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KORTFATTAD MOTIVERING

I detta förslag till rådets förordning om ett gemenskapssystem för registrering av transportörer 
av radioaktivt material behandlas grundläggande aspekter av skyddet av arbetstagarnas och 
allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning. Kommissionen 
föreslår att ett enda registreringssystem för transportörer av radioaktivt material som gäller i 
hela Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallad gemenskapen) ska inrättas.

Transport av radioaktivt material regleras av de grundläggande säkerhetsnormer för skydd av 
arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande 
strålning som fastställs i rådets direktiv 96/27/Euratom av den 13 maj 1996 samt kraven i 
direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg 
och inre vattenvägar. Med tanke på att transporter ofta är gränsöverskridande är det emellertid 
viktigt att även överväga reglering av transport av radioaktivt material på land inom 
gemenskapen. Genom kommissionens förslag inrättas ett enda registreringssystem, vilket 
innebär att vissa genomföranderättigheter överförs till kommissionen. Enligt förslaget ersätts 
de nationella förfarandena för rapportering och tillstånd för transportörer av radioaktivt 
material med ett enda registreringssystem för transporter, vilket bidrar till att förenkla 
förfarandet, minska den administrativa bördan och undanröja hinder för inträde på 
marknaden. Samtidigt upprätthålls de höga skyddsnivåer som gäller för strålning för 
arbetstagare och allmänheten.

Föredraganden anser att kommissionens förslag avsevärt bidrar till att förenkla förfarandet för 
registrering av transportörer av radioaktivt material genom inrättandet av ett 
gemenskapssystem för registrering. Föredraganden välkomnar principen om automatiskt 
ömsesidigt erkännande av intyg, men anser att ett sådant system endast är meningsfullt om 
gemensamma kriterier för utfärdandet av intyg fastställs. Utan gemensamma kriterier skulle 
ett harmoniserat genomförande av gemensamma regler inom gemenskapen allvarligt hindras, 
och både medlemsstaterna och medborgarna skulle tvivla på lagstiftningens effektivitet. 
Föredraganden föreslår därför att gemensamma säkerhetskriterier fastställs, som tillämpas av 
de behöriga myndigheterna för att kontrollera om en transportör som ansöker om registrering 
uppfyller säkerhetskraven enligt direktiven 96/29/Euratom och 2008/68/EG, baserat på de 
kriterier som fastställs i dessa direktiv.

För det andra fastställs i kommissionens förslag de åtgärder som ska vidtas om en transportör 
inte uppfyller kraven i förordningen. Föredraganden väljer här en strängare linje än 
kommissionens förslag och föreslår att om en transportör inte uppfyller kraven enligt 
förordningen ska den behöriga myndigheten i den medlemsstat där överträdelsen upptäcks 
omedelbart ställa in de transporter av radioaktivt material som utförs av den berörda 
transportören och tillämpa verkställighetsåtgärder inom ramen för den medlemsstatens 
rättsliga ram, beroende på överträdelsens säkerhetsrisk och transportörens tidigare 
efterlevnad. Andra medlemsstater och kommissionen ska informeras om alla fall av bristande 
efterlevnad. När transportören har vidtagit alla nödvändiga åtgärder kan den återuppta sin 
verksamhet inom gemenskapen.

För det tredje föreslås i detta yttrande att om en transportör inte uppfyller bestämmelserna i 
förordningen ska den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten inte bara underrätta 
transportören och de berörda myndigheterna i de medlemsstater där transportören planerar att 
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transportera radioaktivt material om överträdelsen, utan även alla övriga medlemsstater. 
Föredraganden anser att ett system som inrättas på gemenskapsnivå kräver en transparent 
kommunikation mellan alla medlemmar i gemenskapen. 

Föredraganden är dessutom oroad över att det saknas en definition av det förfarande som ska 
följas om ett administrativt misstag begås inom ramen för förfarandet för utfärdande av intyg. 
Intygen utfärdas av de berörda behöriga myndigheterna, och risken för fel kan inte 
nonchaleras. Föredraganden uppmanar därför medlemsstaterna att ytterligare diskutera 
möjligheterna att införa ett sådant förfarande.

Avslutningsvis anser föredraganden att det exakta datumet för genomförandeakterna om 
inrättandet av det elektroniska systemet för transportörsregistrering (ESCReg) bör fastställas i 
förordningen så att lagstiftningen kan införas i tid. I yttrandet föreslås dessutom att 
kommissionen ska rapportera till parlamentet om ESCReg-systemets funktionssätt och 
resultat tre år efter det att förordningen har trätt i kraft och därefter vart femte år. Rapporten 
ska innehålla en bedömning av systemets tillgänglighet, funktionssätt, stabilitet, säkerhet och 
användarvänlighet samt om genomförandet av de krav angående försäkran om 
överensstämmelse som fastställs i artikel 7.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till
RÅDETS FÖRORDNING EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING
om ett gemenskapssystem för registrering 
av transportörer av radioaktivt material

om ett gemenskapssystem för registrering 
av transportörer av radioaktivt material

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Beaktandeled 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om
upprättandet av Europeiska
atomenergigemenskapen, särskilt
artikel 31 andra stycket och artikel 32,

med beaktande av fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt, särskilt artikel 91,

Motivering

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Beaktandeled 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av kommissionens förslag,
som utarbetats efter erhållande av 
yttrandet från en grupp personer som 
utsetts av vetenskapliga och tekniska 
kommittén,

med beaktande av Europeiska
kommissionens förslag,

Motivering

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Beaktandeled 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europaparlamentets 
yttrande, och

i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, och

Motivering

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 33 i fördraget ska 
medlemsstaterna fastställa lämpliga 
bestämmelser för att säkerställa 
efterlevnad av de grundläggande 
säkerhetsnormerna för skyddet av 
arbetstagares och allmänhetens hälsa mot 
faror som uppstår till följd av joniserande 
strålning.

(1) I direktiv 2008/68/EG om transport av 
farligt gods på väg, järnväg och inre 
vattenvägar fastställs regler för transport 
av farligt gods, däribland radioaktivt 
material, på väg, järnväg och inre 
vattenvägar.

Motivering

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
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water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I rådets direktiv 96/29/Euratom av den 
13 maj 1996 fastställs grundläggande
säkerhetsnormer för skydd av 
arbetstagarnas och allmänhetens hälsa 
mot de faror som uppstår till följd av 
joniserande strålning. Det direktivet är 
tillämpligt på alla verksamheter, 
inbegripet transport, som medför risk för 
joniserande strålning från en artificiell 
källa eller en naturlig strålkälla.

(2) Transport av radioaktivt material bör, 
liksom transport av allt annat farligt gods, 
utföras i enlighet med internationella 
bestämmelser om farligt och förorenande 
gods, samt den motsvarande europeiska 
överenskommelsen om internationell 
transport av farligt gods på väg (ADR), 
bestämmelserna om internationella 
järnvägstransporter av farligt gods (RID) 
och den europeiska överenskommelsen 
om internationell transport av farligt gods 
på inre vattenvägar (ADN), i enlighet med 
definitionen i direktiv 2008/68/EG om 
transport av farligt gods på väg, järnväg 
och inre vattenvägar.

Motivering

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Transport är den enda verksamhet som (4) Transport är den enda verksamhet som 
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ofta är gränsöverskridande, vilket innebär 
att transportörer av radioaktivt material kan 
tvingas att följa krav enligt olika 
rapporterings- och tillståndssystem i flera 
medlemsstater. Denna förordning ersätter 
medlemsstaternas rapporterings- och 
tillståndssystem med ett enda 
registreringssystem som gäller i hela 
Europeiska atomenergigemenskapen 
(nedan kallad gemenskapen).

ofta är gränsöverskridande, vilket innebär 
att transportörer av radioaktivt material kan 
tvingas att följa krav enligt olika 
rapporterings- och tillståndssystem i flera 
medlemsstater. Denna förordning ersätter 
medlemsstaternas rapporterings- och 
tillståndssystem med ett enda 
registreringssystem.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det är nödvändigt att garantera ett 
effektivt och harmoniserat genomförande 
av denna förordning genom att fastställa 
gemensamma kriterier som 
medlemsstaterna ska tillämpa vid 
utfärdandet av intyg om 
transportörsregistrering, ett genomförbart 
obligatoriskt informationsutbyte med 
andra medlemsstater för att säkerställa 
kontroll av transportörer, 
efterlevnadskontroller samt lämpliga 
förfaranden för att agera vid 
nödsituationer.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning, bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 

utgår
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16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Europaparlamentet konstaterar att 
det övergripande målet är att minska 
regelbördan för näringslivet, och anser att 
de ekonomiska konsekvenserna av denna 
förordning för de många små företag som 
transporterar radioaktivt material inom 
en enskild stats territorium bör övervakas 
ytterligare av kommissionen.

Motivering

Detta är viktigt eftersom kommissionen har angett att de specifika konsekvenserna för små 
och medelstora företag är mycket svåra att beräkna utifrån tillgängliga uppgifter och att 
samrådet med aktörerna via internet varade mycket kort tid (från den 10 december 2007 till 
den 28 januari 2008, inklusive julhelgen).

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genom denna förordning inrättas ett 
system för registrering av transportörer av 
radioaktivt material i gemenskapen som 
gör det enklare för medlemsstaterna att 
säkerställa efterlevnaden av de 
grundläggande normer som fastställs i 
direktiv 96/29/Euratom för skyddet av 
arbetstagares och allmänhetens hälsa mot 
de faror som uppstår till följd av 
joniserande strålning.

(1) Genom denna förordning inrättas ett 
system för registrering av transportörer av 
radioaktivt material i gemenskapen som 
gör det enklare för medlemsstaterna att 
säkerställa efterlevnaden av
bestämmelserna i direktiv 2008/68/EG om 
transport av farligt gods på väg, järnväg 
och inre vattenvägar.
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Motivering

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Genom denna förordning ska 
tillräckliga säkerhetsnormer säkerställas 
och upprätthållas för att skydda 
allmänheten och miljön under transport 
av radioaktivt material.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) farligt gods med hög riskpotential –
radioaktivt material: radioaktivt material 
där det finns risk för missbruk genom 
terrorbrott och därmed risk för allvarliga 
konsekvenser såsom förlust av många 
människoliv eller storskalig förstörelse 
enligt definitionen i bilaga A.9. till IAEA:s 
kärnsäkerhetsserie (NSSC) nr 9 ”Security 
in the Transport of Radioactive Material”, 
Wien, 2008,

(e) farligt gods med hög riskpotential –
radioaktivt material: radioaktivt material 
där det finns risk för oavsiktligt utsläpp 
eller missbruk genom terrorbrott och 
därmed risk för allvarliga konsekvenser 
såsom förlust av många människoliv eller 
storskalig förstörelse enligt definitionen i
bilaga A.9. till IAEA:s kärnsäkerhetsserie 
(NSSC) nr 9 ”Security in the Transport of 
Radioactive Material”, Wien, 2008,
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Varje medlemsstat ska även i 
fortsättningen ha rätt att reglera eller 
förbjuda transport av radioaktivt material 
på sitt territorium av andra skäl än 
transportsäkerhetsskäl, till exempel 
nationella säkerhetsskäl eller miljöskydd.

Motivering

De i dag gällande bestämmelserna, som fastställs i direktiv 2008/68/EG om transport av 
farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar, får inte försvagas.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. All transport av radioaktivt material 
ska utföras i enlighet med 
UNECE:s (FN:s ekonomiska kommission 
för Europa) internationella bestämmelser 
och normer om farligt och förorenande 
gods samt den motsvarande europeiska 
överenskommelsen om internationell 
transport av farligt gods på väg (ADR), 
bestämmelserna om internationella 
järnvägstransporter av farligt gods (RID) 
och den europeiska överenskommelsen 
om internationell transport av farligt gods 
på inre vattenvägar (ADN), i enlighet med 
definitionen i direktiv 2008/68/EG om 
transport av farligt gods på väg, järnväg 
och inre vattenvägar.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Gemensamma säkerhetsnormer

Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 10 fastställa 
en gemensam uppsättning 
säkerhetsnormer som transportörer av 
radioaktivt material måste uppfylla. Dessa 
normer ska bland annat inbegripa krav 
avseende radiologiska nödsituationer och 
informations- och utbildningsåtgärder. 

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska inrätta och 
upprätthålla ett elektroniskt system för 
transportörsregistrering (Electronic System 
for Carrier Registration, ESCReg) vars 
syfte är övervakning och kontroll av 
transporter av radioaktivt material. 
Kommissionen ska fastställa den 
information som ska ingå i systemet samt 
tekniska specifikationer och krav för 
ESCReg.

1. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 10 inrätta och 
upprätthålla det elektroniska systemet för 
transportörsregistrering (ESCReg), vars 
syfte är övervakning och kontroll av 
transporter av radioaktivt material, och
fastställa den information som ska ingå i 
systemet samt tekniska specifikationer och 
krav för ESCReg.

Ändringsförslag

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny) och punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. ESCReg ska ge transportörer 
möjlighet att ansöka om registrering via 
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en central webbplats. Vid inrättandet av 
ESCReg ska kommissionen på förhand se 
till att det webbaserade 
registreringssystemet för transportörer 
fungerar och är tillgängligt.
2a. Kommissionen ska inleda arbetet med 
att inrätta ESCReg omedelbart efter 
denna förordnings ikraftträdande.
En period på två år efter förordningens 
ikraftträdande ska gälla för att 
kommissionen ska kunna visa rådet att 
ESCReg har inrättats och är helt 
operativt. Kommissionen ska informera 
Europaparlamentet om när systemet har 
inrättats och är helt operativt.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska inte vara ansvarig för 
innehållet i ESCReg eller för att de 
uppgifter som förmedlas genom registret 
är korrekta.

3. Kommissionen ska inte vara ansvarig för 
innehållet i den information som 
förmedlas genom ESCReg, och 
informationen måste vara korrekt, 
transparent och inlämnas i tid.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom åtta veckor från 
mottagningsbevisets utfärdande ska den 
behöriga myndigheten utfärda ett intyg 
över transportörsregistrering om den anser 
att de inlämnade uppgifterna är fullständiga 
och överensstämmer med denna förordning 
samt med direktiv 96/29/Euratom och 
direktiv 2008/68/EG.

4. Inom en period av fyra veckor från 
mottagningsbevisets utfärdande, vilken 
kan förlängas om det bedöms lämpligt för 
den allmänna säkerheten, ska den 
behöriga myndigheten utfärda ett intyg 
över transportörsregistrering om den anser 
att de inlämnade uppgifterna är fullständiga 
och överensstämmer med denna förordning 
samt med direktiv 96/29/Euratom och 
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direktiv 2008/68/EG.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När den behöriga myndigheten 
kontrollerar om sökanden följer denna 
förordning ska den tillämpa de 
gemensamma säkerhetskriterier som 
anges i bilaga Ia (ny). För att se till att 
förordningen är genomförbar och för att 
ytterligare säkra ett enhetligt 
genomförande av förordningen och 
garantera strålskyddet ska denna bilaga 
ses över med jämna mellanrum i enlighet 
med de förfaranden som avses i artikel 10.

Motivering

För att garantera ett effektivt och enhetligt genomförande av säkerhetskraven för 
transportörer av radioaktivt material bör de behöriga myndigheterna kontrollera att en 
transportör som ansöker om registrering verkligen kan uppfylla kraven på utbildning, 
personal, resurser etc., särskilt vid transportolyckor. 

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En kopia av intyget för 
transportörsregistrering ska automatiskt 
skickas via ESCReg till alla behöriga 
myndigheter i de medlemsstater där 
transportören har för avsikt att bedriva 
verksamhet.

En kopia av intyget för 
transportörsregistrering ska automatiskt 
skickas via ESCReg till alla behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om den behöriga myndigheten avslår 
ansökan om intyg för 
transportörsregistrering med hänvisning till 
att den är ofullständig eller inte 
överensstämmer med tillämpliga krav, ska 
myndigheten skriftligen underrätta den 
sökande inom åtta veckor från utfärdandet 
av mottagningsbevis för ansökan. Innan ett 
sådant avslag sker ska den behöriga 
myndigheten kräva att den sökande 
korrigerar och kompletterar ansökan inom 
tre veckor från och med mottagandet av 
denna begäran. Den behöriga myndigheten 
ska lämna en motivering till varför ansökan 
har avslagits.

6. Om den behöriga myndigheten avslår 
ansökan om intyg för 
transportörsregistrering med hänvisning till 
att den är ofullständig eller inte 
överensstämmer med tillämpliga krav, ska 
myndigheten skriftligen underrätta den 
sökande inom fyra veckor från utfärdandet 
av mottagningsbevis för ansökan. Innan ett 
sådant avslag sker ska den behöriga 
myndigheten kräva att den sökande 
korrigerar och kompletterar ansökan inom 
tre veckor från och med mottagandet av 
denna begäran. Den behöriga myndigheten 
ska lämna en motivering till varför ansökan 
har avslagits.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en transportör behöver ett brådskande 
intyg, med motiveringen att det innebär en 
minskad risk för medicinska patienter, till 
exempel i fråga om leverans av 
radioaktivt material som används på 
sjukhus för diagnos och behandling, eller 
för radioaktiv sanering efter en olycka 
eller terrorattack, kan ett officiellt 
godkännande utfärdas och godkännas så 
fort som möjligt beroende på situationens 
allvarlighetsgrad.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En kopia av beskedet om avslaget och 
motiveringen ska automatiskt skickas via 
ESCReg till alla behöriga myndigheter i de 
medlemsstater där transportören har för 
avsikt att bedriva verksamhet.

En kopia av beskedet om avslaget och 
motiveringen ska automatiskt skickas via 
ESCReg till alla behöriga myndigheter i
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. De behöriga strålskyddsmyndigheterna 
ska minst en gång om året utföra 
oanmälda kontroller hos varje innehavare 
av ett registreringsintyg. De behöriga 
myndigheterna ska också regelbundet 
genomföra kontroller av transporten efter 
det att den har anlänt till den slutliga 
bestämmelseorten för att förhindra att 
förorenade fordon, godsvagnar eller 
fartyg återanvänds innan de har sanerats.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en transportör inte uppfyller kraven 
enligt denna förordning ska den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
överträdelsen upptäcks tillämpa 
verkställighetsåtgärder inom ramen för den 
medlemsstatens rättsliga ram, t.ex. skriftlig 
anmärkning, utbildningsåtgärder, 
upphävande, återkallande eller ändring av 

1. Om en transportör inte uppfyller kraven 
enligt denna förordning ska den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
överträdelsen upptäcks tillämpa 
verkställighetsåtgärder inom ramen för den 
medlemsstatens rättsliga ram, först genom 
omedelbart upphävande av den berörda 
transportörens transport av radioaktivt 
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registreringen eller åtal, beroende på 
överträdelsens säkerhetsrisk och 
transportörens tidigare efterlevnad.

material, och om det anses lämpligt, 
genom skriftlig anmärkning, 
utbildningsåtgärder, återkallande eller 
ändring av registreringen eller åtal, 
beroende på överträdelsens säkerhetsrisk 
och transportörens tidigare efterlevnad.

Den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där transportören är 
registrerad ska se över den berörda 
transportörens registrering.
Andra medlemsstater och kommissionen 
ska informeras om alla fall av bristande 
efterlevnad.
Överträdelser ska rapporteras till ESCReg 
och offentliggöras via internet.
För att förhindra bedrägeri ska 
avskräckande påföljder vid bristande 
efterlevnad införas.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om det finns bevis för att en behörig 
myndighet har utfärdat ett intyg för
transport av radioaktivt material trots att 
ansökan var ofullständig eller otillräcklig, 
ska kommissionen besluta om vidare 
åtgärder.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där överträdelsen upptäcks 
ska underrätta transportören och de berörda 
myndigheterna i de medlemsstater där 

2. Den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där överträdelsen upptäcks 
ska underrätta transportören och de berörda 
myndigheterna i alla medlemsstater samt 
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transportören planerat att transportera 
radioaktivt material om tillämpade 
verkställighetsåtgärder och bifoga ett 
uttalande om varför åtgärderna i fråga har 
tillämpats. Om transportören inte följer den 
verkställighetsåtgärd som har tillämpats 
enligt punkt 1 ska registreringen återkallas 
av den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där transportören har sitt 
huvudkontor eller, om transportören är 
etablerad i ett tredjeland, av den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat som 
transportören först avsåg att resa in i.

kommissionen om tillämpade 
verkställighetsåtgärder och bifoga ett 
uttalande om varför åtgärderna i fråga har 
tillämpats. Om transportören inte följer den 
verkställighetsåtgärd som har tillämpats 
enligt punkt 1 ska registreringen återkallas 
av den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där transportören har sitt 
huvudkontor eller, om transportören är 
etablerad i ett tredjeland, av den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat som 
transportören först avsåg att resa in i.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten ska 
underrätta transportören och de övriga
berörda myndigheterna om återkallandet 
och bifoga en motivering.

3. Den behöriga myndigheten ska 
underrätta transportören och alla de övriga
behöriga myndigheterna samt 
kommissionen om återkallandet och bifoga 
en motivering.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska meddela denna
information och alla ändringar av den till 
alla behöriga myndigheter i gemenskapen 
via ESCReg.

Kommissionen ska meddela denna 
information och alla ändringar av den till 
alla behöriga myndigheter i gemenskapen 
via ESCReg och offentliggöra den via 
internet.

Motivering

Informationen om vilken som är den behöriga myndigheten och den nationella 
kontaktpunkten kan vara av allmänt intresse och bör därför offentliggöras.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Informationen om de nationella regler 
om strålskydd som är tillämpliga för 
transport av radioaktivt material ska vara 
lätt tillgänglig för transportörerna genom 
kontaktpunkterna.

2. Informationen om de nationella regler 
om strålskydd som är tillämpliga för 
transport av radioaktivt material ska vara 
lätt tillgänglig genom kontaktpunkterna.

Motivering

Informationen om vilka bestämmelser som gäller kan vara av allmänt intresse och bör därför 
offentliggöras.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På transportörernas begäran ska 
kontaktpunkten och den behöriga 
myndigheten för respektive medlemsstat 
tillhandahålla fullständig information om 
bestämmelserna om transport av 
radioaktivt material på den medlemsstatens 
territorium.

3. På transportörernas eller andra 
intressenters begäran ska kontaktpunkten 
och den behöriga myndigheten för 
respektive medlemsstat tillhandahålla 
fullständig information om bestämmelserna 
om transport av radioaktivt material på den 
medlemsstatens territorium.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska samarbeta i syfte att harmonisera sina 
krav för att utfärda en registrering samt för 
att säkerställa att denna förordning 
tillämpas och verkställs på ett harmoniserat 
sätt.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska på grundval av de gemensamma 
säkerhetskriterier som anges i bilaga Ia
samarbeta i syfte att harmonisera sina krav 
för att utfärda en registrering samt för att 
säkerställa att denna förordning tillämpas 
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och verkställs på ett harmoniserat sätt. De 
behöriga myndigheterna ska omedelbart 
underrätta de andra medlemsstaternas 
behöriga myndigheter om eventuella 
överträdelser av denna förordning.

Motivering

För att garantera ett effektivt och enhetligt genomförande av säkerhetskraven för 
transportörer av radioaktivt material bör de behöriga myndigheterna kontrollera att en
transportör som ansöker om registrering verkligen kan uppfylla kraven på utbildning, 
personal, resurser etc., särskilt vid transportolyckor. 

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförande i medlemsstaternas 
lagstiftning

Utövande av delegeringen

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
genomförandeakterna om inrättandet av 
det elektroniska system för 
transportörsregistrering (ESCReg) som 
beskrivs i artikel 4.

1. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i detta direktiv ges till
kommissionen med förbehåll för de villkor 
som anges i denna artikel.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 11.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 4 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den ...
3. Kommissionen ska rapportera till 
parlamentet om ESCReg-systemets 
funktionssätt och resultat tre år efter det 
att förordningen har trätt i kraft och 
därefter vart femte år. Rapporten ska 
innehålla en bedömning av systemets 
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tillgänglighet, funktionssätt, stabilitet, 
säkerhet och användarvänlighet samt om 
genomförandet av de krav angående 
försäkran om överensstämmelse som 
fastställs i artikel 7.
4. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 4 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 4 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Europaparlamentet bör informeras med regelbundna mellanrum om användningen av 
ESCReg. Den första rapporten ska utarbetas ett år efter slutet på den tvååriga 
övergångsperioden, det vill säga tre år efter förordningens ikraftträdande.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Rådgivande kommitté

Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.
När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.
Kommittén ska ge råd till och bistå 
kommissionen när denna genomför sitt 
uppdrag enligt denna förordning.
Kommittén ska bestå av experter som har 
utsetts av medlemsstaterna och 
kommissionen och den ska ledas av en 
företrädare för kommissionen.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 Artikel 12
Ikraftträdande Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

1. Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

2. Artiklarna 5, 6 och 7 ska tillämpas från 
och med [två år efter ikraftträdandet av 
denna förordning].
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Motivering

Enligt förordningen bör och ska transportörerna endast registrera sig via ESCReg när 
registreringssystemet är helt operativt.  

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 1 – tabellen – del B – punkterna 1–4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Namn, befattning, fullständig adress, 
telefonnummer och e-postadress för 
ansvarig företrädare för transportörens 
organisation (person med behörighet att 
göra åtaganden för organisationens del):

1. Namn, befattning, fullständig adress, 
telefonnummer till mobiltelefon och
markbunden telefon och e-postadress för 
ansvarig företrädare för transportörens 
organisation (person med behörighet att 
göra åtaganden för organisationens del):

2. Namn, befattning, fullständig adress, 
telefonnummer och e-postadress för 
myndigheternas kontaktperson i 
tekniska/administrativa ärenden (person 
med ansvar för efterlevnaden av 
bestämmelserna för den verksamhet som 
transportörens företag bedriver):

2. Namn, befattning, fullständig adress, 
telefonnummer till mobiltelefon och
markbunden telefon och e-postadress för 
myndigheternas kontaktperson i 
tekniska/administrativa ärenden (person 
med ansvar för efterlevnaden av 
bestämmelserna för den verksamhet som 
transportörens företag bedriver):

3. Namn, befattning och fullständig adress 
för säkerhetsrådgivaren (endast för 
transportsätt längs inre vägar och om 
säkerhetsrådgivaren är annan än för 1 eller 
2):

3. Namn, befattning, fullständig adress, 
telefonnummer till mobiltelefon och 
markbunden telefon och e-postadress för 
säkerhetsrådgivaren (endast för 
transportsätt längs inre vägar och om 
säkerhetsrådgivaren är annan än för 1 eller 
2):

4. Namn, befattning och fullständig adress 
för person med ansvar att genomföra 
strålskyddsprogrammet, om annan än för 1, 
2 eller 3:

4. Namn, befattning, fullständig adress, 
telefonnummer till mobiltelefon och 
markbunden telefon och e-postadress för 
person med ansvar att genomföra 
strålskyddsprogrammet, om annan än för 1, 
2 eller 3:

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 4 – led 7 – stycke - 1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eventuella ytterligare uppgifter eller 
förklaringar som transportören vill lägga 
till med anknytning till sin ansökan anges 
nedan: 

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 4 – led 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Härmed intygar jag som transportör att 
jag uppfyller de gemensamma 
säkerhetsnormer som fastställs av 
kommissionen i enlighet med artikel 3a i 
denna förordning.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
GEMENSAMMA 

SÄKERHETSKRITERIER
1. Information, vägledning och 
utbildning:
a. Allmän utbildning (ADR-intyg samt 
strålskydd enligt direktiv 96/26/Euratom).
b. Funktionsspecifik utbildning
c. Säkerhetsutbildning (åtgärder vid 
nödsituationer i enlighet med direktiv 
96/29/Euratom).
Transportören ska låta exponerade 
arbetstagare genomgå relevant utbildning 
på området strålskydd (direktiv 
2000/18/EG) samt om nödsituationer.
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Transportören ska föra register över den 
utbildning som ges till personalen. 
Den behöriga myndigheten är skyldig att 
tillhandahålla information och 
vägledning om säker transport av 
radioaktivt material. Myndigheten ska 
framför allt lämna lämplig information 
till allmänheten och användare om 
myndighetens säkerhets- och 
regleringsstrategi, administrativa 
förfaranden och beslutsprocess. 
2. Radiologiska nödsituationer:
1. Dokument om åtgärder vid 
nödsituationer ska vara skrivna så att 
användarna fullständigt och otvetydigt 
förstår informationen. Med användare 
avses i detta sammanhang avsändare, 
transportörer, leverantörer och/eller 
tillverkare av emballage samt 
tillsynsorgan.
2. Transportören ska kunna visa att den 
förfogar över lämpliga resurser och stöd 
för att kunna ingripa vid 
transportolyckor. Transportören ska vara 
samordnare för att underrätta eller få råd 
av den berörda behöriga myndigheten om 
åtgärder vid en nödsituation. 
Transportören ska utse en person som ska 
fungera som kontaktpunkt i händelse av 
olyckor.
3. Syftet med åtgärder vid nödsituationer 
är att minimera risken i samband med 
transportolyckor genom snabbt och 
lämpligt ingripande. Lämpligt ingripande 
innebär att eventuella eller faktiska 
skador på personer, egendom och miljö i 
största möjliga mån minimeras. Hit hör 
åtminstone följande: dosimetri för 
enskilda personer enligt rekommendation 
från en strålskyddsexpert, 
tillhandahållande av lämplig läkar- och 
strålningsvård för skadade eller 
kontaminerade personer, lämpligt 
bortskaffande av radioaktivt material och 
sanering av eventuellt radioaktivt material 
som spritts till följd av en olycka samt 
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sanering av olycksplatsen för att i så stor 
utsträckning som möjligt återställa den till 
normala förhållanden och funktioner. I 
vissa fall kan en del åtgärder kräva längre 
tid och då ska de inledningsvis omfatta 
minst lämplig läkarvård för eventuella 
skadade personer och begränsning av 
skador på egendom eller miljö.
4. Den behöriga myndigheten ska 
garantera regelbunden översyn av alla 
åtgärder vid en nödsituation, även de 
åtgärder som ska vidtas av den behöriga 
myndigheten, den organisation som deltar 
i transporten av radioaktivt material och 
alla andra berörda aktörer.
5. Varje transportör ska se till att 
allmänheten informeras om 
hälsoskyddsåtgärder, bland annat 
följande:
a. Grundläggande information om 
radioaktivitet och dess effekter på 
människors hälsa och på miljön.
b. Eventuella radiologiska nödsituationer 
och deras möjliga konsekvenser för 
allmänheten och miljön.
c. Adekvat information om hur 
allmänheten bör förhålla sig i händelse av 
en radiologisk nödsituation.
d. Information om vilken behörig lokal 
möjlighet som är ansvarig för vidtagandet 
av nödåtgärder.
Informationen till allmänheten måste 
uppdateras med jämna mellanrum.
3. Säkerhetsrådgivare 
a. Transportörerna ska utse en 
säkerhetsrådgivare.
b. Säkerhetsrådgivaren ska ha kunskap 
om och erfarenhet av strålskydd.
4. Dosimetribedömning, individuell 
övervakning och övervakning av 
arbetsplatser ska uppfylla kraven i 
direktiv 96/29/Euratom.
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5. Strålskyddsprogrammen 
(flerstegsmetoden) ska minst omfatta
a. programmets räckvidd,
b. säkerhetskultur,
c. praktiska åtgärder för att 
strålskyddsmålen ska uppfyllas,
d. roller och ansvar i organisationen,
e. dosimetribedömning,
f. dosgränser, begränsningar och 
optimering,
g. tester av ytkontaminering,
h. segregeringsåtgärder och andra 
skyddsåtgärder,
i. åtgärder vid nödsituationer,
j. utbildning,
k. ledningssystem för säker transport av 
radioaktivt material,
6. Kvalitets- och efterlevnadskontroller 
enligt de riktlinjer som fastställts av 
kommissionen.
7. Ytterligare krav:
a. Varje person som deltar i transport av 
farligt gods måste vidta alla rimliga 
åtgärder för att garantera det fysiska 
skyddet av godset och förhindra att 
obehöriga personer ges tillträde till 
godset.
Vid transport på väg, järnväg eller inre 
vattenvägar ska godset lastas av från 
fordonet, järnvägsvagnen eller fartyget så 
snart det är rimligen möjligt efter 
framkomsten till leveransplatsen. 

Motivering

För att garantera ett effektivt och enhetligt genomförande av säkerhetskraven för 
transportörer av radioaktivt material bör de behöriga myndigheterna kontrollera att en 
transportör som ansöker om registrering verkligen kan uppfylla kraven på utbildning, 
personal, resurser etc., särskilt vid transportolyckor. 
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