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Ændringsforslag 13
Romana Jordan

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Led 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

– der henviser til artikel 31 og 32 i
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab, der danner 
grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C7-0320/2012),

– der henviser til traktaten om oprettelse af 
Det Europæiske Atomenergifællesskab,
særlig artikel 31, stk. 2, og artikel 32, og 
der henviser til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
særlig artikel 91,

Or. en

Ændringsforslag 14
Fiona Hall

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Led 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

– der henviser til artikel 31 og 32 i
traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Atomenergifællesskab, der danner 
grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C7-0320/2012),

– der henviser til traktaten om den
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 91,

Or. en

Begrundelse

Da forslaget vedrører transportområdet, er det passende at basere det på artikel 91 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (Transport). Parlamentet bør derfor 
udøve sine medbestemmelsesbeføjelser.

Ændringsforslag 15
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
RÅDETS FORORDNING EUROPA-PARLAMENTETS OG

RÅDETS FORORDNING
om et fællesskabssystem til registrering af 
transportører af radioaktive materialer

om et fællesskabssystem til registrering af 
transportører af radioaktive materialer

Or. en

Ændringsforslag 16
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab, 
særlig artikel 31, stk. 2, og artikel 32,

under henvisning til traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig
artikel 91,

Or. en

Begrundelse

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 so 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.

Ændringsforslag 17
Marian-Jean Marinescu
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Forslag til forordning
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
særlig artikel 91,

Or. en

Ændringsforslag 18
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Henvisning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til forslag fra
Kommissionen udarbejdet efter udtalelse 
fra en gruppe personer udpeget af Det 
Videnskabelige og Tekniske Udvalg,

under henvisning til forslag fra Europa-
Kommissionen,

Or. en

Begrundelse

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 so 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.

Ændringsforslag 19
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Henvisning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til udtalelse fra Europa-
Parlamentet4,

efter den almindelige 
lovgivningsprocedure,

Or. en

Begrundelse

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 so 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.

Ændringsforslag 20
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Traktatens artikel 33 kræver, at 
medlemsstaterne fastsætter passende 
bestemmelser til at sikre, at de 
grundlæggende sikkerhedsnormer til 
beskyttelse af befolkningens og 
arbejdstagernes sundhed mod de farer, 
som er forbundet med ioniserende 
stråling, overholdes.

(1) Direktiv 2008/68/EF om 
indlandstransport af farligt gods 
fastsætter forskrifter for 
indlandstransport af farligt gods, 
herunder radioaktive materialer, ad vej, 
med jernbane eller ad indre vandveje.

Or. en

Begrundelse

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 
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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 so 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.

Ændringsforslag 21
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Rådets direktiv 96/29/Euratom af 
13. maj 19965 fastsætter grundlæggende 
sikkerhedsnormer til beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes 
sundhed mod de farer, som er forbundet 
med ioniserende stråling. Direktivet 
gælder for alle praksisser, som indebærer 
risiko for ioniserende stråling fra en 
kunstig eller naturlig strålingskilde, 
herunder også transport.

(2) Transporter af radioaktive materialer 
skal som alle andre transporter af farligt 
gods gennemføres i overensstemmelse 
med de internationale forskrifter for 
transport af farligt og forurenende gods 
og i henhold til konventionen om 
international transport af farligt gods ad 
vej (ADR), reglementet for international 
befordring af farligt gods med jernbane 
(RID) og den europæiske konvention om 
international transport af farligt gods ad 
indre vandveje (ADN) som fastsat i
direktiv 2008/68/EF om indlandstransport 
af farligt gods.

Or. en

Begrundelse

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 so as the proposal concerns important environmental and health 
issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.
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Ændringsforslag 22
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Da transporterne ofte krydser grænser, 
kan transportører af radioaktivt materiale 
være nødt til at overholde adskillige 
medlemsstaters anmeldelses- og 
tilladelsesprocedurer. Denne forordning 
erstatter disse anmeldelses- og 
tilladelsesordninger i medlemsstaterne med 
ét fælles registreringssystem, som gælder i 
hele Det Europæiske 
Atomenergifællesskab (i det følgende 
benævnt "Fællesskabet").

(4) Da transporterne ofte krydser grænser, 
kan transportører af radioaktivt materiale 
være nødt til at overholde adskillige 
medlemsstaters anmeldelses- og 
tilladelsesprocedurer. Denne forordning 
erstatter disse anmeldelses- og 
tilladelsesordninger i medlemsstaterne med 
ét fælles registreringssystem.

Or. en

Ændringsforslag 23
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For transportvirksomheder, der 
transporterer gods ad luftvejen eller 
søvejen, findes sådanne registrerings- og 
certificeringssystemer allerede. Rådets 
forordning (EØF) nr. 3922/91 af 
16. december 1991 om harmonisering af 
tekniske krav og administrative 
procedurer inden for civil luftfart 
fastsætter, at luftfartsselskaber skal have 
et specifikt luftfartscertifikat til transport 
af farligt gods. For transport til søs er der 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 

udgår
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direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 
oprettet et trafikovervågnings- og 
informationssystem for skibsfarten i 
Fællesskabet. De certifikater, der udstedes 
af de civile luftfartsmyndigheder, og 
indberetningssystemet for skibe anses for 
på tilfredsstillende vis at implementere 
anmeldelses- og tilladelseskravene i 
direktiv 96/29/Euratom. Registrering af 
luft- og søtransportvirksomheder i 
henhold til denne forordning er således 
ikke nødvendig for, at medlemsstaterne 
kan sikre overholdelsen af de 
grundlæggende sikkerhedsnormer inden 
for de pågældende transportformer.

Or. en

Ændringsforslag 24
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning, bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 
16. februar 2011 om de generelle regler 
og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

(7) For at indføre et elektronisk system til 
registrering af transportvirksomheder bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF. Det er særlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Or. en
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Ændringsforslag 25
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Denne forordning indfører et 
fællesskabssystem for registrering af 
transportører af radioaktivt materiale, som 
letter medlemsstaternes opgave med at 
sikre overholdelsen af de i direktiv 
96/29/Euratom fastsatte grundlæggende 
sikkerhedsnormer for beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes 
sundhed mod de farer, som er forbundet 
med ioniserende stråling.

(1) Denne forordning indfører et 
fællesskabssystem til godkendelse og
registrering af transportører af radioaktivt 
materiale på baggrund af bestemmelserne
i direktiv 2008/68/EF og direktiv 
96/29/Euratom.

Or. en

Ændringsforslag 26
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Denne forordning indfører et 
fællesskabssystem for registrering af 
transportører af radioaktivt materiale, som 
letter medlemsstaternes opgave med at 
sikre overholdelsen af de i direktiv 
96/29/Euratom fastsatte grundlæggende 
sikkerhedsnormer for beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes sundhed 
mod de farer, som er forbundet med 
ioniserende stråling.

(1) Denne forordning indfører et 
fællesskabssystem for registrering af 
transportører af radioaktivt materiale, som 
letter medlemsstaternes opgave med at 
sikre, at bestemmelserne i direktiv 
2008/68/EF om indlandstransport af 
farligt gods overholdes. Samtidig skal 
medlemsstaterne sikre overholdelsen af de 
i direktiv 96/29/Euratom fastsatte 
grundlæggende sikkerhedsnormer for 
beskyttelse af befolkningens og 
arbejdstagernes sundhed mod de farer, som 
er forbundet med ioniserende stråling.

Or. en
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Begrundelse

Bestemmelserne vedrørende transport af radioaktivt materiale er for nærværende fastsat i 
direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods baseret på traktaten. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at benytte samme retsgrundlag til nærværende forordning. Dette er ikke 
hensigtsmæssigt, som Kommissionens forslag indebærer, at fratage Europa-Parlamentet 
medbestemmelsesbeføjelser. Dette er især tilfældet, da forslaget vedrører vigtige miljø- og 
sundhedsspørgsmål.

Ændringsforslag 27
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Denne forordning indfører et 
fællesskabssystem for registrering af 
transportører af radioaktivt materiale, som 
letter medlemsstaternes opgave med at 
sikre overholdelsen af de i direktiv 
96/29/Euratom fastsatte grundlæggende 
sikkerhedsnormer for beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes sundhed 
mod de farer, som er forbundet med 
ioniserende stråling.

(1) Denne forordning indfører et 
fællesskabssystem for registrering af 
transportører af radioaktivt materiale, som 
letter medlemsstaternes opgave med at 
sikre overholdelsen af de i direktiv 
96/29/Euratom fastsatte grundlæggende
sikkerhedsnormer for beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes sundhed 
mod de farer, som er forbundet med 
ioniserende stråling, samt overholdelsen af 
bestemmelserne i direktiv 2008/68/EF om 
indlandstransport af farligt gods.

Or. en

Ændringsforslag 28
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Denne forordning gælder for enhver 
transportvirksomhed, der transporterer 
radioaktive materialer inden for 

(2) Denne forordning gælder for enhver 
transportvirksomhed, der transporterer 
radioaktive materialer inden for 
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Fællesskabet, fra tredjelande til 
Fællesskabet og fra Fællesskabet til 
tredjelande. Den gælder ikke for 
transportvirksomheder, der transporterer 
radioaktive materialer ad luftvejen eller 
søvejen.

Fællesskabet, fra tredjelande til 
Fællesskabet og fra Fællesskabet til 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 29
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Denne forordning gælder for enhver 
transportvirksomhed, der transporterer 
radioaktive materialer inden for 
Fællesskabet, fra tredjelande til 
Fællesskabet og fra Fællesskabet til 
tredjelande. Den gælder ikke for 
transportvirksomheder, der transporterer 
radioaktive materialer ad luftvejen eller 
søvejen.

(2) Denne forordning gælder for enhver 
transportvirksomhed, der transporterer 
radioaktive materialer ad vej, med 
jernbane eller ad indre vandveje inden for 
Fællesskabet, fra tredjelande til 
Fællesskabet og fra Fællesskabet til 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 30
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Denne forordning gælder for enhver 
transportvirksomhed, der transporterer 
radioaktive materialer inden for 
Fællesskabet, fra tredjelande til 
Fællesskabet og fra Fællesskabet til 
tredjelande. Den gælder ikke for 
transportvirksomheder, der transporterer 

(2) Denne forordning gælder for enhver 
transportvirksomhed, der transporterer 
radioaktive materialer inden for 
Fællesskabet, fra tredjelande til 
Fællesskabet og fra Fællesskabet til 
tredjelande. Den gælder ikke for 
transportvirksomheder, der kun
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radioaktive materialer ad luftvejen eller 
søvejen.

transporterer radioaktive materialer inden 
for deres nationale grænser eller ad 
luftvejen eller søvejen.

Or. en

Ændringsforslag 31
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Nærværende forordning finder 
anvendelse med forbehold af nationale 
bestemmelser vedrørende beskyttelse af 
transport af radioaktive materialer mod 
tyveri, sabotage eller andre skadevoldende 
handlinger.

Or. en

Ændringsforslag 32
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "transportvirksomhed (transportør)": 
enhver person, organisation eller offentlig
virksomhed, der udøver transport af 
radioaktivt materiale i Fællesskabet, uanset 
transportmåde. Det omfatter 
transportvirksomheder, der udfører 
transport for tredjemands regning og/eller 
for egen regning

(a) "transportvirksomhed (transportør)": 
enhver person, organisation eller 
virksomhed, der udøver transport af 
radioaktivt materiale i Fællesskabet, uanset 
transportmåde. Det omfatter 
transportvirksomheder, der udfører 
transport for tredjemands regning og/eller 
for egen regning

Or. en
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Ændringsforslag 33
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) "fælles kriterier": et sæt af 
sikkerhedsstandarder baseret på formelle 
bestemmelser vedrørende transport af 
farligt gods, ADR, RID og ADN, direktiv 
96/29/Euroatom samt direktiv 
2008/68/EF, som transportører af 
radioaktive materialer skal overholde for 
at få et registreringscertifikat

Or. en

Ændringsforslag 34
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) "transport": enhver transport fra 
oprindelsesstedet til bestemmelsesstedet,
herunder læsning, lagring i transit og 
losning af radioaktivt materiale

(c) "transport": enhver transport fra 
oprindelsesstedet til bestemmelsesstedet,
der varetages af transportøren

Or. en

Ændringsforslag 35
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) "radioaktivt materiale": ethvert 
materiale, som indeholder radionuklider, 

(d) "radioaktivt materiale": har samme 
betydning som i de formelle bestemmelser 
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hvor både aktivitetskoncentrationen og 
den samlede aktivitet i sendingen er 
højere end de værdier, der er angivet i 
punkt 402-407 i IAEA's regler for sikker 
transport af radioaktivt materiale, 
sikkerhedskrav nr. TS-R-1, 2009, Wien

vedrørende transport af farligt gods 
(ADR, RID og ADN), der gennemføres af 
medlemsstaterne under direktiv 
2008/68/EF

Or. en

Ændringsforslag 36
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) "undtagelseskolli": ethvert kolli, hvori 
det tilladte radioaktive indhold ikke 
overstiger de i tabel V i afsnit IV i IAEA's 
regler for sikker transport af radioaktivt 
materiale, sikkerhedskrav nr. TS-R-1, 
2009, Wien, fastlagte aktivitetsniveauer 
eller en tiendedel af disse grænseværdier 
for transport pr. post, og som er mærket 
som UN nr. 2908, 2909, 2910 eller 2911

udgår

Or. en

Ændringsforslag 37
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) "undtagelseskolli": ethvert kolli, hvori 
det tilladte radioaktive indhold ikke 
overstiger de i tabel V i afsnit IV i IAEA's 
regler for sikker transport af radioaktivt 
materiale, sikkerhedskrav nr. TS-R-1, 
2009, Wien, fastlagte aktivitetsniveauer 

(f) "undtagelseskolli": ethvert kolli, der 
indeholder radioaktivt materiale, som 
overholder bestemmelserne for kolli, der 
klassificeres som "undtagelseskolli" i 
henhold til de formelle bestemmelser 
vedrørende transport af farligt gods 
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eller en tiendedel af disse grænseværdier 
for transport pr. post, og som er mærket 
som UN nr. 2908, 2909, 2910 eller 2911

(ADR, RID og ADN), der gennemføres af 
medlemsstaterne under direktiv 
2008/68/EF

Or. en

Ændringsforslag 38
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Virksomheder, der transporterer 
radioaktive materialer, skal have en gyldig 
registrering indhentet i overensstemmelse 
med artikel 5. Registreringen skal tillade 
transportvirksomheden at udøve 
transportvirksomhed i hele Den 
Europæiske Union.

1. Virksomheder, der transporterer 
radioaktive materialer, skal have en gyldig 
registrering indhentet i overensstemmelse 
med artikel 5. Registreringen skal tillade 
transportvirksomheden at udøve 
transportvirksomhed i hele Den 
Europæiske Union. Hver enkelt transport 
af radioaktive materialer skal dog tillades 
specifikt af den kompetente myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 39
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Individuelle transportoperationer skal 
ledsages af en kopi af 
transportvirksomhedens 
registreringscertifikat eller den licens eller 
registrering, der er indhentet i henhold til 
den gældende nationale procedure i de i 
stk. 3 omhandlede transporttilfælde.

2. Individuelle transportoperationer skal 
ledsages af en kopi af 
transportvirksomhedens 
registreringscertifikat.

Or. en
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Ændringsforslag 40
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En indehaver af en gyldig licens eller 
registrering, der er udstedt i 
overensstemmelse med direktiv 
96/29/Euratom, til håndtering af 
radioaktivt materiale eller til brug af 
udstyr, der indeholder radioaktivt 
materiale eller kilder, må transportere 
disse materialer eller kilder uden 
registrering i henhold til denne 
forordning, hvis transporten er omfattet 
af en licens eller registrering for alle 
medlemsstater, hvor transporten finder 
sted.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 41
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En indehaver af en gyldig licens eller 
registrering, der er udstedt i 
overensstemmelse med direktiv 
96/29/Euratom, til håndtering af 
radioaktivt materiale eller til brug af 
udstyr, der indeholder radioaktivt 
materiale eller kilder, må transportere 
disse materialer eller kilder uden 
registrering i henhold til denne 
forordning, hvis transporten er omfattet 
af en licens eller registrering for alle 

udgår
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medlemsstater, hvor transporten finder 
sted.

Or. en

Ændringsforslag 42
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Nationale anmeldelses- og 
tilladelseskrav, der går ud over kravene i 
denne forordning, må kun gælde for 
transportører af følgende materialer:

4. Nationale anmeldelses- og 
tilladelseskrav, der går ud over kravene i 
denne forordning, kan gælde for, men er 
ikke begrænset til, transportører af 
følgende materialer:

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at give medlemsstaterne mulighed for at fastsætte strengere regler end dem, der 
er fastsat i nærværende forordning i overensstemmelse med EU's nærhedsprincip.

Ændringsforslag 43
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Nationale anmeldelses- og 
tilladelseskrav, der går ud over kravene i 
denne forordning, må kun gælde for 
transportører af følgende materialer:

4. Nationale anmeldelses- og 
tilladelseskrav, der går ud over kravene i 
denne forordning, skal være tilladt. 
Medlemsstaterne bør kunne stille 
strengere krav til indenlandske 
transporter, når de udføres med 
transportmidler, der er indregistreret eller 
godkendt til kørsel på deres område.
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(a) fissilt materiale, undtagen naturligt 
uran eller udarmet uran, som kun er
blevet bestrålet i en termisk reaktor;
(b) farligt gods med alvorlige 
følgevirkninger – radioaktive materialer.

Or. en

Begrundelse

De bestemmelser, der gælder i dag, og som er fastsat i direktiv 2008/68/EF om 
indlandstransport af farligt gods, må ikke svækkes.

Ændringsforslag 44
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Der kræves ingen registrering for 
transportvirksomheder, som udelukkende 
transporterer undtagelseskolli.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 45
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne bør bevare retten til 
at regulere eller forbyde transport af 
radioaktive materialer på deres område 
med anden begrundelse end sikkerheden, 
f.eks. af grunde, der vedrører den 
nationale sikkerhed eller miljøbeskyttelse.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaternes vedtager deres nationale energiblandinger. Det er derfor vigtigt at give 
dem mulighed for at udøve denne ret og fastsætte strengere regler end dem, der er fastsat i 
nærværende forordning i overensstemmelse med EU's nærhedsprincip.

Ændringsforslag 46
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne bør bevare retten til 
at regulere eller forbyde transport af 
radioaktive materialer på deres område 
med anden begrundelse end sikkerheden, 
f.eks. af grunde, der vedrører den 
nationale sikkerhed eller miljøbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

De bestemmelser, der gælder i dag, og som er fastsat i direktiv 2008/68/EF om 
indlandstransport af farligt gods, må ikke svækkes.

Ændringsforslag 47
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Når ansøgeren indgiver en 
registreringsansøgning, skal han bevise, 
at han har den finansielle kapacitet til at 
betale erstatning og reparation i tilfælde 
af en ulykke, der implicerer den konvoj, 
som han har ansvar for, i 
overensstemmelse med princippet om, at 
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forureneren skal betale.

Or. fr

Ændringsforslag 48
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Enhver transport af radioaktive 
materialer skal gennemføres i 
overensstemmelse med de internationale 
FN/ECE-forskrifter og -standarder 
vedrørende transport af farligt og 
forurenende gods og i henhold til 
konventionen om international transport 
af farligt gods ad vej (ADR), reglementet 
for international befordring af farligt 
gods med jernbane (RID) og den 
europæiske konvention om international 
transport af farligt gods ad indre vandveje 
(ADN) som fastsat i direktiv 2008/68/EF 
om indlandstransport af farligt gods.

Or. en

Ændringsforslag 49
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5d. Radioaktive materialer må ikke 
transporteres ad luftvejen.

Or. en



PE513.243v01-00 22/42 AM\939197DA.doc

DA

Ændringsforslag 50
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5e. Det er forbudt at transportere 
radioaktive materialer i konvojer, som 
transporterer eksplosivt materiale.

Or. fr

Ændringsforslag 51
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Fælles sikkerhedsstandarder

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 10 med henblik på at fastsætte 
fælles sikkerhedsstandarder, som 
transportører af radioaktive materialer 
skal overholde. Disse standarder omfatter 
bl.a. krav i forbindelse med 
strålerelaterede nødsituationer samt 
informations- og 
uddannelsesforanstaltninger. 
Kommissionen skal ved fastlæggelsen af 
disse standarder tage hensyn til alle
gældende standarder på medlemsstatsplan 
og indføre EU-standarder på samme 
niveau som i medlemsstaterne med 
henblik på at sikre den højest mulige grad 
af beskyttelse.
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Or. en

Ændringsforslag 52
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3b
Særlige bestemmelser for transporter af 

radioaktivt materiale med alvorlige 
følgevirkninger

For konvojer, der transporterer brugt 
nukleart brændsel fra atomkraftværker, 
fissilt materiale eller farligt gods –
radioaktivt materiale med alvorlige 
følgevirkninger – gælder følgende krav:
a) Den kompetente myndighed sikrer, at 
transportøren garanteres den nødvendige 
sikkerhed og beskyttelse af konvojen for 
at undgå enhver risiko for en spredning af 
kernevåben i terrorøjemed. Denne 
sikkerhed skal garanteres af de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, som konvojen kører 
igennem.
b) Ved midlertidig lagring, når konvojen 
standser, skal der træffes de fornødne 
foranstaltninger for at holde 
offentligheden og arbejdstagere på 
afstand fra konvojen. Dette indebærer, at 
en konvoj, der transporterer sådant 
materiale, ikke må standse på skinnerne i 
en banegård, der besøges af 
offentligheden.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til miljø- og sundhedsbeskyttelsen, men ligeledes for at undgå tyveri/terrorangreb, 
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skal der skelnes mellem konvojer, der transporterer brugt nukleart brændsel fra 
atomkraftværker, fissilt materiale og farligt gods (radioaktivt materiale med alvorlige 
følgevirkninger), og andre konvojer.

Ændringsforslag 53
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indfører og opretholder 
et elektronisk system til registrering af 
transportvirksomheder (ESCReg) med 
henblik på overvågning af og kontrol med 
transport af radioaktivt materiale. 
Kommissionen fastsætter, hvilke 
oplysninger der skal indgå i systemet, de 
tekniske specifikationer og kravene til 
ESCReg.

1. Kommissionen indfører og opretholder
ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 10 et 
elektronisk system til registrering af 
transportvirksomheder (ESCReg) med 
henblik på overvågning af og kontrol med 
transport af radioaktivt materiale og
fastsætter, hvilke oplysninger der skal 
indgå i systemet, de tekniske 
specifikationer og kravene til ESCReg.

Or. en

Ændringsforslag 54
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indfører og opretholder
et elektronisk system til registrering af 
transportvirksomheder (ESCReg) med 
henblik på overvågning af og kontrol med
transport af radioaktivt materiale. 
Kommissionen fastsætter, hvilke 
oplysninger der skal indgå i systemet, de 
tekniske specifikationer og kravene til 
ESCReg.

1. Kommissionen indfører, opretholder og
sikrer et elektronisk system til registrering 
af transportvirksomheder (ESCReg) med 
henblik på overvågning af og kontrol med
registrering af transportører af radioaktivt 
materiale. Kommissionen fastsætter, hvilke 
oplysninger der skal indgå i systemet, de 
tekniske specifikationer og kravene til 
ESCReg.
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Or. en

Ændringsforslag 55
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indfører og opretholder 
et elektronisk system til registrering af
transportvirksomheder (ESCReg) med 
henblik på overvågning af og kontrol med 
transport af radioaktivt materiale. 
Kommissionen fastsætter, hvilke 
oplysninger der skal indgå i systemet, de 
tekniske specifikationer og kravene til 
ESCReg.

1. Senest den 30. juni 2017 indfører og 
opretholder Kommissionen et elektronisk 
system til registrering af 
transportvirksomheder (ESCReg) med 
henblik på overvågning af og kontrol med 
transport af radioaktivt materiale. 
Kommissionen fastsætter, hvilke 
oplysninger der skal indgå i systemet, de 
tekniske specifikationer og kravene til 
ESCReg.

Or. ro

Ændringsforslag 56
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. ESCReg skal give begrænset og sikker 
adgang for de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, de registrerede 
transportvirksomheder og ansøgerne under 
overholdelse af de relevante bestemmelser 
om beskyttelse af personoplysninger som 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF. De kompetente 
myndigheder skal have adgang til alle 
foreliggende data.

2. ESCReg skal give begrænset og sikker 
adgang for de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, de registrerede 
transportvirksomheder og ansøgerne under 
overholdelse af de relevante bestemmelser 
om beskyttelse af personoplysninger som 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF. De kompetente 
myndigheder skal have adgang til alle 
foreliggende data. ESCRg skal sikre 
offentlig adgang til listen over 
registrerede transportører.
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Or. en

Ændringsforslag 57
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen er ikke ansvarlig for 
indholdet og nøjagtigheden af de 
oplysninger, der formidles via ESCReg.

3. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne er ansvarlige for 
indholdet og nøjagtigheden af de 
oplysninger, der formidles via ESCReg.

Or. en

Ændringsforslag 58
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En transportvirksomhed ansøger om 
registrering gennem ESCReg.

1. En transportvirksomhed ansøger om 
registrering gennem ESCReg hos den 
kompetente myndighed i 
overensstemmelse med stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 59
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der gælder en overgangsperiode på et år 
efter denne forordnings ikrafttræden, 
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hvor alle transportører kan ansøge om og 
opnå et registreringscertifikat i henhold til 
nærværende forordning. I denne 
overgangsperiode finder bestemmelserne i 
direktiv 96/29/Euratom og direktiv 
2008/68/EF anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 60
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når ansøgeren indgiver en 
registreringsansøgning, skal 
vedkommende indsende dokumentation 
for sin finansielle kapacitet til at betale 
erstatning og reparation i tilfælde af en 
ulykke, som den pågældendes konvoj er 
ansvarlig for, i overensstemmelse med 
princippet om, at forureneren skal betale.

Or. en

Begrundelse

Transportører af radioaktive materialer skal dokumentere, at de har tilstrækkelig finansiel 
kapacitet til at betale erstatning for skader i tilfælde af ulykker.

Ændringsforslag 61
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter udfyldelse og indsendelse af 
ansøgningsskemaet modtager ansøgeren en 
automatisk kvittering for modtagelsen 

2. Efter udfyldelse og indsendelse af 
ansøgningsskemaet modtager ansøgeren en 
automatisk kvittering for modtagelsen 
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sammen med et ansøgningsnummer. sammen med et ansøgningsnummer.
Samme kvittering modtages af den 
ansvarlige kompetente myndighed. 
Kommissionen er ansvarlig for 
overholdelsen af bestemmelserne i artikel 
5, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 62
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden otte uger fra afsendelse af 
kvitteringen for modtagelse udsteder den 
kompetente myndighed et 
registreringscertifikat til 
transportvirksomheden, hvis den mener, de 
fremlagte oplysninger er fuldstændige og 
opfylder kravene i nærværende forordning,
direktiv 96/29/Euratom og direktiv 
2008/68/EF.

4. Inden otte uger fra afsendelse af 
kvitteringen for modtagelse udsteder den 
kompetente myndighed et 
registreringscertifikat til 
transportvirksomheden, hvis den mener, de 
fremlagte oplysninger er fuldstændige og 
opfylder kravene i nærværende forordning,
samt at ansøger overholder kravene i de 
fælles kriterier som angivet i artikel 2, 
litra ba).

Or. en

Ændringsforslag 63
Marian-Jean Marinescu

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 de kompetente 
myndigheder i alle medlemsstater.
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Or. en

Ændringsforslag 64
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed afslår at 
udstede et registreringscertifikat til 
transportvirksomheden med den 
begrundelse, at ansøgningen ikke er 
komplet eller ikke opfylder de gældende 
krav, giver den ansøgeren skriftligt svar 
inden otte uger efter afsendelsen af 
kvitteringen for modtagelsen. Inden 
afslaget gives, anmoder den kompetente 
myndighed ansøgeren om at rette eller 
supplere ansøgningen inden tre uger fra 
modtagelsen af anmodningen herom. Den 
kompetente myndighed begrunder sit 
afslag.

Den kompetente myndighed anmoder 
ansøgeren om inden for tre uger fra 
modtagelsen af anmodningen at indsende 
eventuelle nødvendige rettelser eller 
supplerende oplysninger, hvis der er 
behov for dette. Hvis den kompetente 
myndighed afslår at udstede et 
registreringscertifikat til 
transportvirksomheden med den 
begrundelse, at ansøgningen ikke er 
komplet eller ikke opfylder de gældende 
krav, giver den ansøgeren skriftligt svar 
inden otte uger efter afsendelsen af 
kvitteringen for modtagelsen. Den 
kompetente myndighed begrunder sit 
afslag.

Or. en

Ændringsforslag 65
Marian-Jean Marinescu

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 de kompetente 
myndigheder i alle medlemsstater.
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Or. en

Ændringsforslag 66
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis det afslås at udstede et 
registreringscertifikat til en 
transportvirksomhed, kan ansøgeren
indgive en klage i overensstemmelse med 
den relevante nationale lovgivning.

7. Hvis det afslås at udstede et 
registreringscertifikat til en 
transportvirksomhed, kan ansøgeren sende 
en ny ansøgning i overensstemmelse med 
registreringsproceduren i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 67
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. En transportvirksomheds 
registreringscertifikat er gyldigt i en 
periode på fem år og kan fornyes efter 
ansøgning fra transportvirksomheden.

9. En transportvirksomheds 
registreringscertifikat er gyldigt i en 
periode på to år og kan efter en 
overensstemmelseskontrol udført af den 
kompetente myndighed fornyes efter 
ansøgning fra transportvirksomheden.

Or. en

Ændringsforslag 68
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. En transportvirksomheds 
registreringscertifikat er gyldigt i en 
periode på fem år og kan fornyes efter 
ansøgning fra transportvirksomheden.

9. En transportvirksomheds 
registreringscertifikat er gyldigt i en 
periode på tre år og kan efter en 
overensstemmelseskontrol udført af den 
kompetente myndighed fornyes efter 
ansøgning fra transportvirksomheden.

Or. en

Ændringsforslag 69
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den kompetente myndighed, der har 
udstedt certifikatet, er ansvarlig for 
gennem inspektioner at kontrollere, at 
den registrerede transportør fortsat 
overholder kravene i denne forordning i 
certifikatets gyldighedsperiode.

Or. en

Ændringsforslag 70
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. -1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. De kompetente myndigheder inden for 
strålingsbeskyttelse gennemfører mindst 
én gang om året uanmeldte kontroller hos 
enhver indehaver af et 
registreringscertifikat. De kompetente 
myndigheder fører jævnligt tilsyn med 
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kontrollerne af konvojerne efter deres 
ankomst på det endelige bestemmelsessted 
for at forhindre, at forurenede køretøjer, 
vogne og skibe genbruges uden 
forudgående dekontaminering.

Or. fr

Ændringsforslag 71
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

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. For at forhindre svig 
indføres der afskrækkende sanktioner for 
manglende overholdelse.
Andre medlemsstater og Kommissionen 
underrettes om alle tilfælde af manglende 
overholdelse. Tilfælde af manglende 
overholdelse rapporteres til ESCReg og 
gøres offentligt tilgængelige på 
internettet.

Or. en
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Ændringsforslag 72
Marian-Jean Marinescu

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, 
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 eller 
retsforfølgning, afhængigt af den 
sikkerhedsmæssige betydning af 
overtrædelsen og transportvirksomhedens 
hidtidige overholdelse.

Medlemsstaten, der udstedte certifikatet, 
skal straks underrettes om disse 
håndhævelsesforanstaltninger. Inden for 
senest fire uger skal den underrettede 
medlemsstat ændre, forny eller 
tilbagekalde registreringen. Afgørelsen 
meddeles til de kompetente myndigheder i 
alle medlemsstater via ESCReg.

Or. en

Ændringsforslag 73
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en transportvirksomhed ikke 1. Hvis en transportvirksomhed ikke 
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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.

opfylder kravene i denne forordning, skal
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor den manglende 
opfyldelse er opdaget, uden forsinkelse 
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.

Or. en

Ændringsforslag 74
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Afhængigt af den sikkerhedsmæssige 
betydning af overtrædelsen og 
transportvirksomhedens hidtidige 
overholdelse kan medlemsstaten, hvor den 
manglende overholdelse er opdaget, 
ophæve transportvirksomhedens 
registrering. 
Medlemsstaten, der har udstedt
certifikatet, skal straks underrettes om 
denne ophævelse. Inden for højst fire 
uger skal den underrettede medlemsstat 
ændre, forny eller tilbagekalde 
registreringen. Afgørelsen meddeles til de 
kompetente myndigheder i alle 
medlemsstater via ESCReg.
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Or. en

Ændringsforslag 75
Marian-Jean Marinescu

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 de pågældende 
medlemsstater, som transportvirksomheden 
agtede at transportere radioaktive 
materialer til, oplysninger om de anvendte 
håndhævelsesforanstaltninger og 
begrundelsen herfor.

Or. en

Ændringsforslag 76
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 77
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Alle tilfælde af manglende 
overholdelse rapporteres til 
Kommissionen og ESCReg.

Or. en

Ændringsforslag 78
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger en kompetent 
myndighed og et nationalt kontaktpunkt for
transport af radioaktive materialer.

Medlemsstaterne udpeger en kompetent 
myndighed og et nationalt kontaktpunkt for
registrering af transportører af radioaktive 
materialer.

Or. en

Ændringsforslag 79
Michèle Rivasi
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fremsender gennem 
ESCReg disse oplysninger og eventuelle 
ændringer deraf til alle kompetente 
myndigheder i Fællesskabet.

Kommissionen fremsender gennem 
ESCReg disse oplysninger og eventuelle 
ændringer deraf til alle kompetente 
myndigheder i Fællesskabet og gøre dem 
offentligt tilgængelige på internettet.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om den kompetente myndighed og det nationale kontaktpunkt kan være i 
offentlighedens interesse og bør derfor gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag 80
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Transportvirksomhederne skal via 
kontaktpunkterne have let adgang til
oplysninger om de enkelte landes regler 
vedrørende strålingsbeskyttelse, som 
gælder for transport af radioaktive 
materialer.

2. Oplysninger om de enkelte landes regler 
vedrørende strålingsbeskyttelse, som 
gælder for transport af radioaktive 
materialer skal være lettilgængelige via 
kontaktpunkterne.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om de gældende regler kan være i offentlighedens interesse og bør derfor gøres 
offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag 81
Michèle Rivasi
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På transportvirksomhedens anmodning 
stiller kontaktpunktet og den pågældende 
medlemsstats kompetente myndighed 
fuldstændige oplysninger til rådighed om 
de gældende krav til transport af 
radioaktivt materiale på medlemsstatens 
område.

På anmodning fra transportvirksomheden 
eller andre interessenter stiller 
kontaktpunktet og den pågældende 
medlemsstats kompetente myndighed 
fuldstændige oplysninger til rådighed om 
de gældende krav til transport af 
radioaktivt materiale på medlemsstatens 
område.

Or. en

Ændringsforslag 82
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Information til offentligheden

Med henblik på at fremme beskyttelsen af 
offentligheden skal den offentlige 
information om konvojen sikres. Dette 
opnås gennem en information af de lokale 
myndigheder om konvojens gennemkørsel 
i nærheden af levesteder med én uges 
varsel. Herudover skal en information om 
konvojen give offentligheden og de 
ansatte, der arbejder for transportøren og 
speditøren, mulighed for at bestemme 
konvojens farlighed.

Or. fr

Ændringsforslag 83
Michèle Rivasi
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelse Udøvelse af delegerede beføjelser

Or. en

Ændringsforslag 84
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, som indfører det 
elektroniske system til registrering af 
transportvirksomheder (ESCReg), der er 
beskrevet i artikel 4.

Kommissionen vedtager senest den 
1. januar 2016 gennemførelsesretsakter, 
som indfører det elektroniske system til 
registrering af transportvirksomheder
(ESCReg), der er beskrevet i artikel 4.

Or. ro

Ændringsforslag 85
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, som indfører det 
elektroniske system til registrering af 
transportvirksomheder (ESCReg), der er 
beskrevet i artikel 4.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel anførte betingelser.

2. Beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den (...).
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3. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
når som helst tilbagekalde delegationen af 
beføjelser omhandlet i artikel 4. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
nævnt i afgørelsen, til ophør. Den træder i 
kraft dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på en 
senere dato, der er angivet heri. Den 
berører ikke gyldigheden af delegerede 
retsakter, der allerede er trådt i kraft.
4. Så snart Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt, underretter den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet eller Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har 
informeret Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges
med to måneder på Europa-Parlamentets 
eller Rådets initiativ.

Gennemførelsesretsakterne vedtages i 
henhold til rådgivningsproceduren i 
artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 86
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastsætter ved delegerede 
retsakter de fælles kriterier angivet i 
artikel 2, litra ba).
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Or. en

Ændringsforslag 87
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Revision

Kommissionen tager denne forordning op 
til revision to år efter, at forordningen er 
trådt i kraft med henblik på at vurdere 
effektiviteten heraf og om nødvendigt 
foreslå yderligere foranstaltninger for at 
garantere sikker transport af radioaktive 
materialer inden for Fællesskabet og fra 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 88
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
Rådgivende udvalg
Kommissionen bistås af et udvalg. Dette
udvalg er et udvalg, som omhandlet i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 
16. februar 2011 om de generelle regler 
og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
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gennemførelsesbeføjelser.
Når der henvises til dette stykke, anvendes 
artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.
Udvalget rådgiver og bistår 
Kommissionen i udførelsen af dens 
opgaver i henhold til denne forordning.
Udvalget består af eksperter udpeget af 
medlemsstaterne og af eksperter udpeget 
af Kommissionen og har en repræsentant 
for Kommissionen som formand.

Or. en

Ændringsforslag 89
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. 4 – punkt 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Undertegnede transportvirksomhed 
erklærer herved at overholde de fælles 
sikkerhedsstandarder, som er fastsat af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 3a (ny) i denne forordning.

Or. en


