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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai par radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijas 
Kopienas sistēmas izveidošanu
(COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2012)0561),

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 31. un 32. pantu, saskaņā 
ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C7-0320/2012),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 293. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 
106.a pantu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Radioaktīvo materiālu transporta 
uzraudzībai un kontrolei Komisija izveido 
un uztur Pārvadātāju reģistrācijas 
elektronisko sistēmu (Electronic System for 
Carrier Registration, ESCReg). Komisija 
nosaka sistēmā iekļaujamo informāciju, kā 
arī ESCReg tehniskās specifikācijas un 
prasības.

1. Radioaktīvo materiālu transporta 
uzraudzībai un kontrolei Komisija izveido 
un uztur Pārvadātāju reģistrācijas 
elektronisko sistēmu (Electronic System for 
Carrier Registration, ESCReg). Komisija 
nosaka sistēmā iekļaujamo informāciju, kā 
arī ESCReg tehniskās specifikācijas un 
prasības. Lai novērstu šo specifikāciju 
nepareizu interpretāciju, tām jābūt 
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pilnīgām un nepārprotamām.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a ESCReg sistēma ir droša, noturīga un 
pilnībā funkcionējoša pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā. Turklāt pārrobežu 
pārvadājumu sekmēšanas nolūkā izveido 
kompetento iestāžu un ESCReg 
informācijas apmaiņas mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Pieteikumu iesniegušais pārvadātājs 
iesniedz elektroniski aizpildītu veidlapu, 
kuras paraugs ir I pielikumā.

Pieteikumu iesniegušais pārvadātājs 
iesniedz elektroniski aizpildītu veidlapu, 
kuras paraugs ir I pielikumā. Pieteikumu 
iesniedzēju vajadzībām pastāvīgi ir 
pieejamas tiešsaistes instrukcijas, kurās 
norādīta kontaktinformācija un 
informācija par to, kā sazināties ar valsts 
kontaktpunktu vai kompetento iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc pieteikuma veidlapas aizpildīšanas 
un iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
automātiski saņem apstiprinājumu par tās 
saņemšanu un pieteikuma numuru.

2. Pēc pieteikuma veidlapas aizpildīšanas 
un iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs 
automātiski saņem apstiprinājumu par tās 
saņemšanu un pieteikuma numuru. Ja 
sistēma pieteikumu nav reģistrējusi, 
pieteikuma iesniedzējam tiek nosūtīts 
paziņojums par kļūdu, kurā norādīti 
iemesli, kādēļ pieteikums nav reģistrēts.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
5. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Kompetentā iestāde saglabā visu 
pieteikuma iesniedzēju darbību vēsturi, lai 
nodrošinātu to izsekojamību, sekmētu 
labāku pārraudzību un novērstu datu 
viltošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārvadātājs atbild par pieteikuma 
veidlapā, kas iesniegta ESCReg pārvadātāja 
Kopienas reģistrācijai, norādīto datu 
pareizības pastāvīgu nodrošināšanu.

1. Pārvadātājs atbild par pieteikuma 
veidlapā, kas iesniegta ESCReg pārvadātāja 
Kopienas reģistrācijai, norādīto datu 
pareizības pastāvīgu nodrošināšanu. Šā 
iemesla dēļ pieteikuma iesniedzējs ir 
tiesīgs vienkārši atjaunināt datus par sevi, 
tā samazinot administratīvo slogu.

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai garantētu vienlīdzīgu attieksmi 
pret visiem pieteikumu iesniedzējiem, 
kompetentās iestādes nodrošina, ka 
reģistrācijas apliecības izsniegšanas 
kritēriji ir identiski un atbilst SAEA 
definīcijām un ka reģistrācijas process ir 
saskaņots.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Saistībā ar radioaktīvo materiālu 
transportu dalībvalstis izraugās kompetento 
iestādi un valsts kontaktpunktu.

Saistībā ar radioaktīvo materiālu transportu 
dalībvalstis izraugās kompetento iestādi un 
valsts kontaktpunktu. Šo informāciju dara 
pieejamu pieteikuma iesniedzēja 
reģistrācijas lapā.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Informācijai ir viegli piekļūt attālināti un 
ar elektroniskiem līdzekļiem, un 
informācija tiek atjaunināta.

Informācijai ir viegli piekļūt attālināti un ar 
elektroniskiem līdzekļiem, un informācija 
tiek atjaunināta. Minētās informācijas 
kvalitāte un uzticamība, ņemot vērā 
principu, ka apstrādāto datu kvalitāte ir 
atkarīga no ievadīto datu kvalitātes, ir 
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ārkārtīgi svarīga ESCReg uzticamības 
nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Kontaktpunkti un kompetentās iestādes 
pēc iespējas ātrāk atbild uz visiem 
informācijas pieprasījumiem un gadījumos, 
kad pieprasījums ir kļūdains vai 
nepamatots, par to bez kavēšanās informē 
pieteikuma iesniedzēju.

Kontaktpunkti un kompetentās iestādes pēc 
iespējas ātrāk atbild uz visiem informācijas 
pieprasījumiem un gadījumos, kad 
pieprasījums ir kļūdains vai nepamatots, 
par to divu nedēļu laikā informē 
pieteikuma iesniedzēju.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
10. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija divus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā izvērtē tās ietekmi, lai 
konstatētu atlikušos šķēršļus 
konkurētspējīgas pārvadājumu 
uzņēmējdarbības attīstībai Savienībā un 
ierosinātu risinājumus šādu šķēršļu 
novēršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot šo regulu, ņem vērā 
apstiprinātas un funkcionējošas 
reģistrācijas sistēmas pieejamību.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Padome 2012. gada 3. februārī saskaņā ar Euratom līguma 7. pantu nolēma apspriesties ar 
Eiropas Parlamentu par priekšlikumu Padomes regulai par radioaktīvo materiālu pārvadātāju 
reģistrācijas Kopienas sistēmas izveidošanu (COM(2012)561 - 2011/0225(NLE)).

Juridiskais pamats

Šīs regulas noteikumi attiecas uz darba ņēmēju un visas sabiedrības veselības aizsardzības 
drošības pamatstandartiem. Tāpēc izraudzītais juridiskais pamats ir Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līguma 3. nodaļa un jo īpaši tās 31. un 32. pants.

Kopsavilkums

Šā regulas priekšlikuma mērķis ir aizstāt valstu ziņošanas un radioaktīvo materiālu 
pārvadātāju atļauju piešķiršanas procedūras ar vienotu reģistrācijas sistēmu. Šīs regulas 
īstenošanai būtu jāļauj vienkāršot procedūras un mazināt administratīvo slogu, vienlaikus 
saglabājot augsta līmeņa pretradiācijas aizsardzību.

Pamatojums

Eiropas līmenī uz radioaktīvo materiālu pārvadātājiem saskaņā ar Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) attiecas tiesību akti par transportu un ar radiāciju saistītiem 
aspektiem, kas saskaņā ar Euratom līgumu ietver darba ņēmēju un visas sabiedrības veselības 
aizsardzību. Minētos tiesību aktus vienkāršoja ar Direktīvu 2008/68/EK par bīstamo kravu 
iekšzemes pārvadājumiem, apvienojot visus iekšzemes transporta veidus. Saskaņā ar 
Euratom līguma 33. pantu dalībvalstis paredz attiecīgus noteikumus, lai nodrošinātu atbilstību 
pamatstandartiem. Dalībvalstis šīs procedūras ir īstenojušas, izmantojot atšķirīgas sistēmas, 
tādējādi padarot pārvadājumus vēl sarežģītākus. Šādu ziņošanas un atļauju saņemšanas valsts 
procedūru aizstāšana ar vienotu pārvadājumu reģistrācijas sistēmu, saglabājot panāktos 
pretradiācijas aizsardzības līmeņus, sekmēs procedūras vienkāršošanu, administratīvā sloga 
mazināšanu un ievešanas šķēršļu novēršanu.

Ierosināto uzlabojumu kopsavilkums

Referents atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu veicināt pārvadājumus Eiropas 
Savienībā un nodrošināt šo pārvadājumu labāku uzraudzību. Viņš ierosina vairākus teksta 
uzlabojumus.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pārvadātājiem, dalībvalstīm ar savu 
kompetento iestāžu starpniecību būtu jānodrošina, ka kritēriji un datu modeļi reģistrācijas 
apliecību izsniegšanai ir vienādi un reģistrācijas process ir saskaņots. Lai novērstu apliecību 
nepamatotu nepiešķiršanu, vajadzētu būt pieejamām tiešsaistes instrukcijām. Vajadzētu būt 
pieejamai dinamiskai palīdzībai, kas sniedz paskaidrojumus par visiem aizpildāmajiem 
laukiem, kā arī elektroniskajam parakstam.

Reģistrācijas sistēmai vajadzētu būt drošai, noturīgai un pilnībā funkcionējošai pirms šīs 
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regulas stāšanās spēkā. Turklāt pārrobežu pārvadājumu sekmēšanas nolūkā būtu jāizveido 
dalībvalstu kompetento iestāžu un reģistrācijas sistēmas informācijas apmaiņas mehānisms.

Ontoloģijai vajadzētu būt vienādai un saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām, Euratom
definīcijām un standartiem, jo īpaši tiem, ko ierosinājusi SAEA. Pārvadājot radioaktīvos 
materiālus, ir jāveic dažas papildu darbības (iekraušana, uzglabāšana, izkraušana), tādēļ ir 
skaidri jānosaka, uz kurām darbībām attiecas šīs regulas darbības joma.

Ir jānodrošina atbilstība reģistrācijas sistēmai, Direktīvu 96/29/Euratom par drošības 
pamatstandartiem papildinot ar piecām citām īpašām direktīvām, kas attiecas uz medicīnisko 
iedarbību, sabiedrības informēšanu, migrējošiem darba ņemējiem, radioaktīvo atkritumu un 
izlietotās degvielas pārvadāšanu un augstas radioaktivitātes aizzīmogotu radioaktīvo avotu un 
bezīpašnieka avotu kontroli. Minēto direktīvu mērķis ir novērst jonizējošā starojuma 
iedarbību, ko izraisa neatbilstīgas darbības, un saskaņot kontroli ES dalībvalstīs. 

Ja pārvadātājs iesniedz reģistrācijas pieteikumu, tā darbību vēsture būtu jādara pieejama 
attiecīgajai atļauju izsniedzējai valsts iestādei, lai nodrošinātu labāku pārraudzību un novērstu 
datu viltošanu.

Var jautāt, kāpēc šīs direktīvas darbības joma ir ierobežota, jo tā neattiecas uz radioaktīvo 
materiālu gaisa vai jūras pārvadājumiem. Gaisa un jūras pārvadātājiem jau pastāv attiecīgas 
sistēmas. Tādēļ nav nepieciešams izstrādāt jaunu reģistrācijas sistēmu. Komisijai ir jāizpēta 
iespējas paplašināt vispiemērotāko no pašreizējām sistēmām. Referents uzskata, ka tas būs 
izmaksu ziņā visefektīvākais un visātrāk īstenojamais risinājums. Lai gan tas būtu 
jāapstiprina, ir iespējams, ka gaisa pārvadātājiem ir vissīkāk izstrādātā un stabilākā sistēma.

Lai gan šīs jaunās sistēmas mērķi ir vienkāršot reģistrācijas procedūru, ieviest pārredzamību 
un novērst šķēršļus konkurētspējīgas pārvadājumu uzņēmējdarbības attīstībai, augstākā 
līmeņa drošībai vienmēr ir jābūt prioritātei.

Pēc diviem šīs regulas īstenošanas gadiem Komisijai būtu jāsagatavo novērtējuma ziņojums 
par šīs regulas ietekmi.

Un, visbeidzot, referents uzskata, ka būtu jāatļauj pārvadātājam vienkārši atjaunināt savus 
datus, piemērojot ierobežotas administratīvās prasības. 


