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Poprawka 13
Romana Jordan

Projekt rezolucji legislacyjnej
Umocowanie 2

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

– uwzględniając art. 31 i 32 traktatu 
EURATOM, na którego mocy Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C7–
0320/2012),

– uwzględniając Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 31 ust. 2 i art. 32,
uwzględniając też Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności jego art. 91, 

Or. en

Poprawka 14
Fiona Hall

Projekt rezolucji legislacyjnej
Umocowanie 2

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

– uwzględniając art. 31 i 32 traktatu 
EURATOM, na którego mocy Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C7–
0320/2012),

– uwzględniając Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności jego art. 91,

Or. en

Uzasadnienie

Jako że wniosek dotyczy kwestii związanych z transportem, powinien opierać się na art. 91 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Transport). Parlament powinien zatem 
korzystać z uprawnień w zakresie współdecyzji.

Poprawka 15
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające wspólnotowy system 
rejestracji przewoźników materiałów 
promieniotwórczych

ustanawiające wspólnotowy system 
rejestracji przewoźników materiałów 
promieniotwórczych

Or. en

Poprawka 16
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 31 akapit drugi i 
art. 32,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 91,

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 17
Marian-Jean Marinescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 91,

Or. en

Poprawka 18
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając wniosek Komisji
sporządzony po uzyskaniu opinii grupy 
osób powołanej przez Komitet Naukowo-
Techniczny,

uwzględniając wniosek Komisji
Europejskiej,

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 19
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając opinię Parlamentu 
Europejskiego4,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą,

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 20
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 33 Traktatu wymaga, aby 
państwa członkowskie ustanowiły 
odpowiednie przepisy w celu zapewnienia 
zgodności z podstawowymi normami 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
zdrowia pracowników i ogółu 
społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego.

(1) Dyrektywa 2008/68/WE w sprawie 
transportu lądowego towarów 
niebezpiecznych określa zasady transportu 
lądowego towarów niebezpiecznych, w tym 
materiałów promieniotwórczych, w 
odniesieniu do transportu drogowego, 
kolejowego i transportu wodnego 
śródlądowego.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 21
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Podstawowe normy bezpieczeństwa w
zakresie ochrony zdrowia pracowników i 
ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego określone są w dyrektywie
Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 
r.5. Wspomniana dyrektywa ma 
zastosowanie do wszystkich rodzajów 
działalności, które wiążą się z ryzykiem 
promieniowania jonizującego 
emanującego ze sztucznego lub z 
naturalnego źródła promieniowania, w 
tym transportu.

(2) Transport materiałów 
promieniotwórczych, podobnie jak 
transport wszystkich innych towarów 
niebezpiecznych, powinien się odbywać 
zgodnie z międzynarodowymi zasadami 
dotyczącymi niebezpiecznych i 
zanieczyszczających ładunków, jak 
również z odpowiednią umową dotyczącą 
międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR), 
Regulaminem międzynarodowego 
przewozu kolejami towarów 
niebezpiecznych (RID) oraz Europejskim 
porozumieniem w sprawie 
międzynarodowych przewozów materiałów 
niebezpiecznych śródlądowymi drogami 
wodnymi (ADN), jak określono w
dyrektywie 2008/68/WE w sprawie 
transportu lądowego towarów 
niebezpiecznych.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Poprawka 22
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ponieważ transport jest jedynym 
rodzajem działalności związanym z 
częstym przekraczaniem granic, 
przewoźnicy materiałów 
promieniotwórczych mogą być 
zobowiązani do przestrzegania wymagań w 
zakresie sprawozdawczości i wydawania 
zezwoleń w kilku państwach 
członkowskich. Niniejsze rozporządzenie 
zastępuje wspomniane systemy 
sprawozdawczości i wydawania zezwoleń 
w państwach członkowskich jednym 
systemem rejestracji ważnym dla całej 
Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej (zwanej dalej „Wspólnotą”).

(4) Ponieważ transport jest jedynym 
rodzajem działalności związanym z 
częstym przekraczaniem granic, 
przewoźnicy materiałów 
promieniotwórczych mogą być 
zobowiązani do przestrzegania wymagań w 
zakresie sprawozdawczości i wydawania 
zezwoleń w kilku państwach 
członkowskich. Niniejsze rozporządzenie 
zastępuje wspomniane systemy 
sprawozdawczości i wydawania zezwoleń 
w państwach członkowskich jednym 
systemem rejestracji.

Or. en

Poprawka 23
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dla przewoźników lotniczych i 
morskich takie systemy rejestracji i 
certyfikacji już istnieją. Rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 
grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji 
wymagań technicznych i procedur 

skreślony
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administracyjnych w dziedzinie lotnictwa 
cywilnego stanowi, że przewoźnicy 
lotniczy muszą posiadać specjalne 
certyfikaty przewoźnika lotniczego do 
celów transportu towarów 
niebezpiecznych. Do celów transportu 
drogą morską dyrektywa 2002/59/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 czerwca 2002 r. ustanawia 
wspólnotowy system monitorowania i 
informacji o ruchu statków. Uznaje się, że 
certyfikaty wydawane przez urzędy 
lotnictwa cywilnego oraz system 
monitorowania i informacji o ruchu 
statków w zadowalający sposób wdrażają 
wymagania w zakresie sprawozdawczości i 
wydawania zezwoleń określone w 
dyrektywie 96/29/Euratom. Rejestracja 
przewoźników lotniczych i morskich na 
mocy niniejszego rozporządzenia nie jest 
zatem konieczna, aby umożliwić 
państwom członkowskim 
zagwarantowanie zgodności z 
podstawowymi normami bezpieczeństwa 
dla tych rodzajów transportu.

Or. en

Poprawka 24
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z
rozporządzeniem (UE) Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 182/2011 z dnia 
16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy
i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 

(7) W celu ustanowienia elektronicznego 
systemu rejestracji przewoźników należy
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 290 TFUE. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
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uprawnień wykonawczych przez Komisję. jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 25
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólnotowy system rejestracji 
przewoźników materiałów 
promieniotwórczych, co ułatwia państwom 
członkowskim spełnienie obowiązku 
zapewnienia przestrzegania 
podstawowych norm bezpieczeństwa dla 
ochrony zdrowia pracowników i ogółu 
społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego, ustanowionych w 
dyrektywie 96/29/Euratom.

(1) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólnotowy system zezwoleń i rejestracji 
przewoźników materiałów 
promieniotwórczych w oparciu o przepisy 
dyrektywy 2008/68/WE i dyrektywy
96/29/Euratom.

Or. en

Poprawka 26
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólnotowy system rejestracji 
przewoźników materiałów 
promieniotwórczych, co ułatwia państwom 
członkowskim spełnienie obowiązku 
zapewnienia przestrzegania podstawowych 
norm bezpieczeństwa dla ochrony zdrowia 

(1) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólnotowy system rejestracji 
przewoźników materiałów 
promieniotwórczych, co ułatwia państwom 
członkowskim spełnienie obowiązku 
zapewnienia przestrzegania przepisów 
dyrektywy 2008/68/WE w sprawie 



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

PL

pracowników i ogółu społeczeństwa przed 
zagrożeniami wynikającymi z 
promieniowania jonizującego, 
ustanowionych w dyrektywie 
96/29/Euratom.

transportu lądowego towarów 
niebezpiecznych. Jednocześnie państwa 
członkowskie dopilnowują przestrzegania
podstawowych norm bezpieczeństwa dla 
ochrony zdrowia pracowników i ogółu 
społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego, ustanowionych w dyrektywie 
96/29/Euratom.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące transportu materiałów promieniotwórczych określa obecnie dyrektywa 
2008/68/WE w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych, w oparciu o Traktat. 
Dlatego w przypadku niniejszego rozporządzenia należałoby wybrać tę samą podstawę 
prawną. Niewłaściwe jest natomiast odbieranie Parlamentowi Europejskiemu uprawnień 
wynikających ze współdecyzji, co przewiduje wniosek Komisji, tym bardziej że wniosek 
dotyczy istotnych zadadnień związanych ze środowiskiem i zdrowiem.

Poprawka 27
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólnotowy system rejestracji 
przewoźników materiałów 
promieniotwórczych, co ułatwia państwom 
członkowskim spełnienie obowiązku 
zapewnienia przestrzegania podstawowych 
norm bezpieczeństwa dla ochrony zdrowia 
pracowników i ogółu społeczeństwa przed 
zagrożeniami wynikającymi z 
promieniowania jonizującego, 
ustanowionych w dyrektywie 
96/29/Euratom.

(1) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólnotowy system rejestracji 
przewoźników materiałów 
promieniotwórczych, co ułatwia państwom 
członkowskim spełnienie obowiązku 
zapewnienia przestrzegania podstawowych 
norm bezpieczeństwa dla ochrony zdrowia 
pracowników i ogółu społeczeństwa przed 
zagrożeniami wynikającymi z 
promieniowania jonizującego, 
ustanowionych w dyrektywie 
96/29/Euratom, oraz przepisów dyrektywy 
2008/68/WE w sprawie transportu 
lądowego towarów niebezpiecznych.

Or. en
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Poprawka 28
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszystkich przewoźników przewożących 
materiały promieniotwórcze na terytorium 
Wspólnoty, z państw trzecich do 
Wspólnoty oraz ze Wspólnoty do państw 
trzecich. Niniejszego rozporządzenia nie 
stosuje się do przewoźników przewożących 
materiały promieniotwórcze drogą 
powietrzną i morską.

(2) Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszystkich przewoźników przewożących 
materiały promieniotwórcze na terytorium 
Wspólnoty, z państw trzecich do 
Wspólnoty oraz ze Wspólnoty do państw 
trzecich.

Or. en

Poprawka 29
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszystkich przewoźników przewożących
materiały promieniotwórcze na terytorium 
Wspólnoty, z państw trzecich do 
Wspólnoty oraz ze Wspólnoty do państw 
trzecich. Niniejszego rozporządzenia nie 
stosuje się do przewoźników przewożących 
materiały promieniotwórcze drogą 
powietrzną i morską.

(2) Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszystkich przewoźników przewożących 
materiały promieniotwórcze w transporcie 
drogowym, kolejowym i wodnym 
śródlądowym na terytorium Wspólnoty, z 
państw trzecich do Wspólnoty oraz ze 
Wspólnoty do państw trzecich.

Or. en

Poprawka 30
Giles Chichester
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszystkich przewoźników przewożących 
materiały promieniotwórcze na terytorium 
Wspólnoty, z państw trzecich do 
Wspólnoty oraz ze Wspólnoty do państw 
trzecich. Niniejszego rozporządzenia nie 
stosuje się do przewoźników 
przewożących materiały promieniotwórcze 
drogą powietrzną i morską.

(2) Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszystkich przewoźników przewożących 
materiały promieniotwórcze na terytorium 
Wspólnoty, z państw trzecich do 
Wspólnoty oraz ze Wspólnoty do państw 
trzecich. Niniejszego rozporządzenia nie 
stosuje się do przewoźników 
przewożących materiały promieniotwórcze
wyłącznie w granicach swojego państwa 
lub drogą powietrzną i morską.

Or. en

Poprawka 31
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
bez uszczerbku dla przepisów krajowych 
dotyczących ochrony transportu 
materiałów promieniotwórczych przed 
kradzieżą, sabotażem lub innymi czynami 
dokonanymi w złym zamiarze.

Or. en

Poprawka 32
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „przewoźnik” oznacza osobę, 
organizację lub przedsiębiorstwo

(a) „przewoźnik” oznacza osobę, 
organizację lub przedsiębiorstwo 
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państwowe prowadzące działalność w 
zakresie transportu materiałów 
promieniotwórczych za pomocą wszelkich 
środków transportu we Wspólnocie.
Obejmuje to przewoźników prowadzących 
działalność na podstawie umów wynajmu 
lub za wynagrodzeniem i przewoźników 
pracujących na własny rachunek;

prowadzące działalność w zakresie 
transportu materiałów promieniotwórczych 
za pomocą wszelkich środków transportu 
we Wspólnocie. Obejmuje to 
przewoźników prowadzących działalność 
na podstawie umów wynajmu lub za 
wynagrodzeniem i przewoźników 
pracujących na własny rachunek;

Or. en

Poprawka 33
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) „wspólne kryteria” oznaczają zbiór 
norm bezpieczeństwa oparty na 
regulacjach modalnych dotyczących 
transportu towarów niebezpiecznych 
ADR, RID i ADN, na dyrektywie 
96/29/Euratom i dyrektywie 2008/68/WE, 
których przepisów muszą przestrzegać 
przewoźnicy materiałów 
promieniotwórczych, aby otrzymać 
certyfikat rejestracji;

Or. en

Poprawka 34
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy– litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „transport” oznacza wszelkie czynności 
związane z transportem z miejsca 
pochodzenia do miejsca przeznaczenia
wraz z załadunkiem, przechowywaniem 
podczas transportu i rozładunkiem 

(c) „transport” oznacza wszelkie czynności
podejmowane przez przewoźnika związane 
z transportem z miejsca pochodzenia do 
miejsca przeznaczenia;
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materiałów promieniotwórczych;

Or. en

Poprawka 35
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „materiał promieniotwórczy” oznacza 
każdy materiał zawierający pierwiastki 
promieniotwórcze, w których zarówno 
stężenie aktywności oraz aktywność 
całkowita w przesyłce przekracza wartości 
podane w pkt 402–407 przepisów MAEA 
dotyczących bezpiecznego transportu 
materiałów promieniotwórczych, 
wymagania bezpieczeństwa MAEA nr TS-
R-1, 2009, Wiedeń;

(d) „materiał promieniotwórczy” ma takie 
samo znaczenie jak w regulacjach 
modalnych dotyczących transportu 
towarów niebezpiecznych (ADR, RID i 
ADN) wdrażanych przez państwa 
członkowskie na mocy dyrektywy 
2008/68/WE;

Or. en

Poprawka 36
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) „ przesyłka wyłączona” oznacza 
dowolną przesyłkę w której dozwolona 
aktywność promieniotwórcza zawartości 
nie przekracza poziomów aktywności 
określonych w tabeli V sekcji IV 
przepisów MAEA dotyczących 
bezpiecznego transportu materiałów 
promieniotwórczych, wymagania 
bezpieczeństwa MAEA nr TS-R-1, 2009, 
Wiedeń lub jednej dziesiątej tych limitów 
w przypadku transportu drogą pocztową 

skreślona
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przesyłek oznakowanych jako UN nr 
2908, 2909, 2910 lub 2911;

Or. en

Poprawka 37
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) „ przesyłka wyłączona” oznacza 
dowolną przesyłkę w której dozwolona 
aktywność promieniotwórcza zawartości 
nie przekracza poziomów aktywności 
określonych w tabeli V sekcji IV 
przepisów MAEA dotyczących 
bezpiecznego transportu materiałów 
promieniotwórczych, wymagania 
bezpieczeństwa MAEA nr TS-R-1, 2009, 
Wiedeń lub jednej dziesiątej tych limitów 
w przypadku transportu drogą pocztową 
przesyłek oznakowanych jako UN nr 
2908, 2909, 2910 lub 2911;

(f) „przesyłka wyłączona” oznacza 
dowolną przesyłkę zawierającą materiał 
promieniotwórczy, która spełnia wymogi 
przesyłki sklasyfikowanej jako „przesyłka 
wyłączona” zgodnie z regulacjami 
modalnymi dotyczącymi transportu
towarów niebezpiecznych (ADR, RID i 
ADN) wdrażanymi przez państwa 
członkowskie na mocy dyrektywy 
2008/68/WE;

Or. en

Poprawka 38
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przewoźnicy materiałów 
promieniotwórczych powinni mieć ważny 
certyfikat rejestracji uzyskany zgodnie z 
art. 5. Rejestracja umożliwia 
przewoźnikowi prowadzenie działalności 
transportowej w całej Unii.

1. Przewoźnicy materiałów 
promieniotwórczych powinni mieć ważny 
certyfikat rejestracji uzyskany zgodnie z 
art. 5. Rejestracja umożliwia 
przewoźnikowi prowadzenie działalności 
transportowej w całej Unii. Jednak w 
każdym przypadku transportu materiałów 
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promieniotwórczych konieczne będzie 
uzyskanie szczególnego zezwolenia od
właściwego organu.

Or. en

Poprawka 39
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poszczególnym operacjom 
transportowym musi towarzyszyć kopia 
certyfikatu rejestracji przewoźnika lub 
zezwolenie lub rejestracja uzyskane 
zgodnie z obowiązującymi krajowymi 
procedurami w przypadku transportu, o 
którym mowa w ust. 3.

2. Poszczególnym operacjom 
transportowym musi towarzyszyć kopia 
certyfikatu rejestracji przewoźnika.

Or. en

Poprawka 40
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiadacz ważnych zezwoleń lub 
rejestracji wydanych zgodnie z dyrektywą 
96/29/Euratom w odniesieniu do 
przewozu materiałów promieniotwórczych 
lub stosowania sprzętu zawierającego 
materiały promieniotwórcze lub źródła 
może transportować te materiały lub 
źródła bez rejestracji na mocy niniejszego 
rozporządzenia, jeżeli transport jest objęty 
zezwoleniami lub rejestracjami dla 
wszystkich państw członkowskich, w 
których odbywa się transport.

skreślony
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Or. en

Poprawka 41
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiadacz ważnych zezwoleń lub 
rejestracji wydanych zgodnie z dyrektywą 
96/29/Euratom w odniesieniu do 
przewozu materiałów promieniotwórczych 
lub stosowania sprzętu zawierającego 
materiały promieniotwórcze lub źródła 
może transportować te materiały lub 
źródła bez rejestracji na mocy niniejszego 
rozporządzenia, jeżeli transport jest objęty 
zezwoleniami lub rejestracjami dla 
wszystkich państw członkowskich, w 
których odbywa się transport.

skreślony

Or. en

Poprawka 42
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Krajowe wymagania w zakresie 
sprawozdawczości i wydawania zezwoleń, 
które są dodatkowe w stosunku do 
wymagań przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu mają zastosowanie jedynie 
w odniesieniu do przewoźników 
następujących materiałów:

4. Krajowe wymagania w zakresie 
sprawozdawczości i wydawania zezwoleń, 
które są dodatkowe w stosunku do 
wymagań przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, mogą mieć zastosowanie, 
choć nie tylko, do przewoźników 
następujących materiałów:

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z unijną zasadą pomocniczości należy umożliwić państwom członkowskim ustalanie 
bardziej rygorystycznych zasad niż te określone w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 43
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Krajowe wymagania w zakresie 
sprawozdawczości i wydawania zezwoleń, 
które są dodatkowe w stosunku do 
wymagań przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu mają zastosowanie jedynie
w odniesieniu do przewoźników 
następujących materiałów:

4. Można stosować krajowe wymagania w 
zakresie sprawozdawczości i wydawania 
zezwoleń, które są dodatkowe w stosunku 
do wymagań przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. Każde państwo 
członkowskie zachowuje prawo 
stosowania bardziej rygorystycznych 
przepisów w odniesieniu do przewozów 
krajowych wykonywanych przy użyciu 
środków transportu zarejestrowanych lub 
wprowadzonych do ruchu na swoim 
terytorium.

(a) materiałów rozszczepialnych, z 
wyjątkiem naturalnego lub zubożonego 
uranu, który został napromieniony jedynie 
w reaktorach termicznych;
(b) towarów niebezpiecznych dużego 
ryzyka – materiałów promieniotwórczych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wolno osłabić mocy prawnej przepisów obowiązujących obecnie oraz określonych w 
dyrektywie 2008/68/WE w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych.

Poprawka 44
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rejestracja nie jest wymagana w 
przypadku przewoźników przewożących 
wyłącznie przesyłki wyłączone.

skreślony

Or. en

Poprawka 45
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Każde państwo członkowskie powinno 
zachować prawo do regulowania lub 
wprowadzenia zakazu transportu 
materiałów promieniotwórczych na swoim 
terytorium z przyczyn innych niż względy 
bezpieczeństwa, takich jak ochrona 
bezpieczeństwa narodowego czy ochrona 
środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie decydują o kształcie swojego koszyka energetycznego. Ważne jest 
zatem, aby umożliwić im korzystanie z tego prawa i ustalanie bardziej rygorystycznych zasad 
niż te określone w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 46
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Każde państwo członkowskie 
zachowuje prawo do regulowania lub 
wprowadzenia zakazu transportu 
materiałów promieniotwórczych na swoim 
terytorium z przyczyn innych niż względy 
bezpieczeństwa, takich jak ochrona 
bezpieczeństwa narodowego czy ochrona 
środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wolno osłabić mocy prawnej przepisów obowiązujących obecnie oraz określonych w 
dyrektywie 2008/68/WE w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych.

Poprawka 47
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Przy składaniu wniosku o rejestrację 
wnioskodawca powinien udowodnić, że 
posiada finansowe możliwości wypłaty 
odszkodowania i zadośćuczynienia w razie 
wypadku z udziałem konwoju, za który 
ponosi on odpowiedzialność, w imię 
zasady „zanieczyszczający płaci”.

Or. fr

Poprawka 48
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Wszelki transport materiałów 
promieniotwórczych przeprowadza się 
zgodnie z ustanowionymi przez UNECE 
międzynarodowymi zasadami i normami 
dotyczącymi niebezpiecznych i 
zanieczyszczających ładunków, jak 
również z odpowiednią umową dotyczącą 
międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR), 
Regulaminem międzynarodowego 
przewozu kolejami towarów 
niebezpiecznych (RID) oraz Europejskim 
porozumieniem w sprawie 
międzynarodowych przewozów materiałów 
niebezpiecznych śródlądowymi drogami 
wodnymi (ADN), jak określono w 
dyrektywie 2008/68/WE w sprawie 
transportu lądowego towarów 
niebezpiecznych.

Or. en

Poprawka 49
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5d. Materiałów promieniotwórczych nie 
przewozi się drogą powietrzną.

Or. en

Poprawka 50
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 e (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5e. Transport materiałów 
promieniotwórczych w konwoju 
przewożącym materiały wybuchowe jest 
zabroniony.

Or. fr

Poprawka 51
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Wspólne normy bezpieczeństwa

Komisja, w drodze aktów delegowanych 
zgodnie z art. 10, ustanawia wspólny zbiór 
norm bezpieczeństwa, których 
przewoźnicy materiałów 
promieniotwórczych mają obowiązek 
przestrzegać. Normy te obejmują m.in. 
wymogi dotyczące zagrożeń 
radiologicznych oraz środki informacyjne 
i szkoleniowe. Przy określaniu tych norm 
Komisja weźmie pod uwagę wszystkie 
normy obowiązujące obecnie na szczeblu 
państw członkowskich oraz określi normy 
unijne na poziomie obowiązującym w 
państwie członkowskim o odpowiednio 
najwyższym poziomie ochrony.

Or. en

Poprawka 52
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b
Przepisy szczególne dotyczące transportu
materiałów promieniotwórczych dużego 

ryzyka
W przypadku transportu wypalonego 
paliwa jądrowego pochodzącego z 
elektrowni jądrowych, materiałów 
rozszczepialnych lub towarów 
niebezpiecznych dużego ryzyka –
materiałów promieniotwórczych mają 
zastosowanie następujące wymogi:
a) Właściwy organ upewnia się, czy 
przewoźnik korzysta z zabezpieczeń 
niezbędnych do ochrony konwoju, aby 
uniknąć ryzyka rozprzestrzeniania broni 
jądrowej do celów terroryzmu. Właściwy 
organ państwa członkowskiego, przez 
którego teren przejeżdża konwój, powinien 
zapewnić takie zabezpieczenia.
b) W fazie czasowego magazynowania, 
kiedy konwój jest na postoju, należy 
zastosować wszelkie przepisy, aby osoby 
postronne i pracownicy nie zbliżali się do 
konwoju. W związku z tym zakazane jest,
aby konwój transportujący ww. materiały 
zatrzymywał się na dworcach, gdzie 
przebywa wiele osób postronnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Ze względu na ochronę środowiska oraz zdrowia, ale także w celu powstrzymania 
kradzieży/ataków terrorystycznych, konwoje transportujące wypalone paliwo jądrowe 
pochodzące z elektrowni jądrowych, materiały rozszczepialne lub towary niebezpieczne 
(materiały radioaktywne dużego ryzyka) powinny zostać odróżnione od innych konwojów.

Poprawka 53
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów nadzoru i kontroli transportu 
materiałów promieniotwórczych Komisja 
powinna ustanowić i utrzymywać 
elektroniczny system rejestracji 
przewoźników (ESCReg). Komisja określa 
informacje, które mają zostać zawarte w 
systemie, specyfikacje techniczne i 
wymagania ESCReg.

1. W drodze aktów delegowanych zgodnie 
z art. 10 Komisja ustanawia i utrzymuje 
elektroniczny system rejestracji 
przewoźników (ESCReg) do celów 
nadzoru i kontroli transportu materiałów 
promieniotwórczych oraz określa 
informacje, które mają zostać zawarte w 
systemie, specyfikacje techniczne i 
wymagania ESCReg.

Or. en

Poprawka 54
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów nadzoru i kontroli transportu
materiałów promieniotwórczych Komisja 
powinna ustanowić i utrzymywać 
elektroniczny system rejestracji 
przewoźników (ESCReg). Komisja określa 
informacje, które mają zostać zawarte w 
systemie, specyfikacje techniczne i 
wymagania ESCReg.

1. Do celów nadzoru i kontroli rejestracji 
przewoźników materiałów 
promieniotwórczych Komisja powinna 
ustanowić, utrzymywać i zabezpieczać
elektroniczny system rejestracji 
przewoźników (ESCReg). Komisja określa 
informacje, które mają zostać zawarte w 
systemie, specyfikacje techniczne i 
wymagania ESCReg.

Or. en

Poprawka 55
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów nadzoru i kontroli transportu 
materiałów promieniotwórczych Komisja 
powinna ustanowić i utrzymywać 
elektroniczny system rejestracji 
przewoźników (ESCReg). Komisja określa 
informacje, które mają zostać zawarte w 
systemie, specyfikacje techniczne i 
wymagania ESCReg.

1. Do dnia 30 czerwca 2017 r. do celów 
nadzoru i kontroli transportu materiałów 
promieniotwórczych Komisja powinna 
ustanowić i utrzymywać elektroniczny 
system rejestracji przewoźników 
(ESCReg). Komisja określa informacje, 
które mają zostać zawarte w systemie, 
specyfikacje techniczne i wymagania 
ESCReg.

Or. ro

Poprawka 56
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ESCReg umożliwia ograniczony i 
bezpieczny dostęp do właściwych organów 
państw członkowskich, zarejestrowanych 
przewoźników oraz do wnioskodawców, z 
zastrzeżeniem przestrzegania 
odpowiednich przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych, 
ustanowionych w dyrektywie 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.
Właściwe organy mają dostęp do 
wszystkich dostępnych danych.

2. ESCReg umożliwia ograniczony i 
bezpieczny dostęp do właściwych organów 
państw członkowskich, zarejestrowanych 
przewoźników oraz do wnioskodawców, z 
zastrzeżeniem przestrzegania 
odpowiednich przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych, 
ustanowionych w dyrektywie 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.
Właściwe organy mają dostęp do 
wszystkich dostępnych danych. ESCReg 
zapewnia publiczny dostęp do wykazu 
zarejestrowanych przewoźników.

Or. en

Poprawka 57
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja nie ponosi odpowiedzialności
za treść i prawdziwość informacji 
przekazywanych za pomocą ESCReg.

3. Odpowiedzialność za treść i 
prawdziwość informacji przekazywanych 
za pomocą ESCReg ponoszą właściwe 
organy państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 58
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewoźnik składa wniosek o rejestrację za 
pomocą ESCReg.

Zgodnie z ust. 3 przewoźnik kieruje
wniosek o rejestrację za pomocą ESCReg
do właściwego organu.

Or. en

Poprawka 59
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby wszyscy przewoźnicy stosowali i 
uzyskali certyfikat rejestracji na mocy 
niniejszego rozporządzenia, przez rok po 
jego wejściu w życie będzie obowiązywał 
okres przejściowy. W trakcie tego okresu 
mają zastosowanie przepisy dyrektywy 
96/29/Euratom i dyrektywy 2008/68/WE.

Or. en
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Poprawka 60
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przy składaniu wniosku o rejestrację 
wnioskodawca musi udowodnić, że 
posiada finansowe możliwości wypłaty 
odszkodowania za wszelkie szkody, jeżeli 
dojdzie do wypadku z udziałem konwoju, 
za który ponosi odpowiedzialność, w imię 
zasady „zanieczyszczający płaci”.

Or. en

Uzasadnienie

Przewoźnicy materiałów promieniotwórczych muszą udowodnić, że posiadają finansowe 
możliwości wypłaty odszkodowania za wszelkie szkody, jeżeli dojdzie do wypadku. 

Poprawka 61
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po wypełnieniu i złożeniu wniosku, 
wnioskodawca otrzyma automatyczne 
potwierdzenie odbioru wraz z numerem 
wniosku.

2. Po wypełnieniu i złożeniu wniosku, 
wnioskodawca otrzyma automatyczne 
potwierdzenie odbioru wraz z numerem 
wniosku. To samo potwierdzenie 
otrzymuje też właściwy organ. Komisja 
ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie 
postanowień art. 5 ust. 3.

Or. en

Poprawka 62
Marian-Jean Marinescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W ciągu ośmiu tygodni od wydania 
potwierdzenia odbioru, właściwy organ 
wydaje certyfikat rejestracji przewoźnika, 
jeżeli uzna, że przedstawione informacje są 
kompletne i zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem, dyrektywą 
96/29/Euratom i dyrektywą 2008/68/WE.

4. W ciągu ośmiu tygodni od wydania 
potwierdzenia odbioru właściwy organ 
wydaje certyfikat rejestracji przewoźnika, 
jeżeli uzna, że przedstawione informacje są 
kompletne i zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem oraz że wnioskodawca 
spełnia wymogi wspólnych kryteriów 
określone w art. 2 lit. (ba).

Or. en

Poprawka 63
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kopia certyfikatu rejestracji przewoźnika 
jest automatycznie dostarczana za pomocą 
ESCReg wszystkim właściwym organom 
państw członkowskich, w których 
przewoźnik zamierza prowadzić 
działalność.

Kopia certyfikatu rejestracji przewoźnika 
jest automatycznie dostarczana za pomocą 
ESCReg właściwym organom wszystkich
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 64
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ odmawia wydania 
certyfikatu rejestracji przewoźnika, ze 
względu na to, że wniosek nie jest 
kompletny lub zgodny z obowiązującymi 

Właściwy organ zwraca się do 
wnioskodawcy, aby w razie potrzeby w 
ciągu trzech tygodni od wpłynięcia tego 
wniosku naniósł niezbędne poprawki lub 
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wymogami, powiadamia o tym 
wnioskodawcę na piśmie w terminie ośmiu 
tygodni od wydania potwierdzenia odbioru.
Przed podjęciem decyzji o odmowie 
właściwy organ wzywa wnioskodawcę do 
poprawienia lub uzupełnienia wniosku w 
terminie trzech tygodni od daty 
otrzymania tego wniosku. Właściwy organ 
przedstawia uzasadnienie przyczyn 
odmowy.

przedstawił informacje uzupełniające. 
Jeżeli właściwy organ odmawia wydania 
certyfikatu rejestracji przewoźnika, ze 
względu na to, że wniosek nie jest 
kompletny lub zgodny z obowiązującymi 
wymogami, powiadamia o tym 
wnioskodawcę na piśmie w terminie ośmiu 
tygodni od wydania potwierdzenia odbioru.
Właściwy organ przedstawia uzasadnienie 
przyczyn odmowy.

Or. en

Poprawka 65
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kopia odmowy i uzasadnienie przyczyn 
odmowy rejestracji przewoźnika są 
automatycznie dostarczane za pomocą 
ESCReg wszystkim właściwym organom 
państw członkowskich, w których 
przewoźnik zamierza prowadzić 
działalność.

Kopia odmowy i uzasadnienie przyczyn 
odmowy rejestracji przewoźnika są 
automatycznie dostarczane za pomocą 
ESCReg właściwym organom wszystkich
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 66
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku odmowy wydania 
certyfikatu rejestracji przewoźnika, 
wnioskodawca może złożyć odwołanie
zgodnie z obowiązującymi krajowymi 
wymogami prawnymi.

7. W przypadku odmowy wydania 
certyfikatu rejestracji przewoźnika, 
wnioskodawca może ponownie ubiegać się 
o wydanie takiego certyfikatu zgodnie z
procedurą rejestracji określoną w 
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niniejszym artykule.

Or. en

Poprawka 67
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Certyfikat rejestracji przewoźnika jest 
ważny pięć lat i może być odnowiony na 
wniosek przewoźnika.

9. Certyfikat rejestracji przewoźnika jest 
ważny dwa lata i po sprawdzeniu 
zgodności przez właściwy organ może być 
odnowiony na wniosek przewoźnika.

Or. en

Poprawka 68
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Certyfikat rejestracji przewoźnika jest 
ważny pięć lat i może być odnowiony na 
wniosek przewoźnika.

9. Certyfikat rejestracji przewoźnika jest 
ważny trzy lata i po sprawdzeniu 
zgodności przez właściwy organ może być 
odnowiony na wniosek przewoźnika.

Or. en

Poprawka 69
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwy organ, który wydał 
certyfikat, jest odpowiedzialny za 
monitorowanie, w drodze inspekcji, 
ciągłego przestrzegania przez 
zarejestrowanego przewoźnika wymogów 
niniejszego rozporządzenia przez okres 
ważności certyfikatu.

Or. en

Poprawka 70
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp -1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Organy właściwe w dziedzinie ochrony 
przed promieniowaniem przynajmniej raz 
do roku przeprowadzają niezapowiedziane 
kontrole u każdego posiadacza certyfikatu 
rejestracji. Właściwe organy 
przeprowadzają okresowe kontrole 
konwojów po ich przybyciu na miejsce 
rozładunku, aby zapobiec sytuacjom, w 
których skażone pojazdy, wagony lub 
statki byłyby ponownie użytkowane bez 
uprzedniego odkażenia.

Or. fr

Poprawka 71
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli przewoźnik nie spełnia wymogów 
niniejszego rozporządzenia, właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym 
niezgodność została ujawniona, stosuje 
środki egzekucyjne wchodzące w zakres 
ram prawnych danego państwa 
członkowskiego, takie jak pisemne 
upomnienia, szkolenia i środki edukacyjne, 
zawieszenie, cofnięcie lub zmiana 
rejestracji lub ściganie sądowe, w 
zależności od wagi niezgodności z 
przepisami dla bezpieczeństwa oraz 
udokumentowanego dotychczasowego 
przestrzegania przepisów przez 
przewoźnika.

1. Jeżeli przewoźnik nie spełnia wymogów 
niniejszego rozporządzenia, właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym 
niezgodność została ujawniona,
natychmiast wstrzymuje wszelki transport 
materiałów promieniotwórczych przez 
danego przewoźnika oraz stosuje środki 
egzekucyjne wchodzące w zakres ram 
prawnych danego państwa 
członkowskiego, takie jak pisemne 
upomnienia, szkolenia i środki edukacyjne, 
zawieszenie, cofnięcie lub zmiana 
rejestracji lub ściganie sądowe, w 
zależności od wagi niezgodności z 
przepisami dla bezpieczeństwa oraz 
udokumentowanego dotychczasowego 
przestrzegania przepisów przez 
przewoźnika. Aby zapobiec nadużyciom, 
za brak zgodności z powyższymi 
wymogami będą ustanowione sankcje 
odstraszające.
O wszystkich przypadkach niezgodności 
powiadamia się inne państwa 
członkowskie i Komisję. Przypadki 
niezgodności rejestruje się w ESCReg 
oraz udostępnia się publicznie w 
internecie.

Or. en

Poprawka 72
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli przewoźnik nie spełnia wymogów 
niniejszego rozporządzenia, właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym 
niezgodność została ujawniona, stosuje 
środki egzekucyjne wchodzące w zakres 
ram prawnych danego państwa 

1. Jeżeli przewoźnik nie spełnia wymogów 
niniejszego rozporządzenia, właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym 
niezgodność została ujawniona, stosuje 
środki egzekucyjne wchodzące w zakres 
ram prawnych danego państwa 
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członkowskiego, takie jak pisemne 
upomnienia, szkolenia i środki edukacyjne, 
zawieszenie, cofnięcie lub zmiana 
rejestracji lub ściganie sądowe, w 
zależności od wagi niezgodności z 
przepisami dla bezpieczeństwa oraz 
udokumentowanego dotychczasowego 
przestrzegania przepisów przez 
przewoźnika.

członkowskiego, takie jak pisemne 
upomnienia, szkolenia i środki edukacyjne 
lub ściganie sądowe, w zależności od wagi 
niezgodności z przepisami dla 
bezpieczeństwa oraz udokumentowanego 
dotychczasowego przestrzegania 
przepisów przez przewoźnika.

Państwo członkowskie, które wydało 
certyfikat, jest niezwłocznie 
powiadamiane o środkach egzekucyjnych.  
Najpóźniej w ciągu czterech tygodni 
powiadomione państwo członkowskie 
modyfikuje, odnawia lub cofa rejestrację. 
Decyzja o tym jest przekazywana za 
pośrednictwem ESCReg właściwym 
organom wszystkich państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 73
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli przewoźnik nie spełnia wymogów 
niniejszego rozporządzenia, właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym 
niezgodność została ujawniona, stosuje 
środki egzekucyjne wchodzące w zakres 
ram prawnych danego państwa 
członkowskiego, takie jak pisemne 
upomnienia, szkolenia i środki edukacyjne, 
zawieszenie, cofnięcie lub zmiana 
rejestracji lub ściganie sądowe, w 
zależności od wagi niezgodności z 
przepisami dla bezpieczeństwa oraz 
udokumentowanego dotychczasowego 
przestrzegania przepisów przez 
przewoźnika.

1. Jeżeli przewoźnik nie spełnia wymogów 
niniejszego rozporządzenia, właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym 
niezgodność została ujawniona,
natychmiast wstrzymuje transport 
materiałów promieniotwórczych przez 
danego przewoźnika oraz stosuje środki 
egzekucyjne wchodzące w zakres ram 
prawnych danego państwa 
członkowskiego, takie jak pisemne 
upomnienia, szkolenia i środki edukacyjne, 
zawieszenie, cofnięcie lub zmiana 
rejestracji lub ściganie sądowe, w 
zależności od wagi niezgodności z 
przepisami dla bezpieczeństwa oraz 
udokumentowanego dotychczasowego 
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przestrzegania przepisów przez 
przewoźnika.

Or. en

Poprawka 74
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W zależności od znaczenia 
niezgodności dla bezpieczeństwa oraz od 
dotychczasowego przestrzegania 
przepisów przez przewoźnika państwo 
członkowskie, w którym ujawniono 
niezgodność, może zawiesić rejestrację 
przewoźnika. 
Państwo członkowskie, które wydało 
certyfikat, jest niezwłocznie 
powiadamiane o zawieszeniu rejestracji.  
Najpóźniej w ciągu czterech tygodni 
powiadomione państwo członkowskie 
modyfikuje, odnawia lub cofa rejestrację. 
Decyzja o tym jest przekazywana za 
pośrednictwem ESCReg właściwym 
organom wszystkich państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 75
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspomniany właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym wykryto brak 
zgodności powiadamia przewoźnika i 
właściwe organy zainteresowanych państw 

2. Wspomniany właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym wykryto brak 
zgodności powiadamia przewoźnika i 
właściwe organy zainteresowanych państw 
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członkowskich, na których terytorium miał 
odbywać się transport materiałów 
promieniotwórczych, o planowanych 
działaniach egzekucyjnych oraz 
uzasadnieniu ich zastosowania. Jeżeli 
przewoźnik nie podporządkuje się 
działaniom egzekucyjnym zastosowanym 
zgodnie z ust. 1, właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym wnioskodawca 
ma siedzibę zarządu lub, jeśli przewoźnik 
ma siedzibę w państwie trzecim, właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym 
przewoźnik zamierza po raz pierwszy 
wjechać na terytorium Unii, cofają 
rejestrację.

członkowskich, na których terytorium miał 
odbywać się transport materiałów 
promieniotwórczych, o planowanych 
działaniach egzekucyjnych oraz 
uzasadnieniu ich zastosowania.

Or. en

Poprawka 76
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ przekazuje 
przewoźnikowi oraz pozostałym 
zainteresowanym właściwym organom 
decyzję o cofnięciu rejestracji wraz z jej 
uzasadnieniem.

skreślony

Or. en

Poprawka 77
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. O wszystich przypadkach niezgodności 
informuje się Komisję i rejestruje się je w 
ESCReg.
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Or. en

Poprawka 78
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ i krajowy punkt 
kontaktowy do celów transportu
materiałów promieniotwórczych.

Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ i krajowy punkt 
kontaktowy do celów rejestracji
przewoźników materiałów 
promieniotwórczych.

Or. en

Poprawka 79
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przekazuje te dane oraz wszelkie 
kolejne ich zmiany wszystkim właściwym 
organom we Wspólnocie za pomocą 
ESCReg.

Komisja przekazuje te dane oraz wszelkie 
kolejne ich zmiany wszystkim właściwym 
organom we Wspólnocie za pomocą 
ESCReg oraz udostępnia je publicznie w 
internecie.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje dotyczące właściwych organów oraz krajowych punktów kontaktowych mogą być 
przedmiotem zainteresowania społeczeństwa, dlatego też powinny być publicznie dostępne.

Poprawka 80
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przewoźnicy powinni mieć za pomocą 
punktów kontaktowych łatwy dostęp do 
informacji na temat krajowych zasad 
dotyczących ochrony przed 
promieniowaniem mających zastosowanie 
do transportu materiałów 
promieniotwórczych.

2. Informacje na temat krajowych zasad 
dotyczących ochrony przed 
promieniowaniem mających zastosowanie 
do transportu materiałów 
promieniotwórczych powinny być łatwo 
dostępne za pośrednictwem punktów 
kontaktowych.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje dotyczące obowiązujących zasad mogą być przedmiotem zainteresowania opinii 
publicznej, dlatego powinny być publicznie dostępne.

Poprawka 81
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek przewoźnika punkt 
kontaktowy i właściwy organ 
odpowiedniego państwa członkowskiego 
przekazują pełne informacje na temat 
wymogów dotyczących transportu 
materiałów promieniotwórczych na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego.

Na wniosek przewoźników lub innych 
zainteresowanych stron punkt kontaktowy 
i właściwy organ odpowiedniego państwa 
członkowskiego przekazują pełne 
informacje na temat wymogów 
dotyczących transportu materiałów 
promieniotwórczych na terytorium danego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 82
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Informacje publiczne

Należy zapewnić jawność konwoju w celu 
ochrony społeczeństwa. W tym celu 
władze lokalne powinny być 
powiadamiane o przejeździe konwoju na 
tydzień przed jego planowanym 
przejazdem w pobliżu terenów 
zabudowanych. Ponadto oznaczenie 
konwoju powinno pozwalać na 
identyfikację stopnia zagrożenia przez 
społeczeństwo i osoby pracujące dla 
przewoźnika i załadowcy.

Or. fr

Poprawka 83
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonanie Wykonywanie przekazanych uprawnień

Or. en

Poprawka 84
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
ustanawiające elektroniczny system 
rejestracji przewoźników (ESCReg), 
określony w art. 4.

Do dnia 1 stycznia 2016 r. Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające 
elektroniczny system rejestracji 
przewoźników (ESCReg), określony w art. 
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4.

Or. ro

Poprawka 85
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
ustanawiające elektroniczny system 
rejestracji przewoźników (ESCReg), 
określony w art. 4.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia (...).
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 4, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność już obowiązujących 
aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 4 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub kiedy przed upływem tego terminu 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
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wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
11.

Or. en

Poprawka 86
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze aktów delegowanych Komisja 
ustala wspólne kryteria określone w art. 2 
lit. (ba).

Or. en

Poprawka 87
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego 
rozporządzenia dwa lata po jego wejściu w 
życie, aby ocenić jego skuteczność, a w 
razie konieczności zaproponować dalsze 
środki w celu zapewnienia bezpiecznego 
transportu materiałów 
promieniotwórczych na terytorium 
Wspólnoty i z państw trzecich.

Or. en
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Poprawka 88
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 11 skreślony
Komitet Doradczy
Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.
W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.
Wspomniany komitet doradza Komisji i 
wspiera ją przy wykonywaniu zadań 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu.
Komitet składa się z ekspertów 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie i ekspertów powołanych 
przez Komisję, a przewodniczy mu 
przedstawiciel Komisji.

Or. en

Poprawka 89
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 4 – punkt 7 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ja niżej podpisany, przewoźnik, 
niniejszym oświadczam, że przestrzegam 
wspólnych norm bezpieczeństwa 
określonych przez Komisję zgodnie z art. 
3a niniejszego rozporządzenia.

Or. en


