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PR_NLE-CN_art55am

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený a doplnený 
text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v 
konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu 
dopravcov rádioaktívnych materiálov
(COM(2012)0561 – C7-0320/2013 – 2011/0225(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2012)0561),

– so zreteľom na články 31 a 32 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorými Rada konzultovala 
s Európskym parlamentom (C7 0320/2012),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0000/2013),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 
pre atómovú energiu;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia zriadi a udržiava Elektronický 
systém registrácie dopravcov (ESCReg) 
pre dozor nad prepravou rádioaktívneho 
materiálu a jej kontrolu. Komisia 
vymedzuje informácie, ktoré sa majú 
zahrnúť do systému, technické špecifikácie 
a požiadavky týkajúce sa ESCReg-u.

1. Komisia zriadi a udržiava Elektronický 
systém registrácie dopravcov (ESCReg) 
pre dozor nad prepravou rádioaktívneho 
materiálu a jej kontrolu. Komisia 
vymedzuje informácie, ktoré sa majú 
zahrnúť do systému, technické špecifikácie 
a požiadavky týkajúce sa ESCReg-u. Aby 
sa zamedzilo nesprávnemu výkladu, sú 
tieto špecifikácie úplné a jednoznačné.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Systém ESCReg ESCReg je 
zabezpečený, robustný a plne funkčný 
pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia. Okrem toho sa vytvorí 
mechanizmus výmeny informácií medzi 
príslušnými orgánmi a systémom 
ESCReg, aby sa aspoň uľahčila 
cezhraničná preprava.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Žiadateľ predkladá vyplnený elektronický 
formulár žiadosti uvedený v prílohe I.

Žiadateľ predkladá vyplnený elektronický 
formulár žiadosti uvedený v prílohe I.
V záujme poskytnutia pomoci žiadateľovi 
sú vždy k dispozícii online pokyny s 
kontaktnými údajmi a informáciami o 
tom, ako sa spojiť s kontaktným miestom 
alebo príslušným orgánom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Po vyplnení a predložení formulára 2. Po vyplnení a predložení formulára 



PR\935515SK.doc 7/12 PE510.688v01-00

SK

žiadosti žiadateľ dostane automatické 
potvrdenie o prijatí spolu s číslom žiadosti.

žiadosti žiadateľ dostane automatické 
potvrdenie o prijatí spolu s číslom žiadosti. 
V prípade zamietnutia sa žiadateľovi 
odošle chybové hlásenie, v ktorom sa 
uvedú dôvody, prečo bola žiadosť 
zamietnutá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. Príslušný orgán uchováva v prípade 
všetkých žiadateľov všetky historické 
údaje, aby zabezpečil ich sledovateľnosť, 
uľahčil lepšie sledovanie a zabránil 
akémukoľvek falšovaniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Dopravca je zodpovedný za 
zabezpečenie neustálej správnosti údajov 
uvedených vo formulári žiadosti o 
registráciu dopravcu v Spoločenstve 
podanej prostredníctvom systému ESCReg.

1. Dopravca je zodpovedný za 
zabezpečenie neustálej správnosti údajov 
uvedených vo formulári žiadosti o 
registráciu dopravcu v Spoločenstve 
podanej prostredníctvom systému ESCReg. 
Preto je žiadateľ oprávnený ľahko 
aktualizovať svoje vlastné  údaje s 
minimálnou administratívnou záťažou.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V záujme rovnakého zaobchádzania 
so všetkými žiadateľmi príslušné orgány 
zabezpečia, aby kritériá pre vydanie 
osvedčenia o registrácii boli rovnaké a v
súlade s vymedzením pojmov MAAE a aby  
bol registračný postup harmonizovaný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Každý členský štát určí príslušný orgán a 
národné kontaktné miesto pre prepravu 
rádioaktívnych materiálov.

Každý členský štát určí príslušný orgán a 
národné kontaktné miesto pre prepravu 
rádioaktívnych materiálov. Táto 
informácia sa sprístupní na stránke 
určenej na registráciu žiadateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Tieto informácie musia byť ľahko 
prístupné na diaľku a v elektronickej forme 
a musia sa aktualizovať.

Tieto informácie musia byť ľahko 
prístupné na diaľku a v elektronickej forme 
a musia sa aktualizovať. V súlade so 
zásadou, že ak sa zadajú nezmyselné a 
chybné údaje, vyprodukuje systém tiež 
chybné údaje (anglický pojem „garbage in 
- garbage out“), je na zabezpečenie 
dôveryhodnosti ESCReg potrebná kvalita 
a presnosť informácií.  
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Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Kontaktné miesta a príslušné orgány 
reagujú čo najrýchlejšie na každú žiadosť o 
informácie a bezodkladne informovali
žiadateľa v prípade chybnej alebo 
neopodstatnenej žiadosti.

Kontaktné miesta a príslušné orgány 
reagujú čo najrýchlejšie na každú žiadosť o 
informácie a do dvoch týždňov informujú
žiadateľa v prípade chybnej alebo 
neopodstatnenej žiadosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia posúdi vplyv tohto nariadenia 
dva roky po nadobudnutí jeho účinnosti, 
aby bolo možné identifikovať všetky 
zostávajúce prekážky 
konkurencieschopného podnikania 
v doprave v Únii a navrhnúť riešenia na 
ich odstránenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri uplatňovaní tohto nariadenia sa 
zohľadňuje, či je k dispozícii validovaný a 
operačný  registračný systém.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 3. februára 2012 sa Rada rozhodla konzultovať v súlade s článkom 7 Zmluvy o Euratome 
s Európskym parlamentom o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém 
Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov COM(2012)0561 –
2011/0225(NLE).

Právny základ

Ustanovenia tohto nariadenia sa týkajú základných bezpečnostných noriem ochrany zdravia 
pracovníkov a obyvateľstva. Preto je právnym základom kapitola 3 Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä jej články 31 a 32.

Zhrnutie

Cieľom tohto návrhu nariadenia je nahradiť vnútroštátne postupy predkladania správ a 
povoľovacie postupy týkajúce sa dopravcov rádioaktívnych materiálov jediným registračným 
systémom. Vykonávanie tohto nariadenia by malo umožniť zjednodušiť postupy a znížiť 
administratívnu záťaž, a to pri zachovaní vysokej úrovne ochrany pred žiarením.
Odôvodnenie

Na európskej úrovni sa na dopravcov rádioaktívnych materiálov vzťahujú právne predpisy z 
oblasti dopravy vychádzajúce zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a právne 
predpisy upravujúce aspekty špecifické pre žiarenie vrátane ochrany zdravia pracovníkov a 
obyvateľstva ktoré vznikli na základe Zmluvy o Euratome. Právne predpisy sa zjednodušili 
smernicou 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru tým, že sa v nej 
kombinujú všetky druhy dopravy vo vnútrozemí. Členské štáty podľa článku 33 Zmluvy 
o Euratome ustanovujú primerané opatrenia na zabezpečenie súladu so základnými normami. 
Členské štáty uplatňujú tieto postupy prostredníctvom rozdielnych systémov, čo ešte zvyšuje 
komplexnosť prepravných operácií ako takých. Nahradenie týchto vnútroštátnych postupov 
predkladania správ a povoľovacích postupov jediným registračným systémom pre činnosť 
dopravy preto prispeje k zjednodušeniu postupu, zníženiu administratívnej záťaže, 
odstráneniu prekážok vstupu, pričom budú aj naďalej platiť vysoké úrovne ochrany pred 
žiarením.

Zhrnutie navrhovaných zlepšení

Spravodajca víta návrh Európskej komisie na uľahčenie prepravy v EÚ a zabezpečenie 
lepšieho sledovania týchto druhov prepravy. Navrhuje niekoľko vylepšení znenia:

V záujme rovnakého zaobchádzania so všetkými dopravcami by členské štáty mali 
prostredníctvom ich vnútroštátneho príslušného orgánu zabezpečiť, aby kritériá a dátové 
modely pre vydanie osvedčenia o registrácii boli rovnaké a registračný postup bol 
harmonizovaný. Mali by byť k dispozícii online pokyny, aby sa zamedzilo neodôvodnenému 
zamietnutiu. Mala by sa zaviesť dynamická pomôcka vysvetľujúca všetky požadované 
políčka, ako aj elektronický podpis.
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Registračný systém by mal byť zabezpečený, robustný a plne funkčný predtým, ako 
nariadenie nadobudne účinnosť. Okrem toho by sa mal vytvoriť mechanizmus výmeny 
informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov a  registračným systémom, čím sa 
aspoň uľahčí cezhraničná preprava.

Jeho podstata by mala byť rovnaká a v súlade s existujúcimi smernicami, vymedzeniami 
pojmov Zmluvy o Euratome a normami, najmä tými, ktoré navrhla MAAE. Pri preprave 
rádioaktívnych materiálov sú nevyhnutné niektoré ďalšie činnosti (nakladanie, ukladania 
a vykladanie), preto je potrebné jasne vymedziť, ktoré činnosti sú v rozsahu pôsobnosti tohto
nariadenia.

Je nutné, aby registračný systém bol v súlade so základnými bezpečnostnými normami 
smernice 96/29/Euratom, ktorá bola doplnená ďalšími piatimi špecifickými smernicami 
týkajúcimi sa ožiarenia na lekárske účely , informovania verejnosti, externých pracovníkov, 
prepravy rádioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva a kontroly zapečatených zdrojov vysoko 
rádioaktívneho žiarenia a zdrojov zvyškového žiarenia. Cieľom týchto smerníc je zabrániť 
vystaveniu ionizujúcemu žiarenie vznikajúcom pri nevhodných operáciách a harmonizovať 
kontroly v členských štátoch EÚ. 

Keď dopravca žiada o registráciu, jeho historické údaje by sa mali sprístupniť národnému 
orgánu vydávajúcemu certifikát, aby sa zabezpečilo lepšie sledovanie a zabránilo 
akémukoľvek falšovaniu.

Je otázne, prečo má táto smernica obmedzený rozsah pôsobnosti, keďže nezahŕňa prepravu 
rádioaktívnych materiálov letecky alebo po mori. Pre dopravcov, ktorí využívajú leteckú 
alebo námornú dopravu, takéto systémy už existujú. Preto nie je potrebné vyvíjať nový 
registračný systém. Komisia musí namiesto toho preskúmať možnosti rozšírenia 
najvhodnejšieho existujúceho systému. Spravodajca sa nazdáva, že by to bolo nákladovo 
najefektívnejšie riešenie, ktorého realizácia môže byť najrýchlejšia. Hoci by sa to malo
overiť, je pravdepodobné, že leteckí dopravcovia majú najprepracovanejší a najrobustnejší 
systém.

Aj keď má tento nový systém za cieľ zjednodušiť postup registrácie, zaviesť transparentnosť 
a odstrániť prekážky konkurencieschopného podnikania v doprave, prioritou musí byť vždy 
najvyššia úroveň bezpečnosti.

Komisia by mala vypracovať správu o posúdení vplyvu tohto nariadenia dva roky po jeho 
vykonaní.

Na záver sa spravodajca domnieva, že dopravca by mal byť oprávnený ľahko aktualizovať 
svoje vlastné údaje s minimálnou administratívnou záťažou.


