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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού 
συστήματος καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών
(COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2012)0561),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 31 και 32 της Συνθήκης Ευρατόμ σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε 
από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0320/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 
106α της Συνθήκης Eυρατόμ·

3. καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο 
που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επίβλεψη και τον έλεγχο της 
μεταφοράς ραδιενεργού υλικού, η 
Επιτροπή συγκροτεί και συντηρεί 
ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης 
μεταφορέων (Electronic System for Carrier 
Registration - ESCReg). Η Επιτροπή 
καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο σύστημα, τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις 

1. Για την επίβλεψη και τον έλεγχο της 
μεταφοράς ραδιενεργού υλικού, η 
Επιτροπή συγκροτεί και συντηρεί 
ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης 
μεταφορέων (Electronic System for Carrier 
Registration - ESCReg). Η Επιτροπή 
καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο σύστημα, τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις 
για το ESCReg. Προκειμένου να 
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για το ESCReg. αποφευχθούν παρερμηνείες, οι εν λόγω 
προδιαγραφές είναι πλήρεις και σαφείς.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού τo ESCReg 
καθίσταται ασφαλές, άρτιο και πλήρως 
λειτουργικό. Επιπλέον, θεσπίζεται 
μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών και του 
ESCReg, ούτως ώστε να διευκολυνθούν 
τουλάχιστον οι διασυνοριακές μεταφορές. 

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο αιτών μεταφορέας υποβάλλει 
συμπληρωμένο το ηλεκτρονικό έντυπο 
αίτησης που ορίζεται στο παράρτημα I.

Ο αιτών μεταφορέας υποβάλλει 
συμπληρωμένο το ηλεκτρονικό έντυπο 
αίτησης που ορίζεται στο παράρτημα I.
Διατίθενται δε σε μόνιμη βάση 
επιγραμμικές οδηγίες με στοιχεία 
επικοινωνίας και πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο επικοινωνίας με το σημείο 
επαφής ή την αρμόδια αρχή, ούτως ώστε 
να παρέχεται υποστήριξη στον αιτούντα.  

Or. en
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Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αφού συμπληρώσει και υποβάλει την 
αίτηση, ο αιτών λαμβάνει αυτομάτως 
απόδειξη παραλαβής, μαζί με αριθμό 
αίτησης.

2. Αφού συμπληρώσει και υποβάλει την 
αίτηση, ο αιτών λαμβάνει αυτομάτως 
απόδειξη παραλαβής, μαζί με αριθμό 
αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης 
αποστέλλεται μήνυμα σφάλματος στον 
αιτούντα, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι 
για τους οποίους απορρίφθηκε η αίτηση.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Η αρμόδια αρχή τηρεί όλα τα 
ιστορικά δεδομένα για όλους τους 
αιτούντες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η 
ανιχνευσιμότητά τους, να διευκολυνθεί η 
καλύτερη παρακολούθηση και να 
προληφθεί οποιαδήποτε παραποίηση. 

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο μεταφορέας φέρει την ευθύνη να 
διασφαλίζει διαρκώς την ακρίβεια των 
δεδομένων που παρέχει με την αίτηση 
καταχώρισης μεταφορέα εντός της 
Κοινότητας που υποβάλλεται στο ESCReg.

1. Ο μεταφορέας φέρει την ευθύνη να 
διασφαλίζει διαρκώς την ακρίβεια των 
δεδομένων που παρέχει με την αίτηση 
καταχώρισης μεταφορέα εντός της 
Κοινότητας που υποβάλλεται στο ESCReg. 
Για τον λόγο αυτό, επιτρέπεται στους 
αιτούντες να επικαιροποιούν εύκολα τα
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δεδομένα τους με περιορισμένο 
διοικητικό φόρτο.

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Προκειμένου όλοι οι αιτούντες να 
τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, οι αρμόδιες 
αρχές εξασφαλίζουν ότι τα κριτήρια 
χορήγησης του πιστοποιητικού 
καταχώρισης θα είναι ταυτόσημα και 
συμβατά με τους ορισμούς του ΔΟΑΕ και 
ότι η διαδικασία καταχώρισης θα 
εναρμονιστεί. 

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρμόδια αρχή 
και εθνικό σημείο επαφής για τη μεταφορά 
ραδιενεργών υλικών.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρμόδια αρχή 
και εθνικό σημείο επαφής για τη μεταφορά 
ραδιενεργών υλικών. Οι εν λόγω 
πληροφορίες διατίθενται στη σελίδα 
καταχώρισης του αιτούντος.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι πληροφορίες είναι εύκολα 
προσβάσιμες εξ αποστάσεως και με 
ηλεκτρονικά μέσα και επικαιροπποιημένες.

Οι πληροφορίες είναι εύκολα προσβάσιμες 
εξ αποστάσεως και με ηλεκτρονικά μέσα 
και επικαιροποιημένες. Με βάση την αρχή 
«garbage in, garbage out», η ποιότητα 
και η ακρίβεια των πληροφοριών είναι 
ουσιώδεις για την εξασφάλιση της 
αξιοπιστίας του ESCReg.

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα σημεία επαφής και οι αρμόδιες αρχές 
απαντούν το συντομότερο δυνατό σε 
αιτήματα παροχής πληροφοριών και στις 
περιπτώσεις που τα αιτήματα είναι 
εσφαλμένα ή αβάσιμα, ενημερώνουν τους 
αιτούντες χωρίς καθυστέρηση.

Τα σημεία επαφής και οι αρμόδιες αρχές 
απαντούν το συντομότερο δυνατό σε 
αιτήματα παροχής πληροφοριών και στις 
περιπτώσεις που τα αιτήματα είναι 
εσφαλμένα ή αβάσιμα, ενημερώνουν τους 
αιτούντες εντός δύο εβδομάδων.

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί τον αντίκτυπο του 
παρόντος κανονισμού δύο έτη μετά από 
την έναρξη ισχύος του, ούτως ώστε να 
εντοπίσει ενδεχόμενους εναπομείναντες 
φραγμούς που παρεμποδίζουν την 
ανταγωνιστικότητα των μεταφορικών 
επιχειρήσεων στην Ένωση και να 
προτείνει λύσεις για την άρση αυτών των 
φραγμών.
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Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη 
ενός επικυρωμένου και λειτουργικού 
συστήματος καταχώρισης.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 3 Φεβρουαρίου 2012, και σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρατόμ, το Συμβούλιο 
αποφάσισε να ζητήσει γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα της 
πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος 
καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών COM(2012)561 - 2011/0225(NLE).

Νομική βάση

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αφορούν τους βασικούς κανόνες για την προστασία 
της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, η νομική βάση είναι το 
κεφάλαιο 3 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, 
και ιδίως τα άρθρα 31 και 32.

Συνοπτική παρουσίαση

Στόχος της παρούσας πρότασης κανονισμού είναι να αντικαταστήσει τις εθνικές διαδικασίες 
γνωστοποίησης και αδειοδότησης που αφορούν τους μεταφορείς ραδιενεργών υλικών με ένα 
ενιαίο σύστημα καταχώρισης. Η εφαρμογή του κανονισμού προβλέπεται να επιτρέψει την 
απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, διατηρώντας 
παράλληλα υψηλά επίπεδα προστασίας από την ακτινοβολία.
Αιτιολόγηση

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μεταφορείς ραδιενεργών υλικών καλύπτονται από τη νομοθεσία 
περί μεταφορών στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) και τη νομοθεσία για θέματα σχετικά με ακτινοβολίες, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού, στο πλαίσιο της Συνθήκης 
Ευρατόμ. Η νομοθεσία απλουστεύτηκε με την οδηγία 2008/68/ΕΚ, σχετικά με τις εσωτερικές 
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων με συνδυασμό όλων των τρόπων εσωτερικών 
μεταφορών. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 33 Ευρατόμ, καθορίζουν κατάλληλες 
διατάξεις για τη διασφάλιση της τήρησης των βασικών κανόνων. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
τις διαδικασίες αυτές στο πλαίσιο συστημάτων τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους, καθιστώντας 
με αυτόν τον τρόπο ακόμα πιο περίπλοκη την εκτέλεση των μεταφορών. Συνεπώς, η 
αντικατάσταση αυτών των εθνικών διαδικασιών δήλωσης και άδειας από ένα μοναδικό 
σύστημα καταχώρισης για την πρακτική των μεταφορών θα συμβάλει στην απλοποίηση της 
διαδικασίας, θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο, θα εξαλείψει τους φραγμούς εισόδου στην 
αγορά, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά επίπεδα προστασίας από την ακτινοβολία που 
έχουν επιτευχθεί.

Περίληψη των προτεινόμενων βελτιώσεων

Ο εισηγητής εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία 
διευκολύνει τις μεταφορές στην ΕΕ και εξασφαλίζει καλύτερη παρακολούθηση αυτών των 
μεταφορών. Προτείνει δε μια σειρά βελτιώσεων του κειμένου:

Προκειμένου όλοι οι μεταφορείς να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
εθνικών αρμόδιων αρχών τους πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα κριτήρια και τα μοντέλα 
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δεδομένων που αφορούν τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταχώρισης θα είναι τα ίδια και 
ότι η διαδικασία καταχώρισης θα εναρμονιστεί.  Θα έπρεπε να υπάρχουν επιγραμμικές 
οδηγίες για να αποφεύγονται αδικαιολόγητες αποφάσεις απόρριψης. Είναι σκόπιμη η 
εφαρμογή δυναμικής βοήθειας που να εξηγεί όλα τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν 
καθώς και η εφαρμογή ηλεκτρονικής υπογραφής.

Το σύστημα καταχώρισης πρέπει να είναι ασφαλές, άρτιο και πλήρως λειτουργικό πριν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, θα ήταν σκόπιμο να θεσπιστεί 
μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών και του 
συστήματος καταχώρισης, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθούν τουλάχιστον 
οι διασυνοριακές μεταφορές. 

Η οντολογία θα έπρεπε να είναι ίδια και συμβατή με τις υπάρχουσες οδηγίες, τους ορισμούς 
και τα πρότυπα της Ευρατόμ και κυρίως με αυτά που προτείνει ο ΔΟΑΕ. Κατά τη μεταφορά 
ραδιενεργών υλικών είναι αναγκαίες ορισμένες πρόσθετες δραστηριότητες (φόρτωση, 
αποθήκευση, εκφόρτωση), ενώ είναι αναγκαίο να οριστεί σαφώς ποιες δραστηριότητες 
εμπίπτουν στο πεδίο του παρόντος κανονισμού.

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του συστήματος καταχώρισης με την οδηγία 
96/29/Ευρατόμ για τα βασικά πρότυπα ασφαλείας η οποία συμπληρώνεται από άλλες πέντε 
ειδικές οδηγίες που αφορούν την έκθεση για ιατρικούς λόγους, την ενημέρωση του κοινού, 
τους εξωτερικούς εργαζόμενους, τις αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου 
πυρηνικού καυσίμου και τον έλεγχο των κλειστών πηγών ραδιενέργειας και των έκθετων 
πηγών.  Αυτές οι οδηγίες αποσκοπούν στην πρόληψη της έκθεσης σε ιονίζουσες ακτινοβολίες 
που προκύπτει από ακατάλληλη λειτουργία και να στην εναρμόνιση των ελέγχων στα κράτη 
μέλη της ΕΕ.  

Όταν ένας μεταφορέας υποβάλλει αίτηση καταχώρισης, τα ιστορικά δεδομένα του πρέπει να 
τίθενται στη διάθεση της εθνικής αρχής που χορηγεί το πιστοποιητικό, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί καλύτερη παρακολούθηση και να αποτραπεί ενδεχόμενη παραποίηση.

Είναι άξιο απορίας γιατί η παρούσα οδηγία έχει περιορισμένη εμβέλεια, δεδομένου ότι δεν 
καλύπτεται η εναέρια ή θαλάσσια μεταφορά ραδιενεργών υλικών. Για τους μεταφορείς που 
εκτελούν τις μεταφορές αεροπορικώς και διά θαλάσσης, υπάρχουν ήδη τέτοια συστήματα. 
Για τον λόγο αυτό, δεν είναι αναγκαία η ανάπτυξη νέου συστήματος καταχώρισης. Η 
Επιτροπή πρέπει, αντί να αναπτύξει νέο σύστημα, να διερευνήσει τις δυνατότητες επέκτασης 
του καταλληλότερου υφιστάμενου συστήματος. Ο εισηγητής εκφράζει την άποψη ότι αυτό θα 
αποτελέσει την πλέον αποτελεσματική, από απόψεως κόστους λύση, η οποία μπορεί να 
εφαρμοστεί ταχύτερα. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, είναι πιθανό οι 
αερομεταφορείς να έχουν το πιο εξελιγμένο και άρτιο σύστημα.

Παρά το γεγονός ότι το νέο αυτό σύστημα έχει στόχο να απλοποιήσει τη διαδικασία 
καταχώρισης, να καθιερώσει διαφάνεια και να εξαλείψει τους φραγμούς που εμποδίζουν την 
ανταγωνιστικότητα των μεταφορικών επιχειρήσεων, το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
ασφάλειας πρέπει να αποτελεί πάντα προτεραιότητα.

Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει 
έκθεση αξιολόγησης.
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Τέλος, ο εισηγητής φρονεί ότι ένας μεταφορέας θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να 
επικαιροποιεί εύκολα τα δεδομένα του με περιορισμένη διοικητική επιβάρυνση. 


