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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag til forordning om et fællesskabssystem til registrering af transportører af 
radioaktivt materiale omhandler de grundlæggende problemer i forbindelse med beskyttelse af 
befolkningen og arbejdstagerne mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling og 
transport af radioaktive materialer over land i Fællesskabet. Kommissionen foreslår at oprette 
et fælles registreringssystem for transportører af radioaktive materialer, som er gyldigt i hele 
Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Transport af radioaktivt materiale er underlagt grundlæggende sikkerhedsnormer for 
beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med 
ioniserende strålinger, som er fastsat i Rådets direktiv 96/27/Euratom af 13. maj 1996, samt 
kravene i direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods af 24. september 2008. Da 
transporterne meget ofte krydser grænser, er det imidlertid vigtigt også på EU-plan at 
overveje regulering af transport af radioaktivt materiale over land. Derfor indfører 
Kommissionens forslag en fællesskabsordning for registrering for derved at overføre nogle 
gennemførelsesrettigheder til Kommissionen. Den erstatter nationale anmeldelses- og 
tilladelsesprocedurer for transportører af radioaktive materialer med et enkelt 
registreringssystem for transportvirksomhed og bidrager til at forenkle proceduren, mindske 
den administrative byrde og fjerne hindringer for markedsadgang for nye aktører på markedet. 
Samtidig opretholder forslaget til forordning de høje strålingsbeskyttelsesniveauer for 
befolkningen og arbejdstagere.

Ordføreren mener, at Kommissionens forslag, hvad der er nok så vigtigt, forenkler 
procedurerne for registrering af transportører af radioaktivt materiale ved at indføre et 
fællesskabssystem til registrering. Ordføreren glæder sig over princippet om automatisk 
gensidig anerkendelse af certifikater, men mener, at et sådant system kun kan være gyldigt, 
hvis der er fastsat fælles kriterier for udstedelse af certifikaterne. Såfremt de ikke fastsættes, 
vil det alvorligt hæmme en harmoniseret gennemførelse af fælles regler i hele Fællesskabet og 
rejse tvivl om effektiviteten af en sådan lovgivning medlemsstaterne såvel som borgerne 
imellem. Derfor foreslår ordføreren, at der fastsættes fælles sikkerhedskriterier for en 
kompetent myndigheds kontrol af, hvorvidt en transportør, der ansøger om registrering, er 
egnet til at opfylde sikkerhedskravene, der er baseret på dem, der er fastsat i direktiv 
96/29/Euratom og 2008/68/EF.

Desuden definerer Kommissionens forslag foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en 
transportørs manglende overholdelse af kravene i denne forordning. Ordføreren ønsker at 
anlægge en strengere linje end Kommissionens forslag og foreslår, at hvis en 
transportvirksomhed ikke opfylder kravene i denne forordning, skal den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor den manglende opfyldelse er opdaget, straks afbryde den 
pågældende transportvirksomheds transport af radioaktivt materiale og anvende de 
håndhævelsesforanstaltninger, som den pågældende medlemsstats lovgivning rummer, 
afhængigt af den sikkerhedsmæssige betydning af overtrædelsen og transportvirksomhedens 
hidtidige overholdelse. Andre medlemsstater og Kommissionen underrettes om alle tilfælde af 
manglende overholdelse. Når transportøren har truffet alle nødvendige foranstaltninger, kan 
den genoptage sine aktiviteter i Fællesskabet.

Derudover foreslås det i udtalelsen, at i tilfælde af en transportvirksomheds manglende 
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opfyldelse af bestemmelserne i denne forordning, skal den kompetente myndighed i den 
pågældende medlemsstat meddele denne manglende overholdelse til ikke alene 
transportvirksomheden og de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater, som 
transportvirksomheden agtede at transportere radioaktive materialer til, men også til alle 
medlemsstater. Ordføreren mener, at et system, der er etableret på fællesskabsplan, kræver 
gennemsigtig kommunikation mellem alle medlemmer af Fællesskabet. 

Desuden er ordføreren bekymret over, at Kommissionens forslag mangler en definition af en 
procedure i tilfælde af, at der opstår en administrativ fejl under proceduren for udstedelse af et 
certifikat. Udstedelse af certifikater foretages af de relevante kompetente myndigheder og 
muligheden for fejl må ikke overses. Ordføreren opfordrer derfor medlemmerne til at drøfte 
mulighederne for en sådan procedure yderligere.

Endelig mener ordføreren, at en nøjagtig dato for gennemførelsesretsakter om oprettelse af det 
elektroniske system til registrering af transportvirksomheder (ESCReg) skal fastsættes i 
forordningen for at sikre rettidig gennemførelse af lovgivningen. Desuden foreslås det i 
udtalelsen, at Kommissionen aflægger rapport til Parlamentet om ESCReg-systemets funktion 
og gennemførelse tre år efter denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert 5. år. 
Rapporten skal indeholde en vurdering af tilgængelighed, funktionalitet, stabilitet, sikkerhed 
og brugervenlighed og af gennemførelsen af kravene om sikring af overensstemmelse i artikel 
7.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Der er behov for at sikre en effektiv 
og harmoniseret gennemførelse af denne 
forordning gennem definering af fælles 
kriterier, som medlemsstaterne skal 
anvende ved udstedelse af 
registreringscertifikater til transportører, 
gennemførlig og obligatorisk udveksling 
af oplysninger med andre medlemsstater 
for at sikre kontrol med 
transportvirksomhederne, kontrol af 
overensstemmelse samt effektiv reaktion 
på nødsituationer.
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Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionens arbejde med 
etablering af det elektroniske system til 
registrering af transportvirksomheder 
(ESCReg) påbegyndes umiddelbart efter 
ikrafttrædelsen af denne forordning.
Kommissionen vil have en 
overgangsperiode på to år efter denne 
forordnings ikrafttræden til at vise Rådet, 
at ESCReg er etableret og fuldt 
funktionsdygtigt. Kommissionen 
underretter Europa-Parlamentet, når 
ESCReg er etableret og fuldt 
funktionsdygtigt.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden skal Kommissionen og Rådet følge en klar tidsplan for 
indførelse af registreringssystemet. Når det er fuldt funktionsdygtigt, bør registreringen af 
transportører udelukkende ske i overensstemmelse med artikel 5-7. Fristen på to år sender 
også et klart signal til transportvirksomhederne.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I forbindelse med kontrollen af 
ansøgerens overholdelse af denne 
forordning skal den kompetente 
myndighed gøre brug af de fælles 
sikkerhedskriterier i bilag I (a) nyt. På 
grundlag af gennemførligheden og for 
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yderligere at forbedre den ensartede 
gennemførelse af denne forordning og 
strålingsbeskyttelsen skal dette bilag 
regelmæssigt revideres i 
overensstemmelse med de procedurer, der 
er omhandlet i artikel 11, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en effektiv og ensartet gennemførelse af sikkerhedskrav til transportører af 
radioaktive materialer bør de kompetente myndigheder kontrollere, at en transportør, der 
ansøger om registrering, reelt kan opfylde kravene med hensyn til uddannelse, personale, 
ressourcer osv., især i tilfælde af transportulykker. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der sendes via ESCReg automatisk en kopi 
af transportvirksomhedens 
registreringscertifikat til alle kompetente 
myndigheder i de medlemsstater, hvor 
transportvirksomheden agter at udøve 
sine aktiviteter.

Der sendes via ESCReg automatisk en kopi 
af transportvirksomhedens 
registreringscertifikat til alle kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der sendes via ESCReg automatisk en kopi 
af afslag og begrundelse til alle kompetente 
myndigheder i de medlemsstater, hvor 
transportvirksomheden agter at udøve 
sine aktiviteter.

Der sendes via ESCReg automatisk en kopi 
af afslag og begrundelse til alle kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne. 
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Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en transportvirksomhed ikke 
opfylder kravene i denne forordning, 
anvender den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor den manglende 
opfyldelse er opdaget, de 
håndhævelsesforanstaltninger, som den 
pågældende medlemsstats lovgivning 
rummer, f.eks. skriftlig advarsel, 
uddannelses- og 
undervisningsforanstaltninger, suspension, 
tilbagekaldelse eller ændring af 
registreringen eller retsforfølgning, 
afhængigt af den sikkerhedsmæssige 
betydning af overtrædelsen og 
transportvirksomhedens hidtidige 
overholdelse.

1. Hvis en transportvirksomhed ikke 
opfylder kravene i denne forordning, skal
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor den manglende 
opfyldelse er opdaget, straks afbryde den 
pågældende transportvirksomheds 
transport af radioaktivt materiale og
anvende de håndhævelsesforanstaltninger, 
som den pågældende medlemsstats 
lovgivning rummer, f.eks. skriftlig 
advarsel, uddannelses- og 
undervisningsforanstaltninger, suspension, 
tilbagekaldelse eller ændring af 
registreringen eller retsforfølgning, 
afhængigt af den sikkerhedsmæssige 
betydning af overtrædelsen og 
transportvirksomhedens hidtidige
overholdelse. Andre medlemsstater og 
Kommissionen underrettes om alle 
tilfælde af manglende overholdelse.
Tilfælde af manglende overholdelse 
rapporteres til ESCReg.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis der er bevis for, at en kompetent 
myndighed har udstedt et certifikat til 
transport af radioaktivt materiale, selv om 
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ansøgningen ikke var fuldstændig eller 
utilstrækkelig, skal yderligere 
foranstaltninger derefter fastlægges af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed i 
medlemsstaten, hvor den manglende 
opfyldelse af kravene er konstateret, giver 
transportvirksomheden og de kompetente 
myndigheder i de pågældende 
medlemsstater, som 
transportvirksomheden agtede at 
transportere radioaktive materialer til,
oplysninger om de anvendte 
håndhævelsesforanstaltninger og 
begrundelsen herfor. Hvis 
transportvirksomheden ikke efterkommer 
de i medfør af stk. 1 anvendte 
håndhævelsesforanstaltninger, 
tilbagekaldes registreringen af den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor transportvirksomhedens hovedkontor 
er etableret, eller hvis 
transportvirksomheden er etableret i et 
tredjeland, af den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, hvor 
transportvirksomheden havde til hensigt at 
bevæge sig ind i Fællesskabets område 
første gang.

2. Den kompetente myndighed i 
medlemsstaten, hvor den manglende 
opfyldelse af kravene er konstateret, giver 
transportvirksomheden og de kompetente 
myndigheder i alle medlemsstater samt 
Kommissionen oplysninger om de 
anvendte håndhævelsesforanstaltninger og 
begrundelsen herfor. Hvis 
transportvirksomheden ikke efterkommer 
de i medfør af stk. 1 anvendte 
håndhævelsesforanstaltninger, 
tilbagekaldes registreringen af den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor transportvirksomhedens hovedkontor 
er etableret, eller hvis 
transportvirksomheden er etableret i et 
tredjeland, af den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, hvor 
transportvirksomheden havde til hensigt at 
bevæge sig ind i Fællesskabets område 
første gang.

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed giver 
transportvirksomheden og de øvrige 
berørte kompetente myndigheder 
meddelelse om tilbagekaldelsen og 
begrundelsen herfor.

3. Den kompetente myndighed giver 
transportvirksomheden og alle øvrige 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen meddelelse om 
tilbagekaldelsen og begrundelsen herfor.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder samarbejder med henblik på 
at harmonisere deres krav til udstedelse af 
registreringer og sikre harmoniseret 
anvendelse og håndhævelse af denne 
forordning.

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder samarbejder på baggrund af 
de fælles sikkerhedskriterier, der er 
fastsat i bilag Ia, med henblik på at 
harmonisere deres krav til udstedelse af 
registreringer og sikre harmoniseret 
anvendelse og håndhævelse af denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en effektiv og ensartet gennemførelse af sikkerhedskrav til transportører af 
radioaktive materialer bør de kompetente myndigheder kontrollere, at en transportør, der 
ansøger om registrering, reelt kan opfylde kravene med hensyn til uddannelse, personale, 
ressourcer osv., især i tilfælde af transportulykker. 
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 10 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen aflægger rapport til 
Parlamentet om ESCReg-systemets 
funktion og gennemførelse tre år efter 
denne forordnings ikrafttræden og 
derefter hvert 5. år. Rapporten skal 
indeholde en vurdering af tilgængelighed, 
funktionalitet, stabilitet, sikkerhed og 
brugervenlighed og af gennemførelsen af 
kravene om sikring af overensstemmelse i 
artikel 7.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør løbende holdes orienteret om brugen af ESCReg. Den første rapport 
aflægges 1 år efter udløbet af den 2-årige overgangsperiode, således 3 år efter forordningens 
ikrafttræden.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 Artikel 12
Ikrafttræden Ikrafttræden og anvendelse
Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende.

1. Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende.

2. Artikel 5, 6 og 7 finder anvendelse fra 
den [to år efter ikrafttrædelsen].

Or. en

Begrundelse

Transportørerne kan og bør udelukkende registreres via ESCReg i overensstemmelse med 
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denne forordning, når registreringssystemet er fuldt operationelt.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
FÆLLES SIKKERHEDSKRITERIER 
1. Information, vejledning og uddannelse:
a. generel uddannelse (certificering under 
ADR og strålingsbeskyttelse i henhold til 
direktiv 96/26/Euratom)
b. funktionsspecifik uddannelse
c. sikkerhedsuddannelse (nødberedskab i 
henhold til direktiv 96/29/Euratom).
Transportfirmaet giver de udsatte 
arbejdstagere den relevante uddannelse 
inden for strålingsbeskyttelse (direktiv 
2000/18/EF) og nødsituationer.
Transportfirmaet er forpligtet til at føre 
register over uddannelse af dets 
personale. 
Den kompetente myndighed er forpligtet 
til at orientere og vejlede om sikker 
transport af radioaktive materialer. 
Konkret skal den kompetente myndighed 
forsyne offentligheden og brugere med 
tilstrækkelige oplysninger om 
myndighedens sikkerheds- og 
lovgivningsmæssige tilgang, 
administrative procedurer og 
beslutningsprocesser. 
2. Tilfælde af strålingsfare:
1. Det sprog, der anvendes i fremstillingen 
af dokumenter om nødsituationer, skal 
være egnet til at sikre en korrekt og 
entydig forståelse blandt brugere: 
befragtere, transportvirksomheder, 
leverandører og/eller producenter af 
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emballage, regulerende organer.
2. Transportfirmaet skal påvise 
tilstrækkelige ressourcer og støtte til at 
reagere på transportulykker. 
Transportvirksomheden skal fungere som 
koordinator med henblik på at informere 
eller indhente råd fra den kompetente 
myndighed om reaktionen på en 
nødsituation. Transportvirksomheden er 
forpligtet til at udpege en kontaktperson i 
tilfælde af en nødsituation.
3. Formålet med nødberedskab er at 
minimere risikoen i forbindelse med 
transporthændelser gennem en hurtig og 
fyldestgørende reaktion. En tilstrækkelig 
reaktion sikrer, at potentiel eller egentlig 
skade på personer, ejendom og miljøet 
begrænses så vidt muligt til et minimum. 
En sådan reaktion omfatter som 
minimum: dosimetri af enkeltpersoner, 
som anbefalet af en ekspert i 
strålingsbeskyttelse; tilvejebringelse af 
tilstrækkelig medicinsk og radiologisk 
behandling for enhver såret eller 
forurenet person; korrekt anbringelse af 
radioaktivt materiale og oprensning af 
ethvert radioaktivt materiale spredt som 
følge af ulykken; og oprydning af 
havaristedet med henblik på at bringe det 
tilbage til sin oprindelige normaltilstand 
og funktion i den udstrækning, det er 
muligt. I nogle tilfælde kan nogle 
handlinger kræve længere tid; i disse 
tilfælde skal den indledende respons som 
minimum sikre tilstrækkelig lægehjælp til 
eventuelle tilskadekomne og afbøde 
eventuelle skader på ejendom eller skade 
på miljøet.
4. Den kompetente myndighed sikrer en 
regelmæssig gennemgang af alle 
foranstaltninger vedrørende 
nødberedskab, herunder foranstaltninger, 
der skal træffes af den kompetente 
myndighed, organisationen, der er 
involveret i transporten af radioaktivt 
materiale, og alle andre relevante aktører.
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5. Hver transportvirksomhed skal sikre, at 
der stilles oplysninger til rådighed for 
offentligheden om sundhedsmæssige 
foranstaltninger, herunder:
a. grundlæggende oplysninger om 
radioaktivitet og dens virkninger på 
menneskers sundhed og miljøet
b. eventuelle tilfælde af strålingsfare samt 
disses konsekvenser for befolkningen og 
miljøet
c. passende oplysninger om 
forholdsregler, som befolkningen skal 
tage i tilfælde af en nødsituation
d. den relevante lokale myndighed, der er 
ansvarlig for at gennemføre 
nødforanstaltninger.
Ovenstående oplysninger til 
offentligheden skal ajourføres med 
regelmæssige mellemrum.
3. Sikkerhedsrådgivere 
a. Transportvirksomheden skal udpege en 
sikkerhedsrådgiver.
b. Sikkerhedsrådgiveren skal have viden 
og erfaring inden for strålingsbeskyttelse.
4. Vurdering af dosis, individuel 
overvågning og overvågning af 
arbejdspladser skal være i 
overensstemmelse med kravene i direktiv 
96/29/Euratom.
5. Strålingsbeskyttelsesprogram 
(gradueret tilgang), som vil omfatte 
mindst følgende:
a. programmets omfang
b. sikkerhedskultur
c. praktiske foranstaltninger for at sikre 
strålingsbeskyttelsesmål
d. roller og ansvarsområder i 
organisationen
e. skadesvurdering
f. dosisgrænseværdi, begrænsning og 
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optimering
g. overfladeforureningstests
h. adskillelse og andre 
beskyttelsesforanstaltninger
i. foranstaltninger vedrørende 
nødberedskab
j. uddannelse
k. styringssystemer til sikker transport af 
radioaktive materialer
6. Kvalitets- og konformitetskontrol i 
henhold til Kommissionens retningslinjer.
7. Supplerende bestemmelser:
a. En person, der er involveret i transport 
af farligt gods skal træffe alle rimelige 
foranstaltninger for at sikre den fysiske 
beskyttelse af varerne, og at uautoriseret 
adgang til disse varer forhindres.
Ved transport ad vej, jernbane eller indre 
farvande losses varerne fra køretøjet, 
vognen eller skibet, så snart det er 
praktisk muligt efter ankomsten til 
leveringsstedet. 

Or. en

Begrundelse

For at sikre en effektiv og ensartet gennemførelse af sikkerhedskrav til transportører af 
radioaktive materialer bør de kompetente myndigheder kontrollere, at en transportør, der 
ansøger om registrering, reelt kan opfylde kravene med hensyn til uddannelse, personale, 
ressourcer osv., især i tilfælde af transportulykker. 


