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Amendement 14
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een
VERORDENING VAN DE RAAD VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD
tot invoering van een communautair 
systeem voor de registratie van vervoerders 
van radioactief materiaal

tot invoering van een communautair 
systeem voor de registratie van vervoerders 
van radioactief materiaal

Or. en

Amendement 15
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, en met name de tweede 
alinea van artikel 31 en artikel 32,

Gezien het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 91,

Or. en

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 
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rules should be dealt with under the Treaty.

Amendement 16
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het feit dat de Commissie het 
voorstel heeft gebaseerd op artikel 31 en 
artikel 32 van het Euratom-Verdrag, dat 
betrekking heeft op veiligheid, maar dat 
de juridische dienst van de Raad heeft 
verklaard dat de algemene doelstellingen 
betrekking hebben op de werking van de 
markt; gezien het feit dat daarom wettelijk 
geen totale harmonisatie van deze 
verordening in het kader van Euratom 
mogelijk is, doordat de lidstaten terecht 
het recht behouden om strengere 
maatregelen ten uitvoer te leggen, indien 
zij dat wensen,

Or. en

Amendement 17
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Visum 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het voorstel van de Commissie, 
opgesteld na advies van een door het 
Wetenschappelijk en Technisch Comité 
aangewezen groep van personen,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Or. en
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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.

Amendement 18
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Visum 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het advies van het Europees 
Parlement,

Handelend volgens de gewone 
wetgevingsprocedure,

Or. en

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.

Amendement 19
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Visum 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het advies van het Europees 
Parlement,

Gezien het feit dat het de algemene 
doelstelling erkent om de lasten van de 
regelgeving voor de industrie te 
verminderen, maar verder onderzoek 
vraagt van de economische impact van het 
voorstel voor een verordening op vele 
kleine ondernemingen die radioactief 
materiaal vervoeren binnen het 
grondgebied van één lidstaat,
Gezien het advies van het Europees 
Parlement,

Or. en

Motivering

Dit is belangrijk, aangezien de Commissie heeft verklaard dat de specifieke effecten op kmo's 
met de beschikbare gegevens erg moeilijk te berekenen zijn en de periode voor de 
onlineraadpleging van belanghebbenden erg kort was (10 december 2007 tot 28 januari 
2008, kerstvakantie inbegrepen).

Amendement 20
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 33 moeten de 
lidstaten de passende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vaststellen 
om de basisnormen voor de bescherming 
van de gezondheid van de bevolking en de 
werknemers tegen de aan ioniserende 
straling verbonden gevaren te doen 
naleven.

(1) In Richtlijn 2008/68/EG betreffende 
het vervoer van gevaarlijke goederen over 
land worden regels voor het vervoer over 
land van gevaarlijke goederen, inclusief 
radioactief materiaal, vastgesteld, zowel 
voor het vervoer over de weg als voor het 
vervoer per spoor of over de 
binnenwateren.

Or. en
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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.

Amendement 21
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De basisnormen voor de bescherming 
van de gezondheid van de bevolking en de 
werknemers tegen de aan ioniserende 
straling verbonden gevaren zijn 
vastgesteld bij Richtlijn 96/29/Euratom 
van de Raad van 13 mei 1996. Die 
richtlijn is van toepassing op alle 
handelingen die het risico inhouden van 
ioniserende straling afkomstig van 
kunstmatige of natuurlijke 
stralingsbronnen, inclusief het vervoer 
van dergelijke stralingsbronnen.

(2) Transporten van radioactief materiaal 
moeten net als transporten van alle 
andere gevaarlijke goederen worden 
uitgevoerd met inachtneming van de 
internationale regels voor gevaarlijke en 
vervuilende goederen, alsmede van de 
desbetreffende Europese Overeenkomst 
betreffende het internationaal vervoer van 
gevaarlijke goederen over de weg (ADR), 
het desbetreffende Reglement betreffende 
het internationaal vervoer van gevaarlijke 
goederen per spoor (RID) en de 
desbetreffende Europese Overeenkomst 
inzake het internationale vervoer van 
gevaarlijke goederen over de 
binnenwateren (ADN), overeenkomstig de 
definitie in Richtlijn 2008/68/EG 
betreffende het vervoer van gevaarlijke 
goederen.

Or. en

Motivering

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
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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.

Amendement 22
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Aangezien vervoer de enige handeling 
is die frequent van grensoverschrijdende 
aard is, kan van vervoerders van radioactief 
materiaal geëist worden dat zij de eisen in 
acht nemen die verband houden met de 
meldings- en vergunningsystemen welke 
gelden in verscheidene lidstaten. Bij deze 
verordening worden de meldings- en 
vergunningssystemen van de 
onderscheiden lidstaten vervangen door 
één registratiesysteem dat geldig is in de 
gehele Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (hierna "de Gemeenschap" 
genoemd).

(4) Aangezien vervoer de enige handeling 
is die frequent van grensoverschrijdende 
aard is, kan van vervoerders van radioactief 
materiaal geëist worden dat zij de eisen in 
acht nemen die verband houden met de 
meldings- en vergunningsystemen welke 
gelden in verscheidene lidstaten. Bij deze 
verordening worden de meldings- en 
vergunningssystemen van de 
onderscheiden lidstaten vervangen door 
één registratiesysteem.

Or. en

Amendement 23
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5



AM\933470NL.doc 9/37 PE508.287v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor vervoerders over zee en in de 
lucht bestaat een dergelijk registratie- en 
certificatiesysteem al. Krachtens 
Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de 
Raad van 16 december 1991 inzake de 
harmonisatie van technische 
voorschriften en administratieve 
procedures op het gebied van de 
burgerluchtvaart moeten 
luchtvaartondernemingen in het bezit zijn 
van een specifiek certificaat van 
luchtvaartexploitant voor het vervoer van 
gevaarlijke goederen. Wat vervoer over 
zee betreft, is bij Richtlijn 2002/59/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
27 juni 2002 een communautair 
monitoring- en informatiesysteem voor de 
zeescheepvaart ingevoerd. De door de 
burgerluchtvaartautoriteiten afgegeven 
certificaten en het rapporteringssysteem 
voor zeeschepen worden geacht op 
afdoende wijze de meldings- en 
vergunningsverplichtingen van 
Richtlijn 96/29/Euratom ten uitvoer te 
leggen. Een registratie van lucht- en 
zeevervoerders in het kader van deze 
verordening is derhalve niet noodzakelijk 
om het voor de lidstaten mogelijk te 
maken de naleving van de basisnormen 
bij deze vervoerstakken te waarborgen.

Schrappen

Or. en

Amendement 24
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde uniforme voorwaarden voor 
de tenuitvoerlegging van deze verordening 

Schrappen
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te waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
verleend. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig het 
bepaalde in Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren,

Or. en

Amendement 25
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde uniforme voorwaarden voor 
de tenuitvoerlegging van deze verordening 
te waarborgen, moeten aan de Commissie
uitvoeringsbevoegdheden worden 
verleend. Die bevoegdheden moeten
worden uitgeoefend overeenkomstig het 
bepaalde in Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren,

(7) Teneinde het elektronisch systeem voor 
de registratie van vervoerders in te stellen, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid
worden verleend om overeenkomstig 
artikel 290 VWEU gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden 
toereikende raadplegingen verricht, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en



AM\933470NL.doc 11/37 PE508.287v01-00

NL

Amendement 26
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Met deze verordening worden adequate 
veiligheidsnormen gewaarborgd en 
gehandhaafd om het publiek en het milieu 
te beschermen gedurende het vervoer van 
radioactief materiaal.

Or. en

Amendement 27
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bij deze verordening wordt een 
communautair systeem voor de registratie 
van vervoerders van radioactief materiaal 
ingesteld dat de taak van de lidstaten 
vergemakkelijkt om te waarborgen dat de 
bij Richtlijn 96/29/Euratom vastgestelde 
basisnormen voor de bescherming van de 
gezondheid van de bevolking en de 
werknemers tegen de aan ioniserende 
straling verbonden gevaren in acht worden 
genomen.

(1) Bij deze verordening wordt een 
communautair systeem voor de registratie 
van vervoerders van radioactief materiaal 
ingesteld dat de taak van de lidstaten 
vergemakkelijkt om te waarborgen dat de 
bepalingen van Richtlijn 2008/68/EG 
betreffende het vervoer van gevaarlijke 
goederen over land in acht worden 
genomen.

Or. en

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 
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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.

Amendement 28
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Deze verordening is van toepassing op 
elke vervoerder die radioactief materiaal 
vervoert binnen de Gemeenschap, van een 
derde land naar de Gemeenschap en van de 
Gemeenschap naar derde landen. Zij geldt 
niet voor vervoerders die radioactief 
materiaal vervoeren door de lucht en over 
zee.

(2) Deze verordening is van toepassing op 
elke vervoerder die radioactief materiaal 
vervoert binnen de Gemeenschap, van een 
derde land naar de Gemeenschap en van de 
Gemeenschap naar derde landen.

Or. en

Amendement 29
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) "gevaarlijke goederen met grote 
gevolgen - radioactief materiaal", 
radioactief materiaal dat potentieel in een 
terroristisch incident kan worden misbruikt 
en dat als gevolg daarvan ernstige 
gevolgen kan hebben, zoals een groot 
aantal slachtoffers of massale 
verwoestingen zoals omschreven in 
Aanhangsel A.9. van de Nuclear Security 

(e) "gevaarlijke goederen met grote 
gevolgen - radioactief materiaal", 
radioactief materiaal dat potentieel 
accidenteel kan vrijkomen of in een 
terroristisch incident kan worden misbruikt 
en dat als gevolg daarvan ernstige 
gevolgen kan hebben, zoals een groot 
aantal slachtoffers of massale 
verwoestingen zoals omschreven in 
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Series nr. 9 "Security in the Transport of 
Radioactive material" van de IAEA, 
Wenen 2008;

Aanhangsel A.9. van de Nuclear Security 
Series nr. 9 "Security in the Transport of 
Radioactive material" van de IAEA, 
Wenen 2008;

Or. en

Amendement 30
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "vrijgesteld collo", elk collo waarin de 
toegestane radioactieve inhoud de 
activiteitsniveaus niet overschrijdt welke 
zijn vastgelegd in tabel V van afdeling IV 
van de IAEA-voorschriften voor het veilig 
vervoer van radioactief materiaal, Safety 
requirements nr. TS-R-1, 2009, Wenen, 
of, bij het vervoer per post, één tiende van 
deze grenswaarden, en dat is gelabeld als 
UN nr. 2908, 2909, 2910 of 2911;

Schrappen

Or. en

Amendement 31
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vervoerders van radioactief materiaal 
moeten beschikken over een geldig 
registratienummer dat is verkregen 
overeenkomstig artikel 5. Bedoelde 
registratie stelt de vervoerder in de 
gelegenheid vervoersoperaties uit te voeren 

1. Vervoerders van radioactief materiaal 
moeten beschikken over een geldig 
registratienummer dat is verkregen 
overeenkomstig artikel 5. Bedoelde 
registratie stelt de vervoerder in de 
gelegenheid vervoersoperaties uit te voeren 
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in de gehele Europese Unie. in de gehele Europese Unie. Voor elk 
vervoer van radioactief materiaal moet 
evenwel door de bevoegde instantie 
specifiek toestemming worden verleend.

Or. en

Amendement 32
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een houder van overeenkomstig 
Richtlijn 96/29/Euratom uitgereikte 
geldige vergunningen of registraties voor 
de hantering van radioactief materiaal of 
voor het gebruik van apparatuur die 
radioactief materiaal of radioactieve 
bronnen bevat, mag dit materiaal of deze 
bronnen vervoeren zonder registratie 
overeenkomstig deze verordening 
wanneer het vervoer is opgenomen in de 
vergunningen of registraties voor alle 
lidstaten waarin het vervoer plaatsvindt.

Schrappen

Or. en

Amendement 33
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nationale meldings- en 
vergunningseisen die bovenop de bij deze 
verordening vastgestelde eisen komen,
mogen uitsluitend gelden voor de 

4. Nationale meldings- en 
vergunningseisen die bovenop de bij deze 
verordening vastgestelde eisen komen, zijn 
mogelijk. Elke lidstaat behoudt het recht 
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vervoerders van het volgende materiaal: om strengere regels toe te passen op 
binnenlands vervoer dat wordt uitgevoerd 
met vervoermiddelen die op zijn 
grondgebied zijn ingeschreven of in het 
verkeer zijn gebracht.

(a) splijtbaar materiaal, met uitzondering 
van natuurlijk uraan of verarmd uraan 
dat uitsluitend in een thermische reactor 
is bestraald;
(b) gevaarlijke goederen met grote 
gevolgen - radioactief materiaal.

Or. en

Motivering

De voorschriften die op dit moment gelden en die zijn vastgesteld in Richtlijn 2008/68/EG 
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land, mogen niet worden afgezwakt.

Amendement 34
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) materiaal voor doeleinden in 
verband met energiewinning door 
kernsplijting en voor de verwijdering van 
dit materiaal.

Or. de

Motivering

In vele lidstaten is de afwijzing van kernenergie zo algemeen dat de naleving resp. vaststelling 
van nationale voorschriften voorrang moet hebben op gemeenschappelijke wetgeving op EU-
niveau.

Amendement 35
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie



PE508.287v01-00 16/37 AM\933470NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Er wordt geen registratie vereist voor 
vervoerders die uitsluitend vrijgestelde 
colli vervoeren.

Schrappen

Or. en

Amendement 36
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Elke lidstaat behoudt het recht om 
op andere gronden dan veiligheid, zoals 
nationale beveiliging of 
milieubescherming, het vervoer van 
radioactief materiaal op zijn grondgebied 
te regelen of te verbieden.

Or. en

Motivering

De voorschriften die op dit moment gelden en die zijn vastgesteld in Richtlijn 2008/68/EG 
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land, mogen niet worden afgezwakt.

Amendement 37
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Elk transport van radioactief 
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materiaal wordt uitgevoerd met 
inachtneming van de door de 
Economische Commissie voor Europa 
van de Verenigde Naties vastgestelde 
internationale regels en normen voor 
gevaarlijke en vervuilende goederen, 
alsmede van de desbetreffende Europese 
Overeenkomst betreffende het 
internationaal vervoer van gevaarlijke 
goederen over de weg (ADR), het 
desbetreffende Reglement betreffende het 
internationaal vervoer van gevaarlijke 
goederen per spoor (RID) en de 
desbetreffende Europese Overeenkomst 
inzake het internationale vervoer van 
gevaarlijke goederen over de 
binnenwateren (ADN), overeenkomstig de 
definitie in Richtlijn 2008/68/EG 
betreffende het vervoer van gevaarlijke 
goederen.

Or. en

Amendement 38
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. Radioactief materiaal wordt niet 
vervoerd door de lucht.

Or. en

Amendement 39
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Op het moment van zijn 
registratieverzoek moet de indiener 
bewijzen te beschikken over de financiële 
capaciteit voor vergoeding en herstelling 
in geval van een ongeval waarbij het 
transport waarvoor hij de 
verantwoordelijk draagt, betrokken is, met 
eerbiediging van het principe dat de 
vervuiler betaalt.

Or. fr

Amendement 40
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Elke lidstaat moet het recht behouden om 
op andere gronden dan veiligheid, zoals 
nationale beveiliging of 
milieubescherming, het vervoer van 
radioactief materiaal op zijn grondgebied 
te regelen of te verbieden.

Or. en

Amendement 41
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
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Gemeenschappelijke veiligheidsnormen
De Commissie stelt door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 10 een reeks gemeenschappelijke 
veiligheidsnormen vast die vervoerders 
van radioactief materiaal in acht moeten 
nemen. Deze normen omvatten onder 
andere voorschriften met betrekking tot 
gevallen van stralingsgevaar en 
maatregelen op het gebied van 
informatieverstrekking en opleiding. Bij 
de vaststelling van deze normen houdt de 
Commissie rekening met alle normen die 
momenteel gelden op het niveau van de 
lidstaten en zij stelt de normen van de 
Unie vast op het niveau dat geldt in de 
lidstaat met het hoogste 
beschermingsniveau.

Or. en

Amendement 42
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Speciale voorschriften voor transporten 
van radioactief materiaal met een hoog 

risico
Voor transporten van verbruikte splijtstof 
uit kerncentrales, splijtstof of gevaarlijke 
goederen – radioactief materiaal met een 
hoog risico, geldt het volgende:
(a) De bevoegde instantie moet ervoor 
zorgen dat de vervoerder de nodige 
veiligheid geniet voor de bescherming van 
het transport, om elk risico van terrorisme 
in verband met nucleaire proliferatie te 
voorkomen. Voor deze veiligheid moet 
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worden gezorgd door de bevoegde 
instanties van de lidstaat waar het 
transport doorheen gaat.
(b) In de fasen van tijdelijke opslag, 
wanneer het transport niet in beweging is, 
moet al het nodige worden gedaan om 
publiek en medewerkers uit de buurt van 
het transport te houden. Dit betekent dat 
een transport van bedoeld materiaal geen 
halt mag houden op de sporen van een 
station dat wordt gebruikt door het 
publiek.

Or. fr

Motivering

Om het milieu en de gezondheid te beschermen, maar ook om diefstal en aanslagen door 
terroristen te voorkomen moeten transporten van verbruikte splijtstof uit kerncentrales, 
splijtstof en gevaarlijke goederen (radioactief materiaal met een hoog risico) van andere 
transporten worden onderscheiden.

Amendement 43
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het toezicht op en de monitoring 
van het vervoer van radioactief materiaal
wordt door de Commissie een elektronisch 
systeem voor de registratie van vervoerders
(ESRV) ingesteld en bijgehouden. De 
Commissie omschrijft de informatie die in 
het systeem moet worden opgenomen, 
alsook technische specificaties en vereisten 
voor het ESRV.

1. Door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 10 
stelt de Commissie voor het toezicht op en 
de monitoring van het vervoer van 
radioactief materiaal een elektronisch 
systeem voor de registratie van vervoerders
(ESRV) in en houdt zij dit bij, alsmede
omschrijft zij de informatie die in het 
systeem moet worden opgenomen, alsook 
technische specificaties en vereisten voor 
het ESRV.

Or. en
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Amendement 44
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het ESRV waarborgt een beperkte en
beveiligde toegang voor de bevoegde 
instanties van de lidstaten, voor de 
geregistreerde vervoerders en voor 
aanvragers van een registratie, 
overeenkomstig de desbetreffende 
voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens als met name neergelegd 
bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad. De bevoegde 
instanties hebben toegang tot alle 
beschikbare gegevens.

2. Het ESRV waarborgt een beveiligde 
toegang voor de bevoegde instanties van de 
lidstaten, voor de geregistreerde 
vervoerders en voor aanvragers van een 
registratie, overeenkomstig de 
desbetreffende voorschriften inzake de 
bescherming van persoonsgegevens als met 
name neergelegd bij Richtlijn 95/46/EG 
van het Europees Parlement en de Raad. 
De bevoegde instanties hebben toegang tot 
alle beschikbare gegevens.

Or. en

Amendement 45
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud en nauwkeurigheid van de 
informatie die via het ESRV wordt 
ingediend.

3. De Commissie is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van de informatie die via 
het ESRV wordt ingediend en deze 
informatie moet nauwkeurig zijn en tijdig 
en op transparante wijze worden verstrekt

Or. en

Amendement 46
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vervoerders moeten een aanvraag 
indienen via een centrale webinterface. 
Het webgebaseerde registratiesysteem 
moet op voorhand beschikbaar, beproefd 
en functioneel zijn.

Or. en

Amendement 47
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Binnen een periode van acht weken na 
toezending van de ontvangstbevestiging 
reikt de bevoegde instantie een certificaat 
van registratie van vervoerder uit wanneer 
zij oordeelt dat de verstrekte informatie 
volledig is en in overeenstemming is met 
de toepasselijke eisen van deze 
verordening, alsook met 
Richtlijn 96/29/Euratom en 
Richtlijn 2008/68/EG.

4. Binnen een periode van vier weken na 
toezending van de ontvangstbevestiging, 
die kan worden uitgesteld, als meer tijd 
passend wordt geacht voor de handhaving
van de openbare veiligheid, reikt de 
bevoegde instantie een certificaat van 
registratie van vervoerder uit wanneer zij 
oordeelt dat de verstrekte informatie 
volledig is en in overeenstemming is met 
de toepasselijke eisen van deze 
verordening, alsook met 
Richtlijn 96/29/Euratom en 
Richtlijn 2008/68/EG.

Or. en

Amendement 48
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de bevoegde instantie weigert een Wanneer de bevoegde instantie weigert een 
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certificaat van registratie van vervoerder 
uit te reiken op grond van het feit dat de in 
de aanvraag verstrekte informatie 
onvolledig is of niet in overeenstemming is 
met de geldende eisen, stuurt zij de 
aanvrager een schriftelijk antwoord binnen 
acht weken na toezending van de 
ontvangstbevestiging. Voorafgaand aan 
een dergelijke weigering verzoekt de 
bevoegde instantie de aanvrager om zijn 
aanvraag te corrigeren of aan te vullen 
binnen een termijn van drie weken na de 
ontvangst van dit bezoek. De bevoegde 
instantie verstrekt een verklaring met de 
redenen voor de weigering.

certificaat van registratie van vervoerder 
uit te reiken op grond van het feit dat de in 
de aanvraag verstrekte informatie 
onvolledig is of niet in overeenstemming is 
met de geldende eisen, stuurt zij de 
aanvrager een schriftelijk antwoord binnen 
vier weken na toezending van de 
ontvangstbevestiging. Voorafgaand aan 
een dergelijke weigering verzoekt de 
bevoegde instantie de aanvrager om zijn 
aanvraag te corrigeren of aan te vullen 
binnen een termijn van drie weken na de 
ontvangst van dit bezoek. De bevoegde 
instantie verstrekt een verklaring met de 
redenen voor de weigering.

Or. en

Amendement 49
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In gevallen waar een vervoerder dringend 
een vergunning nodig heeft en deze 
urgentie kan worden verantwoord op 
grond van een vermindering van de 
risico's voor medische patiënten, 
bijvoorbeeld bij de bezorging van 
radioactief materiaal dat wordt gebruikt 
voor diagnose en behandeling in een 
ziekenhuis, of voor de radioactieve 
schoonmaak na een ongeval of een 
terroristische aanslag, kan zo snel 
mogelijk een gecertificeerd verzoek 
worden ingediend en goedgekeurd, 
rekening houdend met de ernst van het 
incident.

Or. en
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Amendement 50
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. In geval van een weigering om een 
certificaat van registratie van vervoerder 
uit te reiken, kan de aanvrager tegen deze 
beslissing beroep aantekenen
overeenkomstig de geldende nationale 
wettelijke voorschriften.

7. In geval van een weigering om een 
certificaat van registratie van vervoerder 
uit te reiken, kan de aanvrager een nieuwe 
aanvraag indienen overeenkomstig de in 
dit artikel vastgestelde 
registratieprocedure.

Or. en

Amendement 51
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Een geldig certificaat van registratie 
wordt erkend door alle lidstaten.

8. Een geldig certificaat van registratie 
wordt erkend door alle lidstaten, tenzij een 
nationale grondwettelijke bepaling dit 
onmogelijk maakt.

Or. de

Amendement 52
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Een schending van de bepalingen 
van deze verordening heeft als gevolg dat 
het certificaat van registratie ongeldig 
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wordt verklaard.

Or. de

Amendement 53
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Het certificaat van registratie van 
vervoerder is geldig voor een periode van 
vijf jaar en kan op aanvraag van de 
vervoerder worden verlengd.

9. Het certificaat van registratie van 
vervoerder is geldig voor een periode van 
twee jaar en kan op aanvraag van de 
vervoerder worden verlengd, na de 
controle door de bevoegde instantie of de 
in de aanvraag verstrekte informatie in 
overeenstemming is met de geldende 
eisen.

Or. en

Amendement 54
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De op het gebied van 
stralingsbescherming bevoegde instanties 
voeren minstens eenmaal per jaar bij elke 
houder van een certificaat van registratie 
onaangekondigde controles uit. De 
bevoegde instanties zorgen voor 
periodieke controles van de transporten 
na de aankomst ervan op de 
eindbestemming, om te voorkomen dat 
besmette voertuigen, wagons of boten 
opnieuw kunnen worden gebruikt, zonder 
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te zijn ontsmet.

Or. fr

Amendement 55
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een vervoerder de eisen van 
deze verordening niet naleeft, neemt de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 
inbreuk is ontdekt, 
handhavingsmaatregelen binnen het 
rechtskader van die lidstaat, zoals
schriftelijke aanmaningen, opleidings- en 
voorlichtingsmaatregelen, schorsing,
intrekking of wijziging van de registratie, 
dan wel gerechtelijke vervolging, 
naargelang de veiligheidsbetekenis van de 
inbreuk en de staat van dienst op 
nalevingsgebied van de vervoerder.

1. Wanneer een vervoerder de eisen van 
deze verordening niet naleeft, neemt de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 
inbreuk is ontdekt, 
handhavingsmaatregelen binnen het 
rechtskader van die lidstaat, eerst door 
onmiddellijke schorsing, om de 
gezondheid van de werknemers en het 
publiek te beschermen, en vervolgens, 
indien nodig, via schriftelijke 
aanmaningen, opleidings- en 
voorlichtingsmaatregelen, intrekking of 
wijziging van de registratie, dan wel 
gerechtelijke vervolging, naargelang de 
veiligheidsbetekenis van de inbreuk en de 
staat van dienst op nalevingsgebied van de 
vervoerder.

Or. en

Amendement 56
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een vervoerder de eisen van 
deze verordening niet naleeft, neemt de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 
inbreuk is ontdekt, 

1. Wanneer een vervoerder de eisen van 
deze verordening niet naleeft, neemt de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 
inbreuk is ontdekt, 
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handhavingsmaatregelen binnen het 
rechtskader van die lidstaat, zoals 
schriftelijke aanmaningen, opleidings- en 
voorlichtingsmaatregelen, schorsing, 
intrekking of wijziging van de registratie, 
dan wel gerechtelijke vervolging, 
naargelang de veiligheidsbetekenis van de 
inbreuk en de staat van dienst op 
nalevingsgebied van de vervoerder.

handhavingsmaatregelen binnen het 
rechtskader van die lidstaat, zoals 
schriftelijke aanmaningen, opleidings- en 
voorlichtingsmaatregelen, schorsing, 
intrekking of wijziging van de registratie, 
dan wel gerechtelijke vervolging, 
naargelang de veiligheidsbetekenis van de 
inbreuk en de staat van dienst op 
nalevingsgebied van de vervoerder. 
Bovendien moet de bevoegde instantie in 
geval van schending van de bepalingen 
van deze verordening een reeds geldend 
certificaat van registratie ongeldig 
verklaren.

Or. de

Amendement 57
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een vervoerder de eisen van 
deze verordening niet naleeft, neemt de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 
inbreuk is ontdekt, 
handhavingsmaatregelen binnen het 
rechtskader van die lidstaat, zoals 
schriftelijke aanmaningen, opleidings- en 
voorlichtingsmaatregelen, schorsing, 
intrekking of wijziging van de registratie, 
dan wel gerechtelijke vervolging, 
naargelang de veiligheidsbetekenis van de 
inbreuk en de staat van dienst op 
nalevingsgebied van de vervoerder.

1. Wanneer een vervoerder de eisen van 
deze verordening niet naleeft, schort de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 
inbreuk is ontdekt, onmiddellijk het 
vervoer van radioactief materiaal door de 
desbetreffende vervoerder op en neemt zij
handhavingsmaatregelen binnen het 
rechtskader van die lidstaat, zoals 
schriftelijke aanmaningen, opleidings- en 
voorlichtingsmaatregelen, schorsing, 
intrekking of wijziging van de registratie, 
dan wel gerechtelijke vervolging, 
naargelang de veiligheidsbetekenis van de 
inbreuk en de staat van dienst op 
nalevingsgebied van de vervoerder. De 
andere lidstaten en de Commissie worden 
over alle gevallen van niet-naleving in 
kennis gesteld. 
De bevoegde instantie van de lidstaat 
waar de vervoerder is geregistreerd, 
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controleert de registratie van de 
vervoerder in kwestie 
Gevallen van niet-naleving worden aan 
het ESRV gemeld.

Or. en

Motivering

Een lidstaat moet op zijn minst de registratie van een vervoerder controleren, als hij van een 
andere lidstaat informatie ontvangt dat de vervoerder niet aan de eisen voldoet.

Amendement 58
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een vervoerder de eisen van 
deze verordening niet naleeft, neemt de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 
inbreuk is ontdekt, 
handhavingsmaatregelen binnen het 
rechtskader van die lidstaat, zoals 
schriftelijke aanmaningen, opleidings- en 
voorlichtingsmaatregelen, schorsing, 
intrekking of wijziging van de registratie, 
dan wel gerechtelijke vervolging, 
naargelang de veiligheidsbetekenis van de 
inbreuk en de staat van dienst op 
nalevingsgebied van de vervoerder.

1. Wanneer een vervoerder de eisen van 
deze verordening niet naleeft, schort de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 
inbreuk is ontdekt, onmiddellijk elk 
vervoer van radioactief materiaal door de 
desbetreffende vervoerder op en neemt zij
handhavingsmaatregelen binnen het 
rechtskader van die lidstaat, zoals 
schriftelijke aanmaningen, opleidings- en 
voorlichtingsmaatregelen, schorsing, 
intrekking of wijziging van de registratie, 
dan wel gerechtelijke vervolging, 
naargelang de veiligheidsbetekenis van de 
inbreuk en de staat van dienst op 
nalevingsgebied van de vervoerder. Om 
fraude te voorkomen worden voor niet-
naleving sancties met een ontradend 
effect vastgesteld.
De andere lidstaten en de Commissie 
worden over alle gevallen van niet-
naleving in kennis gesteld. Gevallen van 
niet-naleving worden gemeld aan het 
ESRV en bekend gemaakt op internet.
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Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 6 van de rapporteur.

Amendement 59
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde instantie van de lidstaat 
waar de inbreuk is ontdekt, deelt de 
vervoerder en de bevoegde instanties van 
de lidstaten waarin/waarnaar de 
vervoerder voornemens was radioactief 
materiaal te vervoeren, de informatie 
mede over de genomen 
handhavingsmaatregelen, alsmede een 
verklaring met de redenen waarom deze 
maatregelen genomen zijn. Wanneer de 
vervoerder de in lid 1 bedoelde 
handhavingsmaatregelen niet naleeft, trekt 
de bevoegde instantie van de lidstaat waar 
het hoofdkantoor van de vervoerder 
gevestigd is of, wanneer de vervoerder in 
een derde land gevestigd is, de bevoegde 
instantie van de lidstaat op het grondgebied 
waarvan de vervoerder voornemens was 
voor het eerst de Gemeenschap binnen te 
komen, de registratie in.

2. De bevoegde instantie van de lidstaat 
waar de inbreuk is ontdekt, deelt de 
vervoerder en de bevoegde instanties van 
de betrokken lidstaten en elke andere 
lidstaat die informatie vraagt, de 
informatie mede over de genomen 
handhavingsmaatregelen, alsmede een 
verklaring met de redenen waarom deze 
maatregelen genomen zijn. Wanneer de 
vervoerder de in lid 1 bedoelde 
handhavingsmaatregelen niet naleeft, trekt 
de bevoegde instantie van de lidstaat waar 
het hoofdkantoor van de vervoerder 
gevestigd is of, wanneer de vervoerder in 
een derde land gevestigd is, de bevoegde 
instantie van de lidstaat op het grondgebied 
waarvan de vervoerder voornemens was 
voor het eerst de Gemeenschap binnen te 
komen, de registratie in.

Or. en

Amendement 60
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via het ESRV stelt de Commissie alle 
bevoegde instanties in kennis van deze 
informatie en van elke wijziging daarvan.

De Commissie stelt alle bevoegde 
instanties in kennis van deze informatie en 
van elke wijziging daarvan via het ESRV 
en zij maakt deze informatie en elke 
wijziging daarvan bekend aan het publiek 
via internet.

Or. en

Motivering

De informatie wie de bevoegde instantie en het nationale meldpunt zijn, kan van belang zijn 
voor het publiek en moet daarom openbaar worden gemaakt.

Amendement 61
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De informatie betreffende de nationale 
regels voor stralingsbescherming die van 
toepassing zijn op het vervoer van 
radioactief materiaal, is via de nationale 
meldpunten gemakelijk toegankelijk voor
vervoerders.

2. De informatie betreffende de nationale 
regels voor stralingsbescherming die van 
toepassing zijn op het vervoer van 
radioactief materiaal, is via de nationale 
meldpunten gemakkelijk toegankelijk.

Or. en

Motivering

De informatie welke regels van toepassing zijn, kan van belang zijn voor het publiek en moet 
daarom openbaar worden gemaakt.

Amendement 62
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van een vervoerder verstrekken 
het meldpunt en de bevoegde instantie van 
de desbetreffende lidstaat volledige 
informatie inzake de voorschriften voor het 
vervoer van radioactief materiaal op het 
grondgebied van de lidstaat in kwestie.

Op verzoek van een vervoerder of een 
andere betrokken partij verstrekken het 
meldpunt en de bevoegde instantie van de 
desbetreffende lidstaat volledige informatie 
inzake de voorschriften voor het vervoer 
van radioactief materiaal op het 
grondgebied van de lidstaat in kwestie.

Or. en

Amendement 63
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde instanties van de lidstaten 
werken samen met het oog op de 
harmonisatie van hun voorwaarden voor 
uitreiking van een registratie en een 
geharmoniseerde toepassing en handhaving 
van deze verordening.

De bevoegde instanties van de lidstaten 
werken samen met het oog op de 
harmonisatie van hun voorwaarden voor 
uitreiking van een registratie en een 
geharmoniseerde toepassing en handhaving 
van deze verordening. De bevoegde 
instanties zijn verplicht om schendingen 
van deze verordening onverwijld mee te 
delen aan de bevoegde instanties van de 
andere lidstaten.

Or. de

Amendement 64
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Voorlichting van het publiek

Ter bescherming van het publiek moet 
worden gezorgd voor bekendmaking van 
het transport. Hiertoe moeten de lokale 
autoriteiten over de doortocht van het 
transport op de hoogte worden gebracht 
een week voor de doortocht ervan in de 
nabijheid van bewoond gebied. Bovendien 
moeten het publiek en de medewerkers 
van de vervoerder en de expediteur door 
de signalisatie van het transport kunnen 
vaststellen hoe gevaarlijk dit is.

Or. fr

Amendement 65
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoering Uitoefening van de delegatie

Or. en

Amendement 66
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt uitvoeringsbesluiten 
vast tot instelling van het in artikel 4 
beschreven elektronisch systeem voor de 
registratie van vervoerders (ESRV).

1. De in deze richtlijn bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend onder de in dit artikel 
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neergelegde voorwaarden.

Deze uitvoeringsbesluiten worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 11 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

2. De in artikel 4 bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie verleend 
voor onbepaalde tijd met ingang van (…).
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 4 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
5. Een overeenkomstig artikel 4 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving 
van de handeling aan het Europees 
Parlement en de Raad daartegen geen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel 
het Europees Parlement als de Raad voor 
het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken.
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 67
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie



PE508.287v01-00 34/37 AM\933470NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 Schrappen
Raadgevend comité
De Commissie wordt bijgestaan door een 
comité. Dit comité is een comité in de zin 
van Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 4 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.
Het comité adviseert de Commissie en 
staat haar bij bij de uitvoering van haar 
taken in het kader van deze verordening.
Het comité wordt samengesteld uit door 
de lidstaten en door de Commissie 
aangewezen deskundigen en wordt 
voorgezeten door een vertegenwoordiger 
van de Commissie.

Or. en

Amendement 68
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt bijgestaan door een 
comité. Dit comité is een comité in de zin 
van Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 

De Commissie wordt bijgestaan door een 
comité onder de auspiciën van de Groep 
Europese regelgevers op het gebied van 
nucleaire veiligheid (ENSREG). Dit 
comité is een comité in de zin van 
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algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. en

Amendement 69
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het comité wordt samengesteld uit door de 
lidstaten en door de Commissie 
aangewezen deskundigen en wordt 
voorgezeten door een vertegenwoordiger 
van de Commissie.

Het comité wordt samengesteld uit door de 
lidstaten en door de Commissie 
aangewezen deskundigen en wordt 
voorgezeten door een vertegenwoordiger 
van een lidstaat, volgens een 
rouleringssysteem.

Or. en

Amendement 70
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Collisie

Als nationale voorschriften met de regels 
van deze verordening collideren, hebben 
de grondwettelijke bepalingen van de 
lidstaten voorrang.
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Or. de

Motivering

De verhouding tussen secundair Europees recht en de grondwettelijke bepalingen van de 
lidstaten wordt in de juridische vakliteratuur op verschillende wijzen beoordeeld. Daarom is 
ter verduidelijking een bepaling inzake collisie nodig.

Amendement 71
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – tabel – deel B – punten 1-4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naam, functie, volledig adres, 
telefoonnummer en e-mailadres van de 
bevoegde vertegenwoordiger van de 
organisatie van de vervoerder (de persoon 
die gemachtigd is om namens de 
organisatie van de vervoerder 
verbintenissen aan te gaan):

1. Naam, functie, volledig adres, 
telefoonnummer (vast en mobiel) en e-
mailadres van de bevoegde 
vertegenwoordiger van de organisatie van 
de vervoerder (de persoon die gemachtigd 
is om namens de organisatie van de 
vervoerder verbintenissen aan te gaan):

2. Naam, functie, volledig adres, 
telefoonnummer en e-mailadres van de 
persoon waarmee de bevoegde instanties 
contact kunnen opnemen inzake 
technische/administratieve kwesties 
(persoon die verantwoordelijk is voor de 
naleving van de voorschriften voor de door 
het vervoersbedrijf ontplooide activiteiten):

2. Naam, functie, volledig adres, 
telefoonnummer (vast en mobiel) en e-
mailadres van de persoon waarmee de 
bevoegde instanties contact kunnen 
opnemen inzake technische/administratieve 
kwesties (persoon die verantwoordelijk is 
voor de naleving van de voorschriften voor 
de door het vervoersbedrijf ontplooide 
activiteiten):

3. Naam, functie en volledig adres van de 
veiligheidsadviseur (uitsluitend voor 
vervoer over land en indien verschillend 
van 1 of 2):

3. Naam, functie, volledig adres, 
telefoonnummer (vast en mobiel) en e-
mailadres van de veiligheidsadviseur 
(uitsluitend voor vervoer over land en 
indien verschillend van 1 of 2):

4. Naam, functie en volledig adres van de 
persoon die verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van het 
stralingsbeschermingsprogramma, indien 
verschillend van 1 of 2 of 3: 

4. Naam, functie, volledig adres, 
telefoonnummer (vast en mobiel) en e-
mailadres van de persoon die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
het stralingsbeschermingsprogramma, 
indien verschillend van 1 of 2 of 3:

Or. en
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Amendement 72
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4 – punt 7 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de vervoerder bijkomende gegevens of 
verduidelijkingen met betrekking tot zijn 
aanvraag moet toevoegen, moeten deze 
hieronder worden vermeld: 

Or. en

Amendement 73
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4 – punt 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ik, de vervoerder, verklaar hierbij dat ik 
voldoe aan de gemeenschappelijke 
veiligheidsnormen die de Commissie 
overeenkomstig artikel 3 bis van deze 
verordening heeft vastgesteld.

Or. en


