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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců 
radioaktivních materiálů
(COM(2012)0561 – C7-0320/2013 – 2011/0225(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2012)0561),

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

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0000/2013),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie 
a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii 
změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise zřídí a spravuje elektronický 
systém pro registraci dopravců (ESCReg) 
pro účely kontroly přepravy radioaktivního 
materiálu a dohledu nad ní. Komise vymezí 
informace, které mají být zahrnuty do 
systému, technické specifikace a 
požadavky na systém ESCReg. Aby se 
zabránilo nesprávnému výkladu, budou 
tyto specifikace úplné a jednoznačné.
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Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. ESCReg bude zabezpečený, robustní a 
plně funkční před vstupem tohoto nařízení 
v platnost. Dále bude vytvořen nástroj pro 
výměnu informací mezi příslušnými 
orgány a ESCReg, aby se alespoň 
usnadnila přeshraniční doprava.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dopravce žádající o registraci odešle 
vyplněný formulář elektronické žádosti 
uvedený v příloze I.

Dopravce žádající o registraci odešle 
vyplněný formulář elektronické žádosti 
uvedený v příloze I. Online pokyny 
s kontaktními údaji a informacemi o tom, 
jak se spojit s kontaktním místem či 
příslušným orgánem, budou žadatelům 
kdykoliv k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Po vyplnění a odeslání žádosti obdrží 
žadatel automatické potvrzení o přijetí 
žádosti a její číslo. V případě zamítnutí se 
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žadateli zašle zpráva o chybě, v níž budou 
uvedené důvody zamítnutí žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Příslušný orgán uchovává všechny 
údaje o historii žadatelů, aby se zajistila 
jejich vysledovatelnost, usnadnilo 
monitorování a zabránilo se falšování.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dopravce zodpovídá za zajištění 
neustálé přesnosti údajů poskytnutých v 
žádosti o registraci dopravce ve 
Společenství, kterou odeslal do systému 
ESCReg.

1. Dopravce zodpovídá za zajištění 
neustálé přesnosti údajů poskytnutých v 
žádosti o registraci dopravce ve 
Společenství, kterou odeslal do systému 
ESCReg. Žadateli tedy bude umožněno 
snadno aktualizovat své údaje s minimální 
administrativní zátěží.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Za účelem rovného zacházení se všemi 
žadateli příslušné orgány zajistí, aby 
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kritéria pro vydání osvědčení o registraci 
byla stejná a v souladu s definicemi 
MAAE a aby byl proces registrace 
harmonizovaný.

Or. en

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy určí příslušný orgán 
a vnitrostátní kontaktní místo pro přepravu 
radioaktivních materiálů. Tyto informace 
se zpřístupní na registrační stránce 
žadatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace musí být snadno přístupné na 
dálku a pomocí elektronických prostředků 
a musí být stále aktuální.

Informace musí být snadno přístupné na 
dálku a pomocí elektronických prostředků 
a musí být stále aktuální. V souladu se 
zásadou, že pokud se zadají nesmyslné a 
chybné údaje, vyprodukuje systém také 
chybné údaje (anglický pojem „garbage in 
– garbage out“), je pro důvěryhodnost 
ESCReg zcela nezbytná kvalita a přesnost 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontaktní místa a příslušné orgány odpoví 
na každou žádost o informace co 
nejrychleji a v případech, kdy je žádost 
vadná nebo nepodložená, o této skutečnosti 
neprodleně informují žadatele.

Kontaktní místa a příslušné orgány odpoví 
na každou žádost o informace co 
nejrychleji a v případech, kdy je žádost 
vadná nebo nepodložená, o této skutečnosti 
ve lhůtě dvou týdnů informují žadatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise posoudí dopad nařízení dva roky 
od vstupu toho nařízení v platnost s cílem 
určit jakékoliv zbylé překážky pro 
konkurenceschopnou dopravu v Unii a 
navrhnout řešení k jejich odstranění.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uplatnění tohoto nařízení zohlední 
dostupnost schváleného a fungujícího 
registračního systému.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 3. února 2012 se Rada rozhodla konzultovat s Evropským parlamentem v souladu 
s článkem 7 Smlouvy o Euratomu návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje systém Společenství 
pro registraci dopravců radioaktivních materiálů COM(2012)561 – 2011/0225(NLE).

Právní základ

Ustanovení tohoto nařízení se týkají základních bezpečnostních standardů na ochranu zdraví 
pracovníků a obyvatelstva. Právním základem je proto kapitola III Smlouvy o založení 
Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména její články 31 a 32.

Shrnutí

Cílem tohoto návrhu nařízení je nahradit vnitrostátní postupy ohlašování a povolování týkající 
se dopravců radioaktivních materiálů jednotným registračním systémem. Provádění nařízení 
by mělo umožnit zjednodušení postupů a snížení administrativní zátěže a současně zachovat 
vysokou úroveň ochrany před radioaktivním zářením. 
Odůvodnění

Na evropské úrovni se na dopravce radioaktivních látek vztahují právní předpisy o přepravě 
na základě Smlouvy o fungování Evropské unie a právní předpisy upravující aspekty týkající 
se radiace včetně ochrany zdraví pracovníků a obyvatelstva na základě Smlouvy o Euratomu.
Právní předpisy zjednodušila směrnice 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí, a 
to zkombinováním všech způsobů pozemní dopravy. Podle článku 33 Smlouvy o Euratomu 
vydají členské státy vhodné předpisy k zajištění dodržování základních standardů. Členské 
státy zavedly tyto postupy v rámci rozdílných systémů, čímž se složitost přepravních činností 
jako takových ještě více zvýšila. Nahrazení těchto vnitrostátních postupů ohlašování 
a povolování jediným registračním systémem pro provádění přepravy tudíž přispěje 
k zjednodušení celého postupu, sníží administrativní zátěž a odstraní překážky vstupu, 
přičemž zůstane zachována vysoká úroveň ochrany před zářením.

Shrnutí navrhovaných zlepšení

Zpravodaj vítá návrh Evropské komise na zjednodušení dopravy v EU a zajištění jejího 
lepšího monitorování. Zároveň předkládá ke znění nařízení několik návrhů na zlepšení:

Aby bylo zaručeno rovné zacházení se všemi dopravci, členské státy by měly prostřednictvím 
svého vnitrostátního příslušného orgánu zajistit, že kritéria a datové modely pro vydání 
registračního osvědčení jsou stejné a že je postup registrace harmonizovaný. Měly by být 
k dispozici online pokyny, aby se zabránilo neopodstatněným zamítnutím. Měla by být 
zavedena dynamická nápověda vysvětlující všechna požadovaná pole k vyplnění, a také by 
měl být zaveden elektronický podpis.

Registrační systém by měl být zabezpečený, robustní a plně funkční před vstupem tohoto 
nařízení v platnost. Dále by měl být vytvořen nástroj pro výměnu informací mezi 
vnitrostátními orgány členských států a registračním systémem, což alespoň usnadní 
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přeshraniční dopravu.

Jeho podstata by měla být stejná a v souladu se stávajícími směrnicemi, definicemi Euratomu 
a normami, zejména pak normami MAAE. Přeprava radioaktivních materiálů vyžaduje i 
určité vedlejší činnosti (nakládání, skladování, vykládka), a je proto třeba jasně definovat, 
které činnosti spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Registrační systém musí být v souladu se základními bezpečnostními standardy směrnice 
96/29/Euratom, kterou doplňuje pět dalších specifických směrnic zabývajících se lékařským 
ozářením, informováním veřejnosti, externími pracovníky, přepravou radioaktivního odpadu 
a vyhořelého paliva a kontrolou vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných 
zdrojů. Cílem těchto směrnic je zabránit vystavení ionizujícímu záření vzniklému 
z nevhodných operací a harmonizovat kontroly v členských státech EU. 

Když dopravce žádá o registraci, údaje o jeho historii by měly být poskytnuty vnitrostátnímu 
orgánu, který vydává osvědčení, aby se zajistilo lepší monitorování a zabránilo se falšování.

Je diskutabilní, proč má tato směrnice omezenou oblast působnosti, jelikož se nezabývá 
přepravou radioaktivních materiálů vzdušnou cestou nebo po moři. Systémy pro letecké 
a námořní dopravce již existují. Není tedy třeba vyvíjet nový registrační systém. Místo toho 
musí Komise prozkoumat možnosti rozšíření nejvhodnějšího stávajícího systému. Zpravodaj 
se domnívá, že toto bude nejhospodárnější řešení, které lze provést nejrychleji. Přestože by to 
mělo být potvrzeno, je pravděpodobné, že letecká doprava má nejpropracovanější a 
nejrobustnější systém.

Tento nový systém má sice za cíl zjednodušit postup registrace, zavést transparentnost 
a odstranit překážky pro konkurenceschopnou dopravu, avšak prioritou vždy musí být 
nejvyšší úroveň bezpečnosti.

Komise by 2 roky po provedení měla vypracovat hodnotící zprávu o dopadu tohoto nařízení.

Kromě toho se zpravodaj také domnívá, že dopravci by mělo být umožněno snadno 
aktualizovat své údaje s nízkou administrativní zátěží.


