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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy 
system rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych
(COM(2012)0561 – C7-0320/2013 – 2011/0225(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2012)0561),

– uwzględniając art. 31 i 32 traktatu EURATOM, na którego mocy Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C7–0320/2012),

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności (A7-0000/2013),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę opracowanego przez nią wniosku, zgodnie
z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a traktatu 
EURATOM;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów nadzoru i kontroli transportu 
materiałów promieniotwórczych Komisja 
powinna ustanowić i utrzymywać 
elektroniczny system rejestracji 
przewoźników (ESCReg). Komisja określa 
informacje, które mają zostać zawarte
w systemie, specyfikacje techniczne

1. Do celów nadzoru i kontroli transportu 
materiałów promieniotwórczych Komisja 
powinna ustanowić i utrzymywać 
elektroniczny system rejestracji 
przewoźników (ESCReg). Komisja określa 
informacje, które mają zostać zawarte
w systemie, specyfikacje techniczne
i wymagania ESCReg. W celu uniknięcia 
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i wymagania ESCReg. błędów w interpretacji specyfikacje te 
muszą być kompletne i jednoznaczne.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. ESCReg musi być zabezpieczony, 
sprawny i w pełni operacyjny przed 
wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia. Ponadto należy stworzyć 
mechanizm wymiany informacji między 
właściwymi organami a ESCReg, aby 
przynajmniej ułatwić transport 
transgraniczny. 

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewoźnik składający wniosek jest 
zobowiązany do złożenia wypełnionego 
elektronicznego formularza wniosku 
określonego w załączniku I.

Przewoźnik składający wniosek jest 
zobowiązany do złożenia wypełnionego 
elektronicznego formularza wniosku 
określonego w załączniku I. Jako pomoc 
służą wnioskodawcy dostępne cały czas
w internecie wytyczne zawierające dane 
kontaktowe i informacje dotyczące 
sposobów skontaktowania się z punktem 
kontaktowym lub właściwym organem.

Or. en
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Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po wypełnieniu i złożeniu wniosku, 
wnioskodawca otrzyma automatyczne 
potwierdzenie odbioru wraz z numerem 
wniosku.

2. Po wypełnieniu i złożeniu wniosku, 
wnioskodawca otrzyma automatyczne 
potwierdzenie odbioru wraz z numerem 
wniosku. W przypadku odrzucenia 
wniosku do wnioskodawcy wysyłana jest 
wiadomość zwrotna z podaniem powodów 
odrzucenia wniosku.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Właściwy organ przechowuje dane 
historyczne dotyczące wszystkich 
wnioskodawców, aby zapewnić ich 
identyfikowanie, ułatwiać lepsze 
monitorowanie i zapobiegać fałszowaniu.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przewoźnik jest odpowiedzialny za 
zapewnienie ciągłej aktualności danych 
podanych w formularzu wniosku 
wspólnotowego systemu rejestracji 
przewoźników złożonego za pomocą 
ESCReg.

1. Przewoźnik jest odpowiedzialny za 
zapewnienie ciągłej aktualności danych 
podanych w formularzu wniosku 
wspólnotowego systemu rejestracji 
przewoźników złożonego za pomocą 
ESCReg. Wnioskodawca jest zatem 
uprawniony do łatwego aktualizowania 
własnych danych przy niewielkim 
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obciążeniu administracyjnym.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu równego traktowania 
wszystkich wnioskodawców właściwe 
organy dopilnowują, by kryteria 
przedkładania certyfikatu rejestracji były 
identyczne i zgodne z definicjami MAEA 
oraz by proces rejestracji został 
zharmonizowany.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ i krajowy punkt 
kontaktowy do celów transportu 
materiałów promieniotwórczych.

Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ i krajowy punkt 
kontaktowy do celów transportu 
materiałów promieniotwórczych.
Informacje te są udostępniane na 
rejestracyjnej stronie wnioskodawcy.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Informacje te są łatwo dostępne na Informacje te są łatwo dostępne na 
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odległość i drogą elektroniczną oraz 
uaktualniane.

odległość i drogą elektroniczną oraz 
uaktualniane. Zgodnie z zasadą „do kosza 
– z kosza” jakość i dokładność informacji 
mają zasadnicze znaczenie dla 
wiarygodności ESCReg.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Punkty kontaktowe oraz właściwe organy 
odpowiadają tak szybko jak to możliwie na 
wszelkie wnioski dotyczące podania 
informacji, a w przypadkach gdy wniosek 
jest nieprawidłowy lub nieuzasadniony
niezwłocznie informują o tym 
wnioskodawcę.

Punkty kontaktowe oraz właściwe organy 
odpowiadają tak szybko jak to możliwie na 
wszelkie wnioski dotyczące podania 
informacji, a w przypadkach gdy wniosek 
jest nieprawidłowy lub nieuzasadniony 
informują o tym wnioskodawcę w ciągu 
dwóch tygodni.

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje oceny oddziaływania 
niniejszego rozporządzenia dwa lata po 
jego wejściu w życie, aby określić wszelkie 
pozostałe bariery dla konkurencyjności 
sektora transportu w Unii oraz 
zaproponować rozwiązania, które pozwolą 
usunąć te bariery. 

Or. en
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Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie niniejszego rozporządzenia 
uwzględnia dostępność zatwierdzonego
i sprawnego systemu rejestracji.

Or. en



PR\935515PL.doc 11/12 PE510.688v01-00

PL

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2012 r. Rada postanowiła skonsultować się z Parlamentem Europejskim na 
mocy art. 7 traktatu EURATOM w sprawie wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA 
RADY ustanawiającego wspólnotowy system rejestracji przewoźników materiałów 
promieniotwórczych COM(2012)0561 - 2011/0225(NLE).

Podstawa prawna

Przepisy niniejszego rozporządzenia wiążą się z podstawowymi normami ochrony zdrowia 
pracowników i ogółu społeczeństwa. W związku z tym podstawą prawną jest rozdział 3 
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 
31 i 32.

Streszczenie

Niniejszy wniosek dotyczący rozporządzenia ma na celu zastąpienie krajowych procedur 
sprawozdawczości i wydawania zezwoleń dla przewoźników materiałów promieniotwórczych 
jednym systemem rejestracji. Wdrożenie rozporządzenia powinno umożliwić uproszczenie 
procedur i zmniejszenie obciążeń administracyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu 
wysokiego poziomu ochrony przed promieniowaniem.
Uzasadnienie

Na poziomie europejskim przewoźnicy materiałów promieniotwórczych podlegają 
prawodawstwu w zakresie transportu zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) i prawodawstwu w zakresie aspektów dotyczących promieniowania,
w tym ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa na mocy traktatu EURATOM. 
Prawodawstwo to zostało uproszczone dyrektywą 2008/68/WE w sprawie transportu 
lądowego towarów niebezpiecznych dzięki połączeniu wszystkich rodzajów transportu 
lądowego i śródlądowego. Państwa członkowskie zgodnie z art. 33 traktatu EURATOM 
przyjmują odpowiednie przepisy w celu zapewnienia przestrzegania ustanowionych 
podstawowych norm. Państwa członkowskie wdrożyły wspomniane procedury
w zróżnicowanych systemach, co jeszcze bardziej komplikuje same operacje transportowe. 
Zastąpienie krajowych procedur sprawozdawczości i wydawania zezwoleń jednym systemem 
rejestracji do celów transportu przyczyni się zatem do uproszczenia procedury, zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych, zniesienia barier przy wjeździe, przy jednoczesnym utrzymaniu 
dotychczasowych wysokich poziomów ochrony przed promieniowaniem.

Krótki opis proponowanych usprawnień

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej mający na celu 
ułatwienie transportu w UE i zapewnienie jego lepszego monitorowania. Sprawozdawca 
proponuje kilka zmian, które pozwolą ulepszyć tekst.

W celu równego traktowania wszystkich przewoźników państwa członkowskie – za 
pośrednictwem właściwych organów – powinny dopilnować, by kryteria i modele danych 
związane z przedkładaniem certyfikatu rejestracji były takie same oraz by proces rejestracji 
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został zharmonizowany. Aby unikać bezzasadnego odrzucania wniosków, należy udostępniać
w internecie odpowiednie wytyczne. Należy też wprowadzić dynamiczną pomoc, zawierającą 
objaśnienia dotyczące wszystkich wymaganych pól, oraz podpis elektroniczny.

System rejestracji powinien być zabezpieczony, sprawny i w pełni operacyjny przed wejściem
w życie niniejszego rozporządzenia. Ponadto należy stworzyć mechanizm wymiany 
informacji między właściwymi organami państw członkowskich a systemem rejestracji, który 
przynajmniej ułatwi transport transgraniczny. 

Kryteria powinny być takie same i zgodne z obowiązującymi dyrektywami, definicjami
i normami EURATOM, zwłaszcza tymi, które zaproponowała MAEA.  Podczas transportu 
materiałów promieniotwórczych konieczne są pewne dodatkowe działania (załadunek, 
magazynowanie, rozładunek). Należy zatem jasno określić, które działania wchodzą w zakres 
niniejszego rozporządzenia.

System rejestracji musi być zgodny z dyrektywą 96/29/EURATOM ustanawiającą 
podstawowe normy bezpieczeństwa, uzupełnioną pięcioma dyrektywami szczegółowymi 
dotyczącymi narażenia na działanie promieniowania jonizującego w celach medycznych, 
informacji publicznych, pracowników zewnętrznych, transportu odpadów 
promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego oraz kontroli wysoce radioaktywnych 
źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych. Dyrektywy te mają na celu zapobieganie 
narażeniu na promieniowanie jonizujące wynikające z niewłaściwych działań oraz 
ujednolicenie kontroli w państwach członkowskich UE. 

Kiedy przewoźnik występuje z wnioskiem o rejestrację, należy udostępnić dane historyczne 
na jego temat właściwemu organowi krajowemu udzielającemu certyfikatu w celu 
zapewnienia lepszego monitorowania i zapobiegania fałszowaniu.

Nie jest jasne, dlaczego dyrektywa ta ma ograniczony zakres, ponieważ nie obejmuje 
transportu materiałów promieniotwórczych drogą powietrzną czy morską. Systemy dotyczące 
przewoźników powietrznych i morskich już istnieją. Dlatego nie ma potrzeby tworzyć 
nowego systemu rejestracji. Zamiast tego Komisja musi zbadać możliwość rozszerzenia 
najbardziej odpowiedniego systemu, który już istnieje. Sprawozdawca jest zdania, że będzie 
to bardziej opłacalne rozwiązanie, które będzie można najszybciej wprowadzić. Mimo że 
należy to jeszcze potwierdzić, system dotyczący przewoźników powietrznych jest 
prawdopodobnie najbardziej rozbudowany i sprawny.

Mimo że ten nowy system ma na celu uproszczenie procedury rejestracji, wprowadzenie 
przejrzystości i usunięcie barier dla konkurencyjnej działalności transportowej, priorytetem 
musi być zawsze najwyższy stopień bezpieczeństwa.

Komisja powinna sporządzić sprawozdanie oceniające oddziaływanie niniejszego 
rozporządzenia dwa lata po jego wejściu w życie.

Reasumując, sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że przewoźnik powinien być 
uprawniony do łatwego aktualizowania własnych danych przy niewielkim obciążeniu 
administracyjnym. 


