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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi sistema Skupnosti za registracijo prevoznikov 
radioaktivnih snovi
(COM(2012)0561 – C7-0320/2013 – 2011/0225(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2012)0561),

– ob upoštevanju členov 31 in 32 Pogodbe Euratom, v skladu s katerima se je Svet 
posvetoval s Parlamentom (C7-0320/2012),

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora 
za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0000/2013),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija za nadzor in kontrolo prevoza 
radioaktivnih snovi vzpostavi in vzdržuje 
elektronski sistem za registracijo 
prevoznikov (ESCReg). Komisija opredeli 
informacije, ki jih je treba vključiti v 
sistem, tehnične specifikacije in zahteve za 
sistem ESCReg.

1. Komisija za nadzor in kontrolo prevoza 
radioaktivnih snovi vzpostavi in vzdržuje 
elektronski sistem za registracijo 
prevoznikov (ESCReg). Komisija opredeli 
informacije, ki jih je treba vključiti v 
sistem, tehnične specifikacije in zahteve za 
sistem ESCReg. V izogib nesporazumom 
so te specifikacije popolne in nedvoumne.
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Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. ESCReg bo varen, robusten in v celoti 
delujoč pred začetkom veljavnosti te 
uredbe. Poleg tega bo vzpostavljen 
mehanizem za izmenjavo informacij med 
pristojnimi organi in ESCReg, da bi vsaj 
olajšali čezmejni prevoz.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Prevoznik vložnik odda izpolnjen obrazec 
vloge iz Priloge I.

Prevoznik vložnik odda izpolnjen obrazec
vloge iz Priloge I. Vložniku so kot pomoč 
vedno na voljo spletne smernice s kontakti 
in informacijami o tem, kako stopiti v stik 
s kontaktno točko ali pristojnim uradom.

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Po izpolnitvi in predložitvi obrazca 
vloge vložnik prejme avtomatsko potrdilo 
o prejemu skupaj s številko vloge.

2. Po izpolnitvi in predložitvi obrazca 
vloge vložnik prejme avtomatsko potrdilo 
o prejemu skupaj s številko vloge. V 
primeru zavrnitve se vložniku pošlje 
sporočilo o napaki, ki vsebuje razloge, 
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zaradi katerih je bila vloga zavrnjena.

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. Pristojni urad hrani vse zgodovinske 
podatke za vse vložnike, da bi zagotovili 
njihovo sledljivost, olajšali boljše 
spremljanje in preprečili ponarejevanje.

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prevoznik odgovarja za zagotavljanje 
stalne točnosti podatkov, navedenih v 
obrazcu vloge za registracijo prevoznika v 
Skupnosti, ki ga je oddal prek sistema 
ESCReg.

1. Prevoznik odgovarja za zagotavljanje 
stalne točnosti podatkov, navedenih v 
obrazcu vloge za registracijo prevoznika v 
Skupnosti, ki ga je oddal prek sistema 
ESCReg. Zato ima vložnik dovoljenje, da 
enostavno posodobi svoje podatke z 
omejenim upravnim bremenom.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Zavoljo enake obravnave vseh 
vložnikov pristojni organi zagotovijo, da 
so merila za podelitev potrdila o vpisu v 
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register enaka in skladna z opredelitvami 
agencije IAEA in da je proces vpisa v 
register harmoniziran.

Or. en

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice imenujejo pristojni organ 
in nacionalno kontaktno točko za prevoz 
radioaktivnih snovi.

Države članice imenujejo pristojni organ in 
nacionalno kontaktno točko za prevoz 
radioaktivnih snovi. Ti podatki se objavijo 
na registracijski strani vložnika.

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Informacije morajo biti brez težav 
dostopne na daljavo in prek elektronskih 
sredstev ter se stalno posodabljajo.

Informacije morajo biti brez težav 
dostopne na daljavo in prek elektronskih 
sredstev ter se stalno posodabljajo. V 
skladu z načelom „smeti noter, smeti ven“ 
sta kakovost in zanesljivost informacij 
nujni za vzpostavitev verodostojnosti 
ESCReg.

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Kontaktne točke in pristojni organi čim Kontaktne točke in pristojni organi čim 
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hitreje odgovorijo na vsako prošnjo za 
informacije ter v primeru nepravilne ali 
neutemeljene prošnje o tem prosilca 
nemudoma obvestijo.

hitreje odgovorijo na vsako prošnjo za 
informacije ter v primeru nepravilne ali 
neutemeljene prošnje o tem prosilca 
obvestijo v dveh tednih.

Or. en

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija dve leti po začetku veljavnosti te 
uredbe oceni njen učinek , da bi 
ugotovila, če ostajajo ovire za 
konkurenčen prevozni sektor v Uniji, in 
predlagala rešitve za odstranitev takšnih 
ovir.

Or. en

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izvajanju te uredbe se bo upoštevala 
razpoložljivost potrjenega in delujočega 
sistema za registracijo.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Svet se je 3. februarja 2012 odločil, da se bo posvetoval z Evropskim parlamentom v skladu s 
členom 7 Pogodbe Euratom o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi sistema Skupnosti za 
registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi COM(2012)561 - 2011/0225(NLE).

Pravna podlaga

Določbe te uredbe se nanašajo na temeljne standarde za varstvo zdravja delavcev in 
prebivalstva. Zato je pravna podlaga Poglavje 3 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo, zlasti člena 31 in 32 Poglavja 3.

Povzetek

Predlog uredbe nadomesti nacionalne postopke prijavljanja in pridobivanja dovoljenj za 
prevoznike radioaktivnih snovi z enotnim sistemom za registracijo. Izvajanje uredbe bi 
moralo privesti k poenostavitvi postopka in zmanjšanju upravnega bremena ob ohranitvi 
visoke ravni zaščite pred sevanjem.
Obrazložitev

Prevoznike radioaktivnih snovi na evropski ravni zavezujeta prometna zakonodaja v skladu s 
Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU) in zakonodaja o vidikih, specifičnih za sevanje, 
vključno z varstvom zdravja delavcev in prebivalstva v skladu s Pogodbo Euratom. 
Zakonodajo je poenostavila Direktiva 2008/68/ES o notranjem prevozu nevarnega blaga, ki je 
združila vse vrste notranjega prevoza. V skladu s členom 33 Pogodbe Euratom države članice 
sprejmejo ustrezne predpise za zagotavljanje izpolnjevanja temeljnih standardov. Države 
članice izvajajo te postopke v različnih sistemih in s tem povečujejo zapletenost prevoza. 
Nadomeščanje teh nacionalnih postopkov prijavljanja in pridobivanja dovoljenj z enotnim 
sistemom za registracijo dejavnosti prevoza bo torej prispevalo k poenostavitvi postopka, 
zmanjšanju upravnega bremena, odpravilo bo omejitve za vstopanje, obenem pa bo ohranilo 
dosežene visoke ravni zaščite pred sevanjem.

Povzetek predlaganih izboljšav

Poročevalec pozdravlja predlog Evropske komisije za poenostavitev prevoza v EU in 
zagotovitev boljšega spremljanja prevoza, predlaga pa nekatere izboljšave besedila:

Zavoljo enake obravnave vseh prevoznikov bi morale države članice prek svojih nacionalnih 
pristojnih organov zagotoviti, da so merila in podatkovni modeli za podelitev potrdila o vpisu 
v register enaki in da je proces vpisa v register harmoniziran. V izogib neupravičenim 
zavrnitvam bi morale biti na voljo spletne smernice. Uresničiti bi bilo treba dinamično pomoč, 
ki bi pojasnjevala vsa polja, ki je treba izpolniti, ter elektronski podpis.

Sistem za registracijo bi moral biti varen, odporen in v celoti delujoč pred začetkom 
veljavnosti te uredbe. Poleg tega bi moral biti vzpostavljen mehanizem za izmenjavo 
informacij med pristojnimi organi držav članic in sistemom za registracijo, da bi vsaj olajšali 
čezmejni prevoz.
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Ontologija bi morala biti enaka in skladna z obstoječimi direktivami, opredelitvami iz 
Euratoma in standardi, zlasti tistimi, ki jih je predlagala IAEA. Pri prevozu radioaktivnih 
snovi so potrebne nekatere dodatne dejavnosti (natovarjanje, skladiščenje, raztovarjanje), zato 
je treba jasno opredeliti, katere dejavnosti spadajo na področje uporabe te uredbe.

Potrebna je uskladitev sistema za registracijo z osnovnimi varnostnimi standardi iz direktive 
96/29/Euratom, ki jih dopolnjuje pet drugih specifičnih direktiv, ki zadevajo sevanje v 
zdravstvu, obveščanje javnosti, zunanje delavce, pošiljke radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega jedrskega goriva ter nadzor visokoaktivnih zaprtih radioaktivnih virov in virov 
neznanega izvora. Cilj teh direktiv je preprečiti izpostavljenost ionizirajočemu sevanju zaradi 
nezadostnih dejavnosti in harmonizirati nadzor v državah članicah EU. 

Ko prevoznik poda vlogo, bi morali biti njegovi zgodovinski podatki dani na voljo 
nacionalnemu organu, ki podeljuje potrdilo, zavoljo boljšega nadzora in preprečevanja 
ponarejanja.

Vprašanje je, zakaj ima ta direktiva omejeno področje uporabe, saj ne omenja prevoza 
radioaktivnih snovi po zraku ali morju. Za prevoznike v letalskem in pomorskem prometu 
sistemi že obstajajo, zato ni potrebe po razvoju novega sistema za registracijo. Komisija mora 
namesto tega preučiti možnosti razširitve najprimernejšega obstoječega sistema. Poročevalec 
meni, da bo to stroškovno najučinkovitejša rešitev, ki se bo lahko najhitreje začela izvajati. 
Čeprav je treba počakati na potrditev, imajo verjetno najbolj dodelan in najrobustnejši sistem 
letalski prevozniki.

Čeprav so med cilji tega novega sistema tudi poenostavitev postopka vpisa v register, uvedba 
preglednosti in odstranitev ovir za konkurenčen prevozni sektor, mora biti najvišja stopnja 
varnosti vedno prednostna naloga.

Dve leti po uvedbi te uredbe Komisija pripravi poročilo o oceni in njenih učinkih.

Končno poročevalec meni tudi, da bi moral imeti prevoznik dovoljenje, da enostavno 
posodobi svoje podatke z omejenim upravnim bremenom. 


