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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0561),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével és az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkével összhangban;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság elektronikus fuvarozó-
nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: 
ESCReg rendszer) hoz létre és tart fenn a 
radioaktív anyagok szállításának 
felügyeletére és ellenőrzésére. A Bizottság 
meghatározza az ESCReg rendszerbe 
felveendő információk körét, valamint a 
rendszer műszaki előírásait és 
követelményeit.

(1) A Bizottság elektronikus fuvarozó-
nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: 
ESCReg rendszer) hoz létre és tart fenn a 
radioaktív anyagok szállításának 
felügyeletére és ellenőrzésére. A Bizottság 
meghatározza az ESCReg rendszerbe 
felveendő információk körét, valamint a 
rendszer műszaki előírásait és 
követelményeit. A félreértelmezések 
elkerülése végett ezeknek az előírásoknak 
mindenre kiterjedőeknek és 
egyértelműeknek kell lenniük.
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Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ESCReg rendszernek 
biztonságosnak, megbízhatónak és a 
rendelet hatályba lépését megelőzően már 
teljes mértékben működőképesnek kell 
lennie. Ezen túlmenően információcsere-
mechanizmust kell felállítani az illetékes 
hatóságok és a nyilvántartási rendszer 
között legalább a határokon átnyúló 
fuvarozás megkönnyítése érdekében.

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelmező fuvarozónak be kell 
nyújtania az I. mellékletben található 
kitöltött, elektronikus kérelem-
formanyomtatványt.

A kérelmező fuvarozónak be kell nyújtania 
az I. mellékletben található kitöltött, 
elektronikus kérelem-formanyomtatványt.
A kérelmező segítése érdekében az 
interneten folyamatosan hozzáférhetőnek 
kell lennie az elérhetőségeket és arra 
vonatkozó információt is tartalmazó 
iránymutatásoknak, hogy hogyan lehet 
kapcsolatba lépni a kapcsolattartóval vagy 
az illetékes hatósággal.

Or. en

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérelem-formanyomtatvány kitöltését 
és benyújtását követően a kérelmező 
automatikus átvételi elismervényt és 
kérelmezői azonosítószámot kap.

(2) A kérelem-formanyomtatvány kitöltését 
és benyújtását követően a kérelmező 
automatikus átvételi elismervényt és 
kérelmezői azonosítószámot kap. A 
kérelem elutasítása esetén a kérelmező 
hibaüzenetet kap, amely közli a kérelem 
elutasításának okait.

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A nyomon követhetőség biztosítása, a 
hatékonyabb ellenőrzés segítése és a 
hamisítás minden formájának megelőzése 
érdekében valamennyi fuvarozó addigi 
tevékenységének leírását meg kell őriznie 
az illetékes hatóságnak.

Or. en

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A fuvarozó felelősséggel tartozik az 
ESCReg rendszerbe továbbított közösségi 
fuvarozói nyilvántartáshoz rendszeresített 
formanyomtatványban megadott adatok 
folyamatos pontosságának biztosításáért.

(1) A fuvarozó felelősséggel tartozik az 
ESCReg rendszerbe továbbított közösségi 
fuvarozói nyilvántartáshoz rendszeresített 
formanyomtatványban megadott adatok 
folyamatos pontosságának biztosításáért. 
Ezért a fuvarozók számára lehetővé kell 
tenni, hogy könnyedén és csekély 
adminisztratív terhek mellett frissíthessék 
adataikat.
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Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Annak érdekében, hogy az összes 
kérelmező egyenlő bánásmódban 
részesüljön, az illetékes hatóságoknak 
biztosítaniuk kell azt, hogy a 
nyilvántartási igazolás kiadására 
vonatkozó feltételek egységesek és a NAÜ 
meghatározásaival összhangban legyenek, 
valamint hogy a nyilvántartásba vételi 
eljárások össze legyenek hangolva.

Or. en

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok kijelölik a radioaktív 
anyagok szállításáért felelős hatáskörrel 
rendelkező hatóságot és nemzeti 
kapcsolattartót.

A tagállamok kijelölik a radioaktív 
anyagok szállításáért felelős hatáskörrel 
rendelkező hatóságot és nemzeti 
kapcsolattartót. A rájuk vonatkozó 
információt közzéteszik a kérelmezőknek 
szóló regisztrációs weboldalon.

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az információknak könnyen, nagy Az információknak könnyen, nagy 
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távolságból és elektronikus úton kell 
elérhetőknek lenniük, valamint 
naprakészen kell tartani őket.

távolságból és elektronikus úton kell 
elérhetőknek lenniük, valamint 
naprakészen kell tartani őket. Mivel a 
megadott adat minőségétől függ a 
szolgáltatott adat minősége („garbage in-
garbage out”-elv), az információ 
minősége és pontossága létfontosságú az 
ESCReg rendszer hitelességének 
megalapozásához.

Or. en

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kapcsolattartók és a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok a lehető legrövidebb 
időn belül válaszolnak az információkra 
vonatkozó kérésre, és amennyiben a kérés 
hibás vagy megalapozatlan,
haladéktalanul tájékoztatják erről az 
ügyfelet.

A kapcsolattartók és a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok a lehető legrövidebb 
időn belül válaszolnak az információkra 
vonatkozó kérésre, és amennyiben a kérés 
hibás vagy megalapozatlan, két héten belül
tájékoztatják erről az ügyfelet.

Or. en

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság két évvel e rendelet hatályba 
lépését követően értékeli a rendelet
hatását annak érdekében, hogy 
azonosítson bármely, a versenyképes 
uniós fuvarozói ágazatnak továbbra is 
útjában álló akadályt, és megoldásokat 
javasoljon ezen akadályok felszámolására.

Or. en



PE510.688v01-00 10/12 PR\935515HU.doc

HU

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendeletet ellenőrzött, működő 
nyilvántartási rendszer meglétének 
függvényében kell alkalmazni.

Or. en
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INDOKOLÁS

2012. február 3-án a Tanács az Euratom Szerződés 7. cikkének értelmében konzultációt 
kezdeményezett az Európai Parlamenttel a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi 
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2012)0561 - 2011/0225(NLE)).

Jogalap

E rendelet rendelkezései a munkavállalók és a lakosság egészségének védelmét szolgáló 
alapvető biztonsági előírásokkal állnak összefüggésben. Következésképpen a jogalap az 
Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 3. fejezete, és különösen annak 31. és 
32. cikke.

Összegzés

A rendeletre irányuló javaslat célja, hogy a szállítás lebonyolítása tekintetében egyetlen 
nyilvántartási rendszerrel váltsa fel a radioaktívanyag-fuvarozókra vonatkozó nemzeti 
jelentéstételi és engedélyezési eljárásokat. A rendelet végrehajtásának köszönhetően az 
eljárások egyszerűsödni, az adminisztratív terhek pedig csökkenni fognak, ugyanakkor a 
magas szintű sugárzásvédelem továbbra is biztosított lesz.

Indokolás

Európai szinten a radioaktívanyag-fuvarozók az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) szerinti szállítási jogszabályok, valamint a sugárzással kapcsolatos szempontokra 
vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartoznak; ilyen szempont többek között a munkavállalók 
és a lakosság egészségének az Euratom-Szerződés szerinti védelme is. A jogszabályokat a 
veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv egyszerűsítette azáltal, 
hogy valamennyi szárazföldi szállítási módot egyesítette. Az Euratom-Szerződés 33. cikkének 
értelmében a tagállamok az alapvető előírások betartásának biztosítására megfelelő 
rendelkezéseket állapítanak meg. A tagállamok eltérő rendszerekben hajtották végre ezeket az 
eljárásokat, ezáltal tovább bonyolítva magukat a szállítási műveleteket. A szállítási 
tevékenység esetében ezeknek a nemzeti bejelentési és engedélyezési eljárásoknak egyetlen 
nyilvántartási rendszerrel való felváltása ezért – az elért magas szintű sugárzásvédelem 
fenntartása mellett – hozzá fog járulni az eljárás egyszerűsítéséhez, az adminisztratív terhek 
csökkentéséhez és a belépési korlátok megszüntetéséhez.

A javasolt módosítások összegzése

Az előadó üdvözli az Unión belüli szállítási tevékenység megkönnyítésére és jobb nyomon 
követésére irányuló európai bizottsági javaslatot, amelyet több ponton is módosítani kíván:

Annak érdekében, hogy az összes fuvarozó egyenlő bánásmódban részesüljön, a 
tagállamoknak illetékes nemzeti hatóságaikon keresztül biztosítaniuk kell azt, hogy a 
nyilvántartási igazolás kiadására vonatkozó feltételek és formanyomtatványok, illetve a 
nyilvántartásba vételi eljárások egységesek legyenek. Az indokolatlan elutasítások elkerülése 
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érdekében az interneten iránymutatásokat kell közzétenni. A kitöltendő mezők mindegyikéhez 
külön magyarázatot fűző segítőprogramnak kell kísérnie, és lehetővé kell tenni a 
formanyomtatványok elektronikus aláírását.

A nyilvántartási rendszernek biztonságosnak, megbízhatónak és a rendelet hatályba lépését 
megelőzően már teljes mértékben működőképesnek kell lennie. Ezen túlmenően 
információcsere-mechanizmust kell felállítani a tagállamok nemzeti hatóságai és a 
nyilvántartási rendszer között, mivel ez megkönnyíti a határokon átnyúló fuvarozást.

A szóhasználatnak meg kell egyeznie és összhangban kell lennie a hatályos irányelvekével, 
valamint az Euratom-Szerződés szerinti, és különösen a NAÜ által javasolt 
meghatározásokkal és normákkal.  A radioaktív anyagok szállításakor egyéb tevékenységekre 
(berakodás, tárolás, kirakodás) is szükség van, ezért egyértelműen meg kell határozni, hogy 
ezek közül mi tartozik a rendelet hatálya alá.

A nyilvántartási rendszernek meg kell felelnie az orvosi sugárterheléssel, a nyilvános 
információkkal, a külső munkavállalókkal, a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek 
szállításával, valamint a nagy aktivitású zárt radioaktív sugárforrások és a gazdátlan 
sugárforrások ellenőrzéséről szóló öt másik irányelvvel kiegészített, az alapvető biztonsági 
előírásokról szóló 96/29/Euratom irányelvnek. A felsorolt irányelvek a nem megfelelő 
munkakörülményekből adódó ionizáló sugárzásnak való kitettségek megelőzésére, illetve az 
ellenőrzés uniós tagországokon belüli harmonizálására irányulnak. 

Amennyiben egy fuvarozó kérelmezi nyilvántartásba vételét, a hatékonyabb ellenőrzés és a 
hamisítás megelőzése érdekében addigi tevékenységének leírását a nyilvántartásba vételi 
igazolást kiállító nemzeti hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Felmerülhet a kérdés, hogy az irányelv hatálya miért korlátozott, hiszen radioaktív anyagokat 
légi úton és tengeren is szállítanak, és erre az irányelv hatálya nem terjed ki: a légi és a tengeri 
fuvarozók esetében már léteznek ilyen rendszerek, ezért nincs szükség új nyilvántartási 
rendszert létrehozni számukra. A Bizottságnak ehelyett azt kellene megfontolnia, hogy a 
legmegfelelőbb rendszer használatát kiterjessze. Az előadó véleménye szerint ez lenne a 
költséghatékonyabb megoldás, amely a leggyorsabban meg is valósítható. Bár ez 
megerősítendő, valószínűleg a légi fuvarozók rendelkeznek a legbonyolultabb és 
legkiterjedtebb rendszerrel.

Bár az új rendszer célja a nyilvántartásba vétel egyszerűsítése, az átláthatóság bevezetése és a 
versenyképes fuvarozói ágazat előtti akadályok felszámolása, a legmagasabb szintű
biztonságnak mindig is elsőrendű szempontnak kell lennie.

A Bizottságnak a végrehajtást követő két év múltán értékelési jelentést kell készítenie a 
rendelet hatásáról.

Végezetül az előadó úgy véli, hogy a fuvarozók számára lehetővé kell tenni, hogy könnyedén 
és csekély adminisztratív terhek mellett frissíthessék adataikat. 


