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***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse süsteem 
radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks
(COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2012)0561),

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikleid 31 ja 32, mille 
alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0320/2012),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0000/2013),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomiühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob radioaktiivsete 
materjalide veo järelevalveks ja kontrolliks 
vedajate elektroonilise 
registreerimissüsteemi (VERS, inglise 
keeles Electronic System for Carrier 
Registration, ESCReg) ning haldab seda.
Komisjon määrab kindlaks süsteemi 
sisestatava teabe ning VERSi tehnilised 
spetsifikatsioonid ja nõuded.

1. Komisjon loob radioaktiivsete 
materjalide veo järelevalveks ja kontrolliks 
vedajate elektroonilise 
registreerimissüsteemi (VERS, inglise 
keeles Electronic System for Carrier 
Registration, ESCReg) ning haldab seda.
Komisjon määrab kindlaks süsteemi 
sisestatava teabe ning VERSi tehnilised 
spetsifikatsioonid ja nõuded.
Vääritimõistmise vältimiseks peavad need 
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spetsifikatsioonid olema täielikud ja 
üheselt mõistetavad.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. ESCReg peab käesoleva määruse 
jõustumise ajaks olema turvaline, kindel 
ja täielikult toimiv. Lisaks luuakse 
mehhanism teabe vahetamiseks pädevate 
asutuste ja ESCRegi vahel, et lihtsustada 
vähemalt piiriülest vedu.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlejast vedaja täidab I lisas sätestatud 
elektroonilise taotluse vormi.

Taotlejast vedaja täidab I lisas sätestatud 
elektroonilise taotluse vormi. Taotleja 
abistamiseks on alati kättesaadavad 
elektroonilised suunised 
kontaktandmetega ning kontaktpunkti või 
pädeva asutusega ühenduse võtmiseks 
vajalike andmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast taotluse vormi täitmist ja esitamist 2. Pärast taotluse vormi täitmist ja esitamist 
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saab taotleja automaatse kinnituse taotluse 
kättesaamise kohta ning taotluse numbri.

saab taotleja automaatse kinnituse taotluse 
kättesaamise kohta ning taotluse numbri.
Taotluse tagasilükkamise korral 
saadetakse taotlejale veateade koos 
tagasilükkamise põhjendusega.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Pädev asutus säilitab kõik varasemad 
andmed kõigi taotlejate kohta, et tagada 
nende jälgitavus, hõlbustada kontrolli ja 
vältida igasugust võltsimist.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vedaja tagab, et VERSi kaudu ühenduse 
vedaja registreeringu taotluses esitatud 
andmed on alati õiged.

1. Vedaja tagab, et VERSi kaudu ühenduse 
vedaja registreeringu taotluses esitatud 
andmed on alati õiged. Selleks lubatakse 
taotlejal lihtsalt ja minimaalse 
halduskoormusega oma andmeid 
ajakohastada.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõigi taotlejate võrdseks kohtlemiseks 
tagavad pädevad asutused 
registreerimismenetluse ühtlustamise 
ning ühesugused ja IAEA mõistetega 
kooskõlas olevad registreerimistunnistuse 
väljastamise kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik määrab radioaktiivsete 
materjalide veoks pädeva asutuse ja 
riikliku kontaktpunkti.

Liikmesriik määrab radioaktiivsete 
materjalide veoks pädeva asutuse ja 
riikliku kontaktpunkti. Vastav teave 
esitatakse taotleja registreerimislehel.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave on kergesti kättesaadav vahemaa 
tagant ja elektrooniliste vahendite kaudu 
ning on ajakohastatud.

Teave on kergesti kättesaadav vahemaa 
tagant ja elektrooniliste vahendite kaudu 
ning on ajakohastatud. Põhimõtte 
„jäätmed sisse – jäätmed välja” kohaselt 
on teabe kvaliteet ja täpsus VERSi 
usaldusväärsuse jaoks väga tähtsad.

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontaktpunkt ja pädev asutus vastab igale 
teabenõudele nii kiiresti kui võimalik ning 
juhul, kui teabenõue on vigane või 
põhjendamatu, teavitab ta sellest 
viivitamata taotlejat.

Kontaktpunkt ja pädev asutus vastab igale 
teabenõudele kahe nädala jooksul ning 
juhul, kui teabenõue on vigane või 
põhjendamatu, teavitab ta sellest 
viivitamata taotlejat.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist hindab komisjon selle mõju, et 
selgitada, millised tõkked takistavad veel 
liidus konkurentsile avatud 
transpordiettevõtlust, ning pakkuda 
lahendusi nende tõkete kõrvaldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamisel 
arvestatakse valideeritud ja toimiva 
registreerimissüsteemi kättesaadavusega.

Or. en
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SELETUSKIRI

Nõukogu otsustas 3. veebruaril 2012 vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 7 
konsulteerida Euroopa Parlamendiga seoses ettepanekuga võtta vastu NÕUKOGU MÄÄRUS, 
millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks 
(COM(2012)561 – 2011/0225(NLE)).

Õiguslik alus

Käesoleva määruse sätted on seotud töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitse põhiliste 
ohutusnormidega. Sellest tulenevalt on ettepaneku õiguslik alus Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 3. peatükk, eelkõige selle artiklid 31 ja 32.

Ülevaade

Käesoleva määruse ettepaneku eesmärk on kehtestada liikmesriikide radioaktiivsete 
materjalide vedajate registreerimise ja aruandluse süsteemide asemel üks ühtne 
registreerimissüsteem. Määruse rakendamine peaks võimaldama lihtsustada menetlusi ja 
vähendada halduskoormust, kusjuures säilib kõrgetasemeline kiirguskaitse.

Selgitus

Euroopa tasandil reguleeritakse radioaktiivsete materjalide vedu Euroopa Liidu toimimise 
lepingu kohaste transpordialaste õigusaktidega ning kiirgusküsimusi käsitlevate 
õigusaktidega, sealhulgas töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitset käsitlevate Euroopa 
Aatomienergiaühenduse (Euratom) asutamislepingu kohaste sätetega. Õigusakte on 
lihtsustatud direktiiviga 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta, milles käsitletakse koos 
igat liiki sisevedusid. Vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 33 kehtestavad 
liikmesriigid põhistandardite järgimiseks vajalikud õigusnormid. Liikmesriigid on kõnealused 
menetlused rakendanud eri süsteemides, mis suurendab veotoimingute keerukust. Seepärast 
aitab kõnealuste riiklike aruandlus- ja loamenetluste asendamine ühtse vedude 
registreerimissüsteemiga lihtsustada menetlust, vähendada halduskoormust, kõrvaldada 
sisseveotakistusi ning säilitada samal ajal kõrge kiirguskaitse tase.

Kavandatud täiustuste kokkuvõte

Raportöör on rahul komisjoni ettepanekuga, millega lihtsustatakse ELi-sisest vedu ja 
tagatakse selliste vedude parem kontroll. Ta esitab mitmed selle teksti parandusettepanekud.

Kõigi vedajate võrdseks kohtlemiseks peaksid liikmesriigid oma pädevate asutuste kaudu 
tagama ühesugused registreerimistunnistuste väljastamise kriteeriumid ja andmenõuded ja 
ühtlustama registreerimismenetluse. Põhjendamata keeldumiste vältimiseks peaksid olema 
kättesaadavad elektroonilised suunised. Tuleks sisse seada kõigi nõutud väljade täitmist 
kirjeldavad dünaamilised abiprogrammid ja digiallkirja andmise võimalus.

Registreerimissüsteem peaks käesoleva määruse jõustumise ajaks olema turvaline, kindel ja 
täielikult toimiv. Lisaks tuleks luua mehhanism teabe vahetamiseks liikmesriikide asutuste ja 
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registreerimissüsteemi vahel – see lihtsustab vähemalt piiriülest vedu.

Ontoloogia peaks olema ühesugune ning kooskõlas kehtivate direktiivide ja Euratomi 
mõistete ja normidega, eriti nendega, mida pakub välja IAEA. Et radioaktiivsete ainete vedu 
hõlmab mõningaid lisatoiminguid (peale- ja mahalaadimine, ladustamine), tuleb selgelt 
määratleda, millised toimingud kuuluvad käesoleva määruse kohaldamisalasse.

Registreerimissüsteemi järgimine on vajalik nii põhiliste ohutusnormide direktiivi 
96/29/Euratom kui ka viie seda täiendava direktiivi kohaselt, milles käsitletakse kiiritusravi, 
üldsuse teavitamist, välistöötajaid, radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumakütuse vedu 
ning suure radioaktiivsusega kinniste kiirgusallikate ja omanikuta kiirgusallikate kontrolli.
Nende direktiivide eesmärk on vältida kokkupuudet toimingute ebapiisavusest tingitud 
ioniseeriva kiirgusega ja ühtlustada kontrolli ELi liikmesriikides.

Kui vedaja taotleb enda registreerimist, tuleks parema kontrolli tagamiseks ja võltsingute 
vältimiseks teha tema varasemad andmed registreerimistunnistust väljastavale riigiasutusele 
kättesaadavaks.

Võib küsida, miks on käesoleva direktiivi kohaldamisala piiratud nii, et see ei hõlma 
radioaktiivsete materjalide mere- või lennutransporti. Mõlemat liiki vedudega juba 
tegeletakse. Seetõttu ei ole vaja luua uut registreerimissüsteemi, selle asemel peaks komisjon
uurima kõige sobivama olemasoleva süsteemi laiendamise võimalusi. Raportööri arvates on 
kõige kulutasuvam ja kõige kiiremini rakendatav lahendus. Ilmselt on kõige kindlam ja 
põhjalikum süsteem õhuvedude teostajatel, kuid seda tuleks veel kontrollida.

Kuigi uue süsteemi eesmärk on lihtsustada registreerimismenetlust, muuta toimingud 
läbipaistvaks ja kõrvaldada veoettevõtjate konkurentsi takistavad tõkked, peab prioriteet 
number üks olema alati ohutus.

Kaks aastat pärast käesoleva määruse rakendamist peaks komisjon koostama selle 
mõjuhinnangu.

Ning lõpuks leiab raportöör, et vedajal peaks olema luba oma andmeid lihtsalt ja vähese 
halduskoormusega ajakohastada.


