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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui sistem 
comunitar de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive
(COM(2012)0561 – C7-0320/2013 – 2011/0225(NLE))

(Consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2012)0561),

– având în vedere articolele 31 și 32 din Tratatul Euratom, în temeiul cărora a fost consultat 
de către Consiliu (C7-0320/2012),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0000/2013),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din 
Tratatul Euratom;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei.

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia instituie și menține un Sistem 
electronic de înregistrare a transportatorilor 
(ESCReg) pentru supravegherea și 
controlul transportului de materiale 
radioactive. Comisia definește informațiile 
care trebuie introduse în sistem, 
specificațiile tehnice și cerințele ESCReg.

(1) Comisia instituie și menține un Sistem 
electronic de înregistrare a transportatorilor 
(ESCReg) pentru supravegherea și 
controlul transportului de materiale 
radioactive. Comisia definește informațiile 
care trebuie introduse în sistem, 
specificațiile tehnice și cerințele ESCReg. 
Pentru a evita interpretările greșite, aceste 
specificații trebuie să fie complete și 
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lipsite de ambiguități.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) ESCReg trebuie să fie sigur, robust și 
pe deplin operațional înainte de intrarea 
în vigoare a prezentului regulament. În 
plus, se instituie un mecanism pentru 
schimbul de informații între autoritățile 
competente și ESCReg, cu scopul de a se 
facilita cel puțin transportul 
transfrontalier.

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Transportatorul solicitant completează și 
transmite formularul de cerere electronic 
prevăzut în anexa I.

Transportatorul solicitant completează și 
transmite formularul de cerere electronic 
prevăzut în anexa I. În permanență sunt 
disponibile orientări online conținând 
date de contact și informații despre modul 
în care se poate ajunge la punctul de 
contact sau la autoritatea competentă, în 
vederea furnizării de asistență 
solicitantului.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După completarea și transmiterea 
formularului de cerere, solicitantul 
primește o confirmare de primire automată, 
împreună cu un număr de cerere.

(2) După completarea și transmiterea 
formularului de cerere, solicitantul 
primește o confirmare de primire automată, 
împreună cu un număr de cerere. În cazul 
respingerii cererii, solicitantului îi este 
transmis un mesaj de eroare în care se 
specifică motivele pentru care a fost 
respinsă cererea.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Autoritatea competentă păstrează 
toate datele istorice ale tuturor 
solicitanților cu scopul de a asigura 
trasabilitatea acestora, de a facilita o mai 
bună monitorizare și de a preveni 
falsificarea.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Transportatorul este responsabil pentru 
asigurarea acurateței permanente a datelor 
conținute în formularul de cerere de 
înregistrare comunitară a transportatorului, 
transmis prin ESCReg.

(1) Transportatorul este responsabil pentru 
asigurarea acurateței permanente a datelor 
conținute în formularul de cerere de 
înregistrare comunitară a transportatorului, 
transmis prin ESCReg. Prin urmare, un 
solicitant este autorizat să își actualizeze 
cu ușurință propriile date cu o sarcină 
administrativă limitată.
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Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru ca toți solicitanții să fie tratați 
la fel, autoritățile competente se asigură 
că criteriile de eliberare a certificatului de 
înregistrare sunt identice și coerente cu 
definițiile AIEA și că procesul de 
înregistrare este armonizat.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre desemnează o autoritate 
competentă și un punct național de contact 
pentru transportul de materiale radioactive.

Statele membre desemnează o autoritate 
competentă și un punct național de contact 
pentru transportul de materiale radioactive. 
Informațiile respective se pun la dispoziție 
pe pagina de înregistrare a solicitantului.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Informațiile trebuie să fie actualizate și 
ușor accesibile de la distanță și pe cale 
electronică.

Informațiile trebuie să fie actualizate și 
ușor accesibile de la distanță și pe cale 
electronică. Urmând principiul conform 
căruia din surse de calitate îndoielnică se 
pot obține numai rezultate de calitate 
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îndoielnică, calitatea și acuratețea 
informațiilor sunt esențiale pentru 
stabilirea credibilității ESCReg.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punctele de contact și autoritățile 
competente răspund în cel mai scurt timp 
posibil unei solicitări de informații și, în 
cazurile în care aceasta conține erori sau 
este nefondată, informează solicitantul în 
consecință, fără întârziere.

Punctele de contact și autoritățile 
competente răspund în cel mai scurt timp 
posibil unei solicitări de informații și, în 
cazurile în care aceasta conține erori sau 
este nefondată, informează solicitantul în 
consecință, în termen de două săptămâni.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează impactul prezentului 
regulament în termen de doi ani de la 
intrarea sa în vigoare, în vederea 
identificării unor eventuale bariere 
rămase în calea unor activități de 
transport competitive în Uniune și în 
vederea prezentării unor soluții pentru 
eliminarea acestor bariere.

Or. en

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La punerea în aplicare a prezentului 
regulament se ține seama de 
disponibilitatea unui sistem de 
înregistrare validat și operațional.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 3 februarie 2012, Consiliul a decis să consulte Parlamentul European în temeiul articolului 
7 din Tratatul Euratom cu privire la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a 
unui sistem comunitar de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive 
COM(2012)561 - 2011/0225(NLE).

Temei juridic

Dispozițiile prezentului regulament se referă la normele de securitate de bază privind protecția 
sănătății lucrătorilor și a populației. În consecință, temeiul juridic este constituit de capitolul 3 
din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special de articolele 
31 și 32.

Sinteză

Prezenta propunere de regulament urmărește înlocuirea procedurilor naționale de raportare și 
autorizare legate de transportatorii de materiale radioactive cu un sistem de înregistrare unic. 
Punerea în aplicare a regulamentului ar trebui să permită simplificarea procedurilor și 
reducerea sarcinii administrative, totodată menținându-se un nivel ridicat de protecție 
împotriva radiațiilor.

Justificare

La nivel european, în cazul transportatorilor de materiale radioactive se aplică legislația 
privind transporturile, în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și 
legislația referitoare la aspectele specifice radiațiilor, inclusiv la protecția sănătății lucrătorilor 
și a populației, în temeiul Tratatului Euratom. Legislația a fost simplificată prin Directiva 
2008/68/CE privind transportul interior de mărfuri periculoase, prin gruparea tuturor 
modurilor de transport intern. În conformitate cu articolul 33 din Tratatul Euratom, statele 
membre stabilesc dispoziții adecvate pentru a asigura respectarea normelor de bază. Statele 
membre au implementat aceste proceduri în cadrul unor sisteme diferite, mărind astfel 
complexitatea operațiunilor de transport ca atare. Prin urmare, înlocuirea acestor proceduri 
naționale de raportare și autorizare cu un sistem unic de înregistrare pentru practica 
transportului va contribui la simplificarea procedurii, la reducerea sarcinii administrative și la 
eliminarea barierelor la intrarea pe piață, menținând în același timp nivelurile ridicate de 
radioprotecție atinse.

Sinteza îmbunătățirilor propuse

Raportorul salută propunerea Comisiei Europene de facilitare a transporturilor pe teritoriul 
UE și de asigurare a unei mai bune monitorizări a acestor transporturi. Raportorul propune 
mai multe îmbunătățiri ale textului:

Pentru ca toți transportatorii să fie tratați la fel, statele membre, prin intermediul autorităților 
competente naționale, ar trebui să se asigure că criteriile și modelele de date pentru eliberarea 
certificatului de înregistrare sunt aceleași pentru toți și că procesul de înregistrare este 
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armonizat. Ar trebui să fie disponibile orientări online pentru a evita respingerile nejustificate. 
Ar trebui să se implementeze un sistem de asistență dinamic, care să expliciteze toate 
câmpurile solicitate, precum și un sistem de semnături electronice.

Sistemul de înregistrare ar trebuie să fie sigur, robust și pe deplin operațional înainte de 
intrarea în vigoare a prezentului regulament. În plus, ar trebui să se instituie un mecanism 
pentru schimbul de informații între autoritățile naționale ale statelor membre și sistemul de 
înregistrare, ceea ce ar facilita cel puțin transportul transfrontalier.

Ontologia ar trebui să fie uniformă și coerentă cu directivele existente, cu definițiile din 
Tratatul Euratom și cu standardele, în special cele propuse de AIEA. La transportul de 
materiale radioactive sunt necesare unele activități suplimentare (încărcare, depozitare, 
descărcare), astfel că este necesar să se definească în mod clar care activități intră în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament.

Sistemul de înregistrare trebuie să fie conform cu Directiva 96/29/Euratom privind 
standardele de siguranță elementare, completată de alte cinci directive specifice care privesc 
expunerea în scopuri medicale, informarea publicului, lucrătorii externi, transferurile de 
deșeuri radioactive și combustibil uzat și controlul surselor radioactive închise de mare 
activitate și al surselor orfane. Prezenta directivă urmărește evitarea expunerii la radiații 
ionizante care rezultă în urma operațiunilor necorespunzătoare și armonizarea controalelor în 
statele membre ale UE. 

Atunci când un transportator solicită înregistrarea, datele sale istorice ar trebui să fie puse la 
dispoziția autorității naționale care eliberează certificatul, pentru o mai bună monitorizare și 
pentru a împiedica falsificarea.

Nu este clar de ce această directivă are un domeniu de aplicare limitat, transportul de 
materiale radioactive pe calea aerului sau pe mare nefiind inclus. Pentru transportatorii aerieni 
și maritimi există deja astfel de sisteme. Prin urmare nu este nevoie să se dezvolte un nou 
sistem de înregistrare. Comisia trebuie să exploreze mai degrabă posibilitățile extinderii celui 
mai adecvat sistem existent. Raportorul consideră că aceasta va fi soluția cea mai rentabilă, 
care poate fi pusă în aplicare în modul cel mai rapid. Deși acest lucru mai trebuie confirmat, 
este posibili ca transportatorii aerieni să dispună de cel mai elaborat și robust sistem.

Cu toate că acest nou sistem are ca obiective simplificarea procedurii de înregistrare, 
introducerea transparenței și eliminarea barierelor din calea unei activități de transport 
competitive, prioritatea trebuie să fie întotdeauna cel mai ridicat nivel de siguranță.

Comisia ar trebui să realizeze un raport de evaluare a impactului prezentului regulament în 
termen de doi ani de la punerea sa în aplicare.

În final, raportorul consideră că un transportator ar trebui să fie autorizat să își actualizeze cu 
ușurință propriile date cu o sarcină administrativă limitată. 


