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Ändringsförslag 14
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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

Or. en

Ändringsförslag 15
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

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,

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.

Ändringsförslag 16
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen lade fram förslaget enligt 
artiklarna 31 och 32 i Euratomfördraget, 
som handlar om säkerhet, men rådets 
juridiska avdelning har angett att de 
övergripande målen har att göra med 
marknadens funktionssätt. Därför är det 
inte rättsligt möjligt att fullt ut 
harmonisera denna förordning inom 
ramen för Euratom, eftersom 
medlemsstaterna rätteligen kvarhåller 
rätten att genomföra strängare åtgärder 
om de så önskar.

Or. en

Ändringsförslag 17
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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,

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.

Ändringsförslag 18
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Beaktandeled 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europaparlamentets 
yttrande, och

i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, och

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.

Ändringsförslag 19
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Beaktandeled 4



PE508.287v01-00 6/36 AM\933470SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europaparlamentets 
yttrande, och

Europaparlamentet erkänner det 
övergripande målet att minska 
regelbördan för näringslivet men skulle 
vilja begära en ytterligare undersökning 
av de ekonomiska konsekvenserna av 
detta förslag till förordning för många 
små företag som transporterar radioaktivt 
material inom en enskild stats territorium.
med beaktande av Europaparlamentets 
yttrande, och

Or. en

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 20
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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.

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.

Ändringsförslag 21
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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.

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.

Ändringsförslag 22
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Transport är den enda verksamhet som 
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).

(4) Transport är den enda verksamhet som 
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.

Or. en

Ändringsförslag 23
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För transporter med luft- och sjöfart 
finns det redan sådana registrerings- och 
tillståndssystem. I rådets förordning 
(EEG) nr 3922/91 av den 
16 december 1991 om harmonisering av 
tekniska krav och administrativa 
förfaranden inom området civil luftfart 
fastställs att lufttrafikföretag behöver ett 
särskilt drifttillstånd för transport av 
farligt gods. När det gäller sjötransporter 

utgår
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fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 
att det ska inrättas ett övervaknings- och 
informationssystem för sjötrafik i 
gemenskapen. De intyg som utfärdas av 
myndigheterna för civil lufttrafik och det 
rapporteringssystem som används för 
fartyg i havssjöfart anses vara tillräckliga 
när det gäller att uppfylla rapporterings-
och tillståndskraven i 
direktiv 96/29/Euratom. För transportörer 
som bedriver luft- och sjötrafik krävs 
därför inte registrering enligt denna 
förordning för att medlemsstaterna ska 
kunna säkerställa överensstämmelse med 
de grundläggande normer som gäller för 
dessa transportsätt.

Or. en

Ändringsförslag 24
Marina Yannakoudakis

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

utgår

Or. en



PE508.287v01-00 10/36 AM\933470SV.doc

SV

Ändringsförslag 25
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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

(7) I syfte att inrätta det elektroniska 
systemet för transportörsregistrering bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med
artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 
kommissionen. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under det förberedande arbetet, även på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 26
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 27
Michèle Rivasi



AM\933470SV.doc 11/36 PE508.287v01-00

SV

för Verts/ALE-gruppen

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.

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.

Ändringsförslag 28
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Denna förordning ska gälla för alla 
transportörer som transporterar radioaktivt 
material inom gemenskapen, från 
tredjeländer till gemenskapen och från 
gemenskapen till tredjeländer. Den ska 

(2) Denna förordning ska gälla för alla 
transportörer som transporterar radioaktivt 
material inom gemenskapen, från 
tredjeländer till gemenskapen och från 
gemenskapen till tredjeländer.
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inte gälla för transportörer som 
transporterar radioaktivt material med 
luft- och sjöfart.

Or. en

Ändringsförslag 29
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – 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,

Or. en

Ändringsförslag 30
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) kollin som omfattas av undantag: alla 
kollin där det tillåtna radioaktiva 
innehållet inte överskrider de 
aktivitetsnivåer som anges i tabell V i 
avsnitt IV i föreskrifterna för säker 
transport av radioaktivt material 
nr TS-R-1 eller en tiondedel av dessa 
gränser för transport per post och som är 

utgår
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märkta med UN-nr 2908, 2909, 2910 eller 
2911,

Or. en

Ändringsförslag 31
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Transportörer av radioaktivt material ska 
ha en giltig registrering som de har erhållit 
enligt artikel 5. Registreringen ska ge 
transportören tillstånd att bedriva 
transportverksamhet i hela Europeiska 
unionen.

1. Transportörer av radioaktivt material ska 
ha en giltig registrering som de har erhållit 
enligt artikel 5. Registreringen ska ge 
transportören tillstånd att bedriva 
transportverksamhet i hela Europeiska 
unionen. Varje transport av radioaktivt 
material kommer dock att kräva ett 
särskilt godkännande av den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 32
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En innehavare av giltiga licenser eller 
registreringar som har utfärdats enligt 
direktiv 96/29/Euratom för hantering av 
radioaktivt material eller för användning 
av utrustning som innehåller radioaktivt 
material eller radioaktiva källor får 
transportera dessa material eller källor 
utan registrering enligt denna förordning, 
om transport ingår i licenserna eller 

utgår
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registreringarna för alla medlemsstater 
där transporten äger rum.

Or. en

Ändringsförslag 33
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Nationella rapporterings- och 
tillståndskrav utöver de krav som anges i 
denna förordning får endast tillämpas på 
transportörer av följande material:

4. Nationella rapporterings- och 
tillståndskrav utöver de krav som anges i 
denna förordning ska vara möjliga. Varje 
medlemsstat ska även i fortsättningen ha 
rätt att tillämpa strängare regler för 
nationell transport som utförs med 
transportmedel som är registrerade i 
medlemsstaten eller som tas i bruk inom 
dess territorium.

(a) Klyvbart material, utom naturligt uran 
eller utarmat uran som endast har 
bestrålats i en termisk reaktor.
(b) Farligt gods med hög riskpotential –
radioaktiva material.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 34
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Material för energiutvinning genom 
kärnklyvning samt vid bortskaffande av 
sådant material.

Or. de

Motivering

I många medlemsstater är motståndet mot kärnkraft så utbrett att uppfyllande och antagande 
av nationella föreskrifter måste gå före en harmoniserad EU-lagstiftning.

Ändringsförslag 35
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det krävs ingen registrering för 
transportörer som enbart transporterar 
kollin som omfattas av undantag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 36
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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.
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Or. en

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 37
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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. 

Or. en

Ändringsförslag 38
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Radioaktivt material får inte 
transporteras med luftfart.

Or. en

Ändringsförslag 39
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5d. Vid ansökan om registrering ska den 
sökande bevisa att han har ekonomiska 
möjligheter att betala skadestånd och 
reparation i händelse av en olycka där 
den transport som han är ansvarig för är 
inblandad, i enlighet med principen om 
att förorenaren betalar.

Or. fr

Ändringsförslag 40
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Varje medlemsstat bör 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.
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Or. en

Ändringsförslag 41
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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. 
Vid fastställandet av dessa normer ska 
kommissionen ta hänsyn till alla normer 
som för närvarande gäller i 
medlemsstaterna och fastställa unionens 
normer till den nivå som gäller i den 
medlemsstat med det högsta skyddet.

Or. en

Ändringsförslag 42
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Särskilda bestämmelser för transport av 

radioaktivt material med hög riskpotential
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Vid transport av använt kärnbränsle från 
kärnkraftverk, klyvbara material eller 
farligt gods – radioaktivt material med 
hög riskpotential, gäller följande:
(a) Den behöriga myndigheten ska se till 
att transportören har tillgång till den 
säkerhet som behövs för att skydda 
transporten, i syfte att undvika risken för 
nukleär terrorism. Denna säkerhet ska 
garanteras av de behöriga myndigheterna 
i den medlemsstat genom vilken 
transporten färdas.
(b) Vid tillfällig förvaring när transporten 
gör ett stopp ska alla åtgärder vidtas för 
att allmänheten och arbetstagarna hålls 
på avstånd från transporten. Detta 
innebär att det är förbjudet för en 
transport av sådant material att stanna vid 
en station som används av allmänheten.

Or. fr

Motivering

Av miljö- och hälsoskyddsskäl men även för att förhindra stölder/terrorattacker bör 
transporter av använt kärnbränsle från kärnkraftverk, klyvbara material eller farligt gods 
(radioaktivt material med hög riskpotential) skiljas från andra transporter.

Ändringsförslag 43
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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 

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 
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tekniska specifikationer och krav för 
ESCReg.

krav för ESCReg.

Or. en

Ändringsförslag 44
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, registrerade transportörer och 
transportörer som anhåller om registrering 
ska ha begränsat och säkert tillträde till 
ESCReg enligt relevanta bestämmelser om 
skydd av personuppgifter, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG. De behöriga 
myndigheterna ska ha tillgång till alla 
tillgängliga uppgifter.

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, registrerade transportörer och 
transportörer som anhåller om registrering 
ska ha säkert tillträde till ESCReg enligt 
relevanta bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG. De behöriga 
myndigheterna ska ha tillgång till alla 
tillgängliga uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 45
Marina Yannakoudakis

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.

Or. en
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Ändringsförslag 46
Pavel Poc

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transportörerna bör lämna in sin 
registreringsansökan via en central 
webbplats. Det webbaserade 
registreringssystemet för transportörer 
måste finnas tillgängligt i förväg samt 
vara testat och i funktion.

Or. en

Ändringsförslag 47
Marina Yannakoudakis

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 
direktiv 2008/68/EG.

Or. en

Ändringsförslag 48
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6 – stycke 1
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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.

Or. en

Ändringsförslag 49
Marina Yannakoudakis

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 en certifierad 
ansökan utfärdas och godkännas så fort 
som möjligt beroende på situationens 
allvarlighetsgrad. 

Or. en
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Ändringsförslag 50
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En sökande som får avslag på ansökan 
om intyg för transportörsregistrering kan
överklaga beslutet i enlighet med
tillämpliga nationella rättsliga 
bestämmelser.

7. En sökande som får avslag på ansökan 
om intyg för transportörsregistrering kan
göra en ny ansökan i enlighet med
registreringsförfarandet i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 51
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Ett giltigt registreringsintyg ska 
erkännas i alla medlemsstater.

8. Ett giltigt registreringsintyg ska 
erkännas i alla medlemsstater, såvida det 
inte är i strid med en nationell 
författningsbestämmelse.

Or. de

Ändringsförslag 52
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Vid överträdelse av bestämmelserna i 
denna förordning kommer 
registreringsintyget att ogiltigförklaras.
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Or. de

Ändringsförslag 53
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Intyget för transportörsregistrering ska 
vara giltigt i fem år och kan förnyas på 
transportörens begäran.

9. Intyget för transportörsregistrering ska 
vara giltigt i två år och kan, efter en 
kontroll av överensstämmelse utförd av 
den behöriga myndigheten, förnyas på 
transportörens begäran.

Or. en

Ändringsförslag 54
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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 regelbundet försäkra 
sig om kontrollen av transporten efter det 
att den har anlänt till destinationsplatsen 
för att förhindra att förorenade fordon, 
godsvagnar eller fartyg återanvänds 
innan de har sanerats.

Or. fr
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Ändringsförslag 55
Marina Yannakoudakis

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 
registreringen eller åtal, beroende på 
överträdelsens säkerhetsrisk och 
transportörens tidigare efterlevnad.

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 för att skydda 
arbetstagarnas och allmänhetens hälsa 
och sedan, om det anses lämpligt, genom
skriftlig anmärkning, utbildningsåtgärder, 
återkallande eller ändring av registreringen 
eller åtal, beroende på överträdelsens 
säkerhetsrisk och transportörens tidigare 
efterlevnad.

Or. en

Ändringsförslag 56
Ewald Stadler

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 
registreringen eller åtal, beroende på 
överträdelsens säkerhetsrisk och 
transportörens tidigare efterlevnad.

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 
registreringen eller åtal, beroende på 
överträdelsens säkerhetsrisk och 
transportörens tidigare efterlevnad. Vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning ska den behöriga myndigheten 
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dessutom ogiltigförklara ett utfärdat 
registreringsintyg.

Or. de

Ändringsförslag 57
Toine Manders

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 
registreringen eller åtal, beroende på 
överträdelsens säkerhetsrisk och 
transportörens tidigare efterlevnad.

1. Om en transportör inte uppfyller kraven 
enligt denna förordning ska den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
överträdelsen upptäcks omedelbart inställa 
den berörda transportörens transporter av 
radioaktivt material och tillämpa 
verkställighetsåtgärder inom ramen för den 
medlemsstatens rättsliga ram, t.ex. skriftlig 
anmärkning, utbildningsåtgärder, 
upphävande, återkallande eller ändring av 
registreringen eller åtal, beroende på 
överträdelsens säkerhetsrisk och 
transportörens tidigare efterlevnad. Andra 
medlemsstater och kommissionen ska 
informeras om alla fall av bristande 
efterlevnad.
Den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där transportören är 
registrerad ska se över den berörda 
transportörens registrering.
Överträdelser ska rapporteras till 
ESCReg.

Or. en

Motivering

En medlemsstat bör åtminstone se över transportörens registrering om den får information 
från en annan medlemsstat om bristande efterlevnad från transportörens sida.
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Ändringsförslag 58
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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 
registreringen eller åtal, beroende på 
överträdelsens säkerhetsrisk och 
transportörens tidigare efterlevnad.

1. Om en transportör inte uppfyller kraven 
enligt denna förordning ska den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
överträdelsen upptäcks omedelbart inställa 
den berörda transportörens alla 
eventuella transporter av radioaktivt 
material och tillämpa 
verkställighetsåtgärder inom ramen för den 
medlemsstatens rättsliga ram, t.ex. skriftlig 
anmärkning, utbildningsåtgärder, 
upphävande, återkallande eller ändring av 
registreringen eller åtal, beroende på 
överträdelsens säkerhetsrisk och 
transportörens tidigare efterlevnad. För att 
förhindra bedrägeri kommer 
avskräckande påföljder vid bristande 
efterlevnad att införas.
Andra medlemsstater och kommissionen 
ska informeras om alla fall av bristande 
efterlevnad. Överträdelser ska rapporteras 
till ESCReg och offentliggöras via 
internet.

Or. en

Motivering

Bygger på föredragandens ändringsförslag 6.

Ändringsförslag 59
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där överträdelsen upptäcks 
ska underrätta transportören och de berörda 
myndigheterna i de medlemsstater som 
berörs, eller till en annan medlemsstat 
som begär information, där 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.

Or. en

Ändringsförslag 60
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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.

Or. en

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 61
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 62
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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.

Or. en
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Ändringsförslag 63
Ewald Stadler

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 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. De behöriga myndigheterna ska 
omedelbart underrätta de andra 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
om eventuella överträdelser av denna 
förordning.

Or. de

Ändringsförslag 64
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Information till allmänheten

För att främja skyddet av allmänheten ska 
man sörja för att transporten 
offentliggörs. För att möjliggöra detta bör 
de lokala myndigheterna informeras om 
transporten en vecka före den passerar i 
närheten av bostadsområden. Dessutom 
ska allmänheten och personer som 
arbetar för transportören och speditören 
utifrån transportens registreringsskyltar 
kunna utläsa vilken fara den utgör.

Or. fr
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Ändringsförslag 65
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförande i medlemsstaternas 
lagstiftning

Utövande av delegeringen

Or. en

Ändringsförslag 66
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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. 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 
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har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. 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.

Or. en

Ändringsförslag 67
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11

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 
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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.

Or. en

Ändringsförslag 68
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté under ledning av den 
europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering. 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.

Or. en

Ändringsförslag 69
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommittén ska bestå av experter som har Kommittén ska bestå av experter som har 
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utsetts av medlemsstaterna och 
kommissionen och den ska ledas av en 
företrädare för kommissionen.

utsetts av medlemsstaterna och 
kommissionen och den ska ledas av en 
företrädare för medlemsstaterna enligt ett 
roterande system.

Or. en

Ändringsförslag 70
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Lagvalsregler

Om nationella bestämmelser skulle stå i 
strid med reglerna i denna förordning ska 
medlemsstaternas 
författningsbestämmelser äga företräde.

Or. de

Motivering

Förhållandet mellan sekundär EU-rätt och medlemsstaternas författningsbestämmelser 
bedöms på olika sätt i den juridiska facklitteraturen. Av tydlighetsskäl behövs det därför en 
bestämmelse om lagvalsregler.

Ändringsförslag 71
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – tabell – 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 
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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:

Or. en

Ändringsförslag 72
Marina Yannakoudakis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 73
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga I – 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.

Or. en


