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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за установяване на система на 
Общността за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали
(COM(2012)0561 – C7-0320/2013 – 2011/0225(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2012)0561),

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

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните (A7-0000/2013),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно 
член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от 
Договора за Евратом;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

техническите спецификации и 
изискванията за ESCReg. С оглед 
избягването на погрешни тълкувания, 
тези спецификации са пълни и 
недвусмислени.

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. ESCReg е защитена, стабилна и 
напълно работеща преди влизането в 
сила на настоящия регламент. Освен 
това се създава и механизъм за обмен 
на информация между 
компетентните органи и ESCReg с 
цел поне да се улесни 
трансграничното транспортиране.

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Кандидатстващият превозвач подава 
попълнения електронен формуляр за 
заявление, съдържащ се в приложение I.

Кандидатстващият превозвач подава
попълнения електронен формуляр за 
заявление, съдържащ се в приложение I.
Онлайн насоки с данни за контакт и 
информация за свързване със звеното 
за контакт или компетентния орган 
са налични през цялото време с цел да 
подпомагат кандидатстващия.

Or. en
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Изменение 4
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. След попълване и подаване на 
формуляра за заявление, заявителят 
получава автоматично потвърждение за 
получаване заедно с номер на 
заявлението. В случай на отказ на 
кандидатстващия се изпраща 
съобщение за грешка, което съдържа 
причините за отказ на заявлението.

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Компетентният орган пази 
всички исторически данни за всички 
кандидатстващи с цел да гарантира 
възможност за проследяването им, да 
улесни по-добрия надзор и да 
предотврати всякакви 
фалшификации.

Or. en

Изменение 6
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Превозвачът е длъжен във всеки един 
момент да гарантира точността на 
данните, предоставени във формуляра за 
заявление за регистрация на превозвача 
в Общността, който се подава в ESCReg.

1. Превозвачът е длъжен във всеки един 
момент да гарантира точността на 
данните, предоставени във формуляра за 
заявление за регистрация на превозвача 
в Общността, който се подава в ESCReg. 
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Ето защо кандидатстващите имат 
право да актуализират лесно 
собствените си данни, като така се 
ограничава административната 
тежест.

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С цел равнопоставено третиране 
на всички кандидатстващи, 
компетентните органи гарантират, 
че критериите за издаване на 
удостоверение за регистрация са 
еднакви и съответстват на 
определенията на МААЕ, както и че 
процесът по регистрация е 
хармонизиран.

Or. en

Изменение 8
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки определят 
компетентен орган и национално звено 
за контакт във връзка с превоза на 
радиоактивни материали. Тази 
информация е достъпна на 
страницата за регистрация на 
кандидатстващия.

Or. en
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Изменение 9
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Информацията трябва да бъде лесно 
достъпна от разстояние чрез електронни 
средства и текущо актуализирана.

Информацията трябва да бъде лесно 
достъпна от разстояние чрез електронни 
средства и текущо актуализирана. В 
съответствие с принципа „боклук на 
входа, боклук на изхода“, качеството 
и точността на информацията са от 
основна важност за надеждността 
на ESCReg.

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Звената за контакт и компетентните 
органи трябва да отговарят възможно 
най-бързо на всяко искане за 
информация, а в случай че искането е 
погрешно или необосновано — да 
съобщят незабавно на заявителя за това.

Звената за контакт и компетентните 
органи трябва да отговарят възможно 
най-бързо на всяко искане за 
информация, а в случай че искането е 
погрешно или необосновано — да 
съобщят на заявителя за това в срок от 
две седмици.

Or. en

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията оценява въздействието на 
настоящия регламент две години след 
влизането му в сила с цел да 
идентифицира всички останали 
пречки за конкурентна стопанска 
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среда в областта на транспорта и да 
предложи решения за премахването 
на такива пречки.

Or. en

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагането на настоящия 
регламент взема предвид 
наличността на утвърдена и 
работеща система за регистрация.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 3 февруари 2012 г. Съветът взе решение да се консултира с Европейския парламент 
съгласно член 7 от Договора за Евратом относно предложението за предложение за 
регламент на Съвета за установяване на система на Общността за регистрация на 
превозвачи на радиоактивни материали COM(2012)561 - 2011/0225(NLE).

Правно основание

Разпоредбите на настоящия регламент се отнасят до основните стандарти за 
безопасност за защита на здравето на работниците и населението. Следователно 
правното основание е Договорът за създаване на Европейската общност за атомна 
енергия, и по-специално членове 31 и 32 от него.

Обобщение

Целта на настоящото предложение за регламент е замяната на националните процедури 
за докладване и издаване на разрешителни за превозвачи на радиоактивни материали от 
една единствена регистрационна система. Прилагането на регламента следва да 
позволи процедурите да бъдат опростени и административната тежест да бъде 
намалена, като в същото време се запази високо равнище на радиационна защита.

Обосновка

На европейско равнище превозвачите на радиоактивни материали са обхванати от 
законодателството в областта на транспорта съгласно Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) и законодателството относно специфичните аспекти във 
връзка с радиацията, включително опазване на здравето на работниците и населението 
съгласно Договора за създаване на Евратом. Законодателството беше опростено от 
Директива 2008/68/EО относно вътрешния превоз на опасни товари чрез съчетаване на 
всички видове вътрешен транспорт. В съответствие с член 33 от Договора за Евратом 
държавите членки приемат съответните разпоредби, за да осигурят спазването на 
основните стандарти. Държавите членки прилагат тези процедури в различаващи се 
системи и по този начин допълнително усложняват операциите по превоз като такива. 
Поради това замяната на тези национални процедури за докладване и издаване на 
разрешителни от една единствена регистрационна система за превозите ще допринесе 
за опростяване на процедурата, ще намали административната тежест и ще спомогне за 
отстраняване на пречките за навлизане, като същевременно ще запази постигнатите 
високи равнища на радиационна защита.

Резюме на предложените подобрения

Докладчикът приветства предложението на Европейската комисия, с което се улеснява 
транспортирането в ЕС и се гарантира по-добър контрол на това транспортиране. Той 
предлага няколко подобрения на текста:

С цел равнопоставено третиране на всички превозвачи, държавите членки посредством 
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компетентните си национални органи гарантират, че критериите и моделите на данни 
за издаване на удостоверение за регистрация са еднакви, както и че процесът по 
регистрация е хармонизиран. Онлайн насоки следва да са налични, за да се избегне 
неоправдан отказ. Следва да се въведе динамична помощ, която да обяснява всички 
полета, които е необходимо да бъдат попълнени, както и електронен подпис.

Системата за регистрация следва да бъде защитена, стабилна и напълно работеща 
преди влизането в сила на настоящия регламент. Освен това следва да бъде създаден и 
механизъм за обмен на информация между националните органи на държавите членки 
и системата за регистрация с цел поне да се улесни трансграничното транспортиране.

Онтологията следва да бъде същата и в съответствие със съществуващите директиви, 
определенията и стандартите на Евратом, в частност тези, предложени от МААЕ. Тъй 
като при транспортирането на радиоактивни материали е необходимо извършването на 
някои допълнителни дейности (товарене, складиране, разтоварване), е нужно ясно да се 
определи кои дейности попадат в приложното поле на настоящия регламент.

Необходимо да има съответствие на системата за регистрация с Директива 
96/29/Евратом относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на 
здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение, допълнена от пет други директиви, които уреждат конкретно 
въпросите за медицинските облъчвания, информирането на обществеността, външните 
работници, превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво и контрола на 
високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници. 
Целта на тези директиви е да предотвратят облъчването с йонизиращо лъчение в 
резултат на неуместни операции и да хармонизират контрола в държавите – членки на 
ЕС. 

Когато превозвач кандидатства за регистрация, историческите му данни следва да са 
достъпни за националния орган, който издава удостоверението за регистрация, с цел да 
се гарантира по-добър контрол и да се избегнат фалшификации.

Поставя се въпросът защо тази директива има ограничено приложно поле, което не 
обхваща превоза на радиоактивни материали по въздух или море. Вече съществуват 
системи за превозвачите по въздух и море. Ето защо не е необходимо да се разработва 
нова система за регистрация. Комисията трябва вместо това да изследва възможностите 
за разширяване на най-подходящата съществуваща система. Докладчикът застъпва 
становището, че това ще бъде най-целесъобразното икономически решение, което може 
да се приложи най-бързо. Макар че това следва да бъде потвърдено допълнително, 
изглежда, че превозвачите по въздух имат най-детайлна и стабилна система.

Въпреки че тази нова система има за цели да опрости процедурата по регистрация, да 
въведе прозрачност и да премахне пречките пред наличието на конкурентен 
транспортен сектор, най-високото равнище на безопасност винаги трябва да бъде 
приоритет.

Доклад за оценка на въздействието на настоящия регламент следва да бъде направена 
от Комисията две години след началото на прилагането му.



PR\935515BG.doc 13/13 PE510.688v01-00

BG

На последно място, докладчикът счита, че превозвачите следва да могат да 
актуализират лесно собствените си данни при ограничаване на административната 
тежест. 


