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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Bendrijos radioaktyviųjų 
medžiagų vežėjų registracijos sistema
(COM(2012) 0561 – C7-0320/2013 – 2011/0225(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2012) 0561),

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 31 ir 32 
straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0320/2012),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 
106a straipsnį;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Radioaktyviųjų medžiagų vežimo 
priežiūros ir kontrolės tikslais Komisija 
įdiegia ir prižiūri elektroninę vežėjų 
registracijos sistemą (angl. ESCReg). 
Komisija apibrėžia į sistemą įtrauktiną 
informaciją, technines specifikacijas ir 
reikalavimus, susijusius su ESCReg.

1. Radioaktyviųjų medžiagų vežimo 
priežiūros ir kontrolės tikslais Komisija 
įdiegia ir prižiūri elektroninę vežėjų 
registracijos sistemą (angl. ESCReg). 
Komisija apibrėžia į sistemą įtrauktiną 
informaciją, technines specifikacijas ir 
reikalavimus, susijusius su ESCReg. 
Siekiant išvengti klaidingo aiškinimo, šios 
specifikacijos turi būti išsamios ir 
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nedviprasmiškos.

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. ESCReg yra saugi ir patikima sistema, 
kuri pradeda visapusiškai veikti prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui. Be to, 
siekiant bent jau supaprastinti 
tarpvalstybinį vežimą, sukuriamas 
kompetentingų institucijų ir ESCReg 
keitimosi informacija mechanizmas.

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paraišką teikiantis vežėjas pateikia 
užpildytą I priede nustatytos formos 
elektroninę paraišką.

Paraišką teikiantis vežėjas pateikia 
užpildytą I priede nustatytos formos 
elektroninę paraišką. Siekiant padėti 
paraiškos teikėjui, visada galima naudotis 
interneto gairėmis, kuriose nurodyti 
kontaktiniai duomenys ir informacija, 
kaip susisiekti su informacijos centru ar 
kompetentinga institucija.

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Užpildęs ir pateikęs paraiškos formą, 
paraiškos teikėjas gauna automatinį 
gavimo patvirtinimą, kuriame nurodomas 
paraiškos numeris.

2. Užpildęs ir pateikęs paraiškos formą, 
paraiškos teikėjas gauna automatinį 
gavimo patvirtinimą, kuriame nurodomas 
paraiškos numeris. Jei paraiška atmetama, 
paraiškos teikėjui nusiunčiamas 
pranešimas apie klaidą, kuriame 
nurodomos paraiškos atmetimo priežastys.

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Kompetentinga institucija saugo visus 
visų paraiškų teikėjų duomenis, kad 
užtikrintų jų atsekamumą, sudarytų 
palankesnes sąlygas geresnei stebėsenai ir 
užkirstų kelią bet kokiam klastojimui.

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vežėjas nuolat užtikrina duomenų, 
pateiktų ESCReg sistemai pateiktoje 
Bendrijos vežėjų registracijos paraiškos 
formoje, tikslumą.

1. Vežėjas nuolat užtikrina duomenų, 
pateiktų ESCReg sistemai pateiktoje 
Bendrijos vežėjų registracijos paraiškos 
formoje, tikslumą. Todėl paraiškos teikėjui 
suteikiama teisė nesudėtingai atnaujinti 
savo duomenis nepatiriant didelės 
administracinės naštos.

Or. en
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Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kad visiems paraiškų teikėjams būtų 
sudaromos vienodos sąlygos, 
kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
registracijos sertifikato išdavimo kriterijai 
atitiktų Tarptautinės atominės energijos 
agentūros apibrėžtis ir būtų su jomis 
suderinti ir kad registracijos procesas 
būtų suderintas.

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria už radioaktyviųjų 
medžiagų vežimo klausimus atsakingą 
kompetentingą instituciją ir nacionalinį 
informacijos centrą.

Valstybės narės paskiria už radioaktyviųjų 
medžiagų vežimo klausimus atsakingą 
kompetentingą instituciją ir nacionalinį 
informacijos centrą. Ši informacija 
pateikiama paraiškos teikėjo registracijos 
puslapyje.

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija yra lengvai prieinama per 
atstumą elektroninėmis priemonėmis ir 
nuolat atnaujinama.

Informacija yra lengvai prieinama per 
atstumą elektroninėmis priemonėmis ir 
nuolat atnaujinama. Vadovaujantis 
principu „neteisingi duomenys –
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neteisingi rezultatai“, informacijos 
kokybė ir tikslumas yra būtini ESCReg 
patikimumui užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacijos centras ir kompetentingos 
institucijos kuo greičiau atsako į bet kokį 
prašymą pateikti informaciją, o kai 
prašymas netinkamas ar nepagrįstas, 
neatidėliodami apie tai praneša pateikėjui.

Informacijos centras ir kompetentingos 
institucijos kuo greičiau atsako į bet kokį 
prašymą pateikti informaciją, o kai 
prašymas netinkamas ar nepagrįstas, per 
dvi savaites apie tai praneša pateikėjui.

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus dvejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija įvertina 
jo poveikį, kad nustatytų visas likusias 
konkurencingo vežimo verslo Sąjungoje 
kliūtis ir pasiūlytų sprendimus, kaip šias 
kliūtis būtų galima pašalinti.

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šį reglamentą atsižvelgiama į 
galimybes naudotis patvirtinta ir 
veikiančia registracijos sistema.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

2012 m. vasario 3 d. Taryba nusprendė pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo 
sutarties 7 straipsnį kreiptis į Europos Parlamentą dėl konsultacijos dėl pasiūlymo dėl 
TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatoma Bendrijos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų 
registracijos sistema (COM(2012) 0561 – 2011/0225(NLE)).

Teisinis pagrindas

Šio reglamento nuostatos susijusios su pagrindiniais saugos standartais, skirtais darbuotojų ir 
gyventojų sveikatos apsaugai užtikrinti. Todėl pasirinktas teisinis pagrindas yra Europos 
atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 3 skyrius, visų pirma jo 31 ir 32 straipsniai.

Santrauka

Šio pasiūlymo dėl reglamento tikslas – pakeisti radioaktyviųjų medžiagų vežėjams taikomas 
nacionalines pranešimo ir leidimų išdavimo procedūras viena registracijos sistema. 
Įgyvendinant šį reglamentą turėtų būti galima supaprastinti procedūras ir sumažinti 
administracinę naštą, kartu išlaikant aukštą radiacinės saugos lygį.

Pagrindimas

Europos lygmeniu radioaktyviųjų medžiagų vežėjams taikomi pagal Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) priimti transporto teisės aktai, taip pat pagal Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutartį priimti teisės aktai dėl konkrečių spinduliuotės aspektų, 
įskaitant darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugą. Šie teisės aktai buvo supaprastinti 
priėmus Direktyvą 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais ir sujungus visas 
vidaus transporto rūšis. Pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 33 
straipsnį valstybės narės patvirtina atitinkamas nuostatas, kad užtikrintų pagrindinių standartų 
laikymąsi. Valstybės narės įdiegė šias procedūras pagal skirtingas sistemas, todėl transporto 
operacijos tapo dar sudėtingesnės. Todėl šių nacionalinių pranešimo ir leidimų išdavimo 
procedūrų pakeitimas viena transporto veiklos registracijos sistema padės supaprastinti tvarką, 
sumažinti administracinę naštą ir pašalinti patekimo į rinką kliūtis, kartu išsaugant pasiektą 
aukštą radiacinės saugos lygį.

Siūlomų patobulinimų santrauka

Pranešėjas palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą, kuriuo supaprastinamas vežimas 
Europos Sąjungoje ir siekiama užtikrinti geresnę šio vežimo stebėseną. Jis siūlo įtraukti į šį 
dokumento tekstą kelis patobulinimus.

Kad visiems vežėjams būtų sudaromos vienodos sąlygos, valstybės narės, pasitelkdamos 
nacionalines kompetentingas institucijas, turėtų užtikrinti, kad registracijos sertifikato 
išdavimo kriterijai ir duomenų modeliai būtų vienodi ir kad registracijos procesas būtų 
suderintas. Siekiant išvengti nepagrįsto atmetimo, turėtų būti galima naudotis interneto 
gairėmis. Reikėtų teikti dinamišką pagalbą paaiškinant visas reikalaujamas sritis ir įdiegti 
elektroninį parašą.
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Registracijos sistema turėtų būti saugi ir patikima ir pradėti visapusiškai veikti prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui. Be to, siekiant bent jau supaprastinti tarpvalstybinį vežimą, 
reikėtų sukurti valstybių narių nacionalinės valdžios institucijų ir registracijos sistemos 
keitimosi informacija mechanizmą.

Ontologija turėtų būti suderinta su esamomis direktyvomis, Euratomo apibrėžtimis ir 
standartais, ypač su Tarptautinės atominės energijos agentūros siūlomais standartais, ir juos 
atitikti. Vežant radioaktyviąsias medžiagas reikia atlikti tam tikrus papildomus veiksmus 
(pakrauti, saugoti, iškrauti), todėl būtina aiškiai apibrėžti, kokia veikla priskiriama šio 
reglamento taikymo sričiai.

Būtina užtikrinti, kad registracijos sistema atitiktų Direktyvoje 96/29/Euratomas, kuri buvo 
papildyta kitomis penkiomis konkrečiomis direktyvomis (dėl medicininės apšvitos, 
visuomenės informavimo, komandiruotų darbuotojų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto 
branduolinio kuro vežimo ir dėl didelio aktyvumo uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių ir paliktųjų 
šaltinių kontrolės), nustatytus pagrindinius saugos standartus. Šiomis direktyvomis siekiama 
užkirsti kelią dėl netinkamų veiksmų atsirandančiai jonizuojančiajai spinduliuotei ir suderinti 
kontrolę ES valstybėse narėse.

Kai vežėjas pateikia prašymą dėl registracijos, jo duomenys turėtų būti pateikiami sertifikatą 
išduodančiai nacionalinės valdžios institucijai, kad būtų užtikrinama geresnė stebėsena ir 
užkertamas kelias bet kokiam klastojimui.

Kyla klausimas dėl šios direktyvos taikymo srities apribojimų, nes į ją neįtrauktas 
radioaktyviųjų medžiagų vežimas oru arba jūra. Oro ir jūros vežėjų registracijos sistemos jau 
nustatytos. Todėl nėra reikalo kurti naują registracijos sistemą. Vietoj to Komisija turėtų 
išnagrinėti galimybes išplėsti tinkamiausią esamą sistemą. Pranešėjas mano, kad šis 
sprendimas bus ekonomiškai efektyviausias ir kad jį galima įgyvendinti greičiausiai. Nors tai 
dar reikėtų patvirtinti, tikėtina, kad oro vežėjams taikoma sistema yra išsamiausia ir 
patikimiausia.

Nors diegiant šią naują sistemą siekiama supaprastinti registracijos tvarką, užtikrinti 
skaidrumą ir pašalinti konkurencingo vežimo verslo kliūtis, aukščiausio saugos lygio 
užtikrinimas visada turi būti prioritetas.

Praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įgyvendinimo Komisija turėtų parengti jo 
poveikio vertinimo ataskaitą.

Galiausiai pranešėjas mano, kad reikėtų suteikti teisę vežėjui nesudėtingai atnaujinti savo 
duomenis nepatiriant didelės administracinės naštos.


