līdz šim. 
Lai novērstu krāpšanu, neatbilstības 
gadījumā paredz preventīvas sankcijas.
Par visiem neatbilstības gadījumiem 
informē pārējās dalībvalstis un Komisiju. 
Par neatbilstības gadījumiem ziņo 
ESCReg, un šo informāciju dara zināmu 
atklātībai internetā.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pārvadātājs neatbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām, tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā neatbilstība 
konstatēta, atbilstoši šīs dalībvalsts tiesību 
noteikumiem veic tādus izpildes 
pasākumus kā rakstiski paziņojumi, 
apmācību un izglītošanas pasākumi, 
reģistrācijas apturēšana, atsaukšana vai 
grozīšana, vai paredz sankcijas atkarībā no 
neatbilstības būtiskuma drošībai un tā, kā 
pārvadātājs nodrošinājis atbilstību līdz šim.

1. Ja pārvadātājs neatbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām, tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā neatbilstība 
konstatēta, atbilstoši šīs dalībvalsts tiesību 
noteikumiem veic tādus izpildes 
pasākumus kā rakstiski paziņojumi, 
apmācību un izglītošanas pasākumi, vai 
paredz sankcijas atkarībā no neatbilstības 
būtiskuma drošībai un tā, kā pārvadātājs 
nodrošinājis atbilstību līdz šim.

Par izpildes pasākumiem nekavējoties 
ziņo dalībvalstij, kas izdevusi apliecību. 
Informētā dalībvalsts ne vēlāk kā četrās 
nedēļās groza, atjauno vai atsauc 
reģistrāciju. Lēmumu ar ESCReg 
starpniecību nosūta visu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.



AM\939197LV.doc 33/41 PE513.243v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 73
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pārvadātājs neatbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām, tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā neatbilstība 
konstatēta, atbilstoši šīs dalībvalsts tiesību 
noteikumiem veic tādus izpildes 
pasākumus kā rakstiski paziņojumi, 
apmācību un izglītošanas pasākumi, 
reģistrācijas apturēšana, atsaukšana vai 
grozīšana, vai paredz sankcijas atkarībā no 
neatbilstības būtiskuma drošībai un tā, kā 
pārvadātājs nodrošinājis atbilstību līdz šim.

1. Ja pārvadātājs neatbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām, tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā neatbilstība 
konstatēta, nekavējoties aptur attiecīgā 
pārvadātāja radioaktīvo materiālu 
pārvadājumu un atbilstoši šīs dalībvalsts 
tiesību noteikumiem veic tādus izpildes 
pasākumus kā rakstiski paziņojumi, 
apmācību un izglītošanas pasākumi, 
reģistrācijas apturēšana, atsaukšana vai 
grozīšana, vai paredz sankcijas atkarībā no 
neatbilstības būtiskuma drošībai un tā, kā 
pārvadātājs nodrošinājis atbilstību līdz šim.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkarībā no neatbilstības būtiskuma 
drošībai un tā, kā pārvadātājs 
nodrošinājis atbilstību līdz šim, 
dalībvalsts, kurā konstatēta neatbilstība, 
var apturēt pārvadātāja reģistrāciju. 
Par šādu apturēšanu nekavējoties paziņo 
dalībvalstij, kas izdevusi apliecību. 
Informētā dalībvalsts ne vēlāk kā četrās 
nedēļās groza, atjauno vai atsauc 
reģistrāciju. Lēmumu ar ESCReg 
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starpniecību nosūta visu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
neatbilstība konstatēta, pārvadātājam un to 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās
pārvadātājs plāno radioaktīvo materiālu 
transportu, sniedz informāciju par 
piemēroto izpildes pasākumu un 
paziņojumu par šāda pasākuma 
piemērošanas iemesliem. Ja pārvadātājs 
neievēro saskaņā ar 1. punktu 
piemērojamo izpildes pasākumu, 
reģistrāciju atsauc tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā atrodas 
pārvadātāja galvenais birojs, bet 
gadījumos, kad pārvadātājs veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs, tās 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
pirmajā pārvadātājs paredzējis ievedumu 
Kopienas teritorijā.

2. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
neatbilstība konstatēta, pārvadātājam un to 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās 
pārvadātājs plāno radioaktīvo materiālu 
transportu, sniedz informāciju par 
piemēroto izpildes pasākumu un 
paziņojumu par šāda pasākuma
piemērošanas iemesliem.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā iestāde pārvadātājam un 
citām attiecīgajām kompetentajām 

svītrots
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iestādēm paziņo par atsaukumu, 
pievienojot paziņojumu par iemesliem.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Par visiem neatbilstības gadījumiem 
ziņo Komisijai un ESCReg.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar radioaktīvo materiālu 
transportu dalībvalstis izraugās 
kompetento iestādi un valsts 
kontaktpunktu.

Saistībā ar radioaktīvo materiālu 
pārvadātāju reģistrāciju dalībvalstis 
izraugās kompetento iestādi un valsts 
kontaktpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija šo informāciju, kā arī visas tās 
izmaiņas ar ESCReg starpniecību paziņo 
visām kompetentajām iestādēm Kopienā.

Komisija šo informāciju, kā arī visas tās 
izmaiņas ar ESCReg starpniecību paziņo 
visām kompetentajām iestādēm Kopienā 
un dara to zināmu atklātībai internetā.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajai iestādei un valsts kontaktpunktam zināmā informācija var interesēt sabiedrību, 
tāpēc tā būtu jādara zināma atklātībai.

Grozījums Nr. 80
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācija par valsts pretradiācijas 
aizsardzības noteikumiem, kas 
piemērojami radioaktīvo materiālu 
transportam, pārvadātājiem ir viegli 
pieejama ar kontaktpunktu starpniecību.

2. Informācija par valsts pretradiācijas 
aizsardzības noteikumiem, kas 
piemērojami radioaktīvo materiālu 
transportam, ir viegli pieejama ar 
kontaktpunktu starpniecību.

Or. en

Pamatojums

Informācija par noteikumu piemērošanu var interesēt sabiedrību, tāpēc tā būtu jādara zināma 
atklātībai.

Grozījums Nr. 81
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc pārvadātāja pieprasījuma 
kontaktpunkts un attiecīgās dalībvalsts 
kompetentā iestāde sniedz pilnīgu 
informāciju par prasībām attiecībā uz 
radioaktīvo materiālu transportu attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā.

Pēc pārvadātāju vai citu ieinteresēto 
personu pieprasījuma kontaktpunkts un 
attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde 
sniedz pilnīgu informāciju par prasībām 
attiecībā uz radioaktīvo materiālu 
pārvadāšanu attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Sabiedrības informēšana

Sabiedrības aizsardzības nolūkā tā 
jāinformē par radioaktīvo materiālu 
transportlīdzekļu grupu. Lai to 
nodrošinātu, vietējām pašvaldībām jābūt 
informētām par transportlīdzekļu grupas 
tranzītu vienu nedēļu pirms tās plānotās 
pārvietošanās netālu no apdzīvotām 
vietām. Turklāt transportlīdzekļu grupu 
marķē tā, lai tās bīstamība ir skaidri 
redzama sabiedrībai un pārvadātāja un 
kravas kuģa personālam.

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošana Deleģēšanas īstenošana

Or. en

Grozījums Nr. 84
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar 
kuriem izveido 4. pantā aprakstīto 
Pārvadātāju reģistrācijas elektronisko 
sistēmu (ESCReg).

Komisija līdz 2016. gada 1. janvārim 
pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem 
izveido 4. pantā aprakstīto Pārvadātāju 
reģistrācijas elektronisko sistēmu 
(ESCReg).

Or. ro

Grozījums Nr. 85
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar 
kuriem izveido 4. pantā aprakstīto 
Pārvadātāju reģistrācijas elektronisko 
sistēmu (ESCReg).

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt 4. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laikposmu no (...).
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 4. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
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nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Saskaņā ar 4. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
11. pantā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar deleģētajiem aktiem nosaka 
vienotus kritērijus, kas paredzēti 2. panta 
ba) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Fiona Hall
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Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Pārskatīšana

Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija to pārskata, lai novērtētu 
regulas efektivitāti un vajadzības 
gadījumā ierosinātu papildu pasākumus 
ar mērķi nodrošināt radioaktīvo materiālu 
drošus pārvadājumus Kopienā un no 
trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants svītrots
Padomdevēja komiteja

Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. 
februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus 
principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas 
īstenošanas pilnvaru izmantošanu.
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.
Komiteja Komisijai dod padomus un 
sniedz atbalstu šajā regulā noteikto 
uzdevumu veikšanai.
Komitejas sastāvā ir dalībvalstu izvirzītie 
eksperti un Komisijas izvirzītie eksperti, 
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un tās priekšsēdētājs ir Komisijas 
pārstāvis.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Michèle Rivasi
Verts/ALE Group grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 7. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Es, pārvadātājs, ar šo apliecinu, ka 
ievēroju Komisijas noteiktos vienotos 
drošības standartus saskaņā ar šīs regulas 
3.a pantu (jauns).

Or. en


