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Tarkistus 13
Romana Jordan

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 2 viite

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon Euratomin 
perustamissopimuksen 31 ja 32 artiklan, 
joiden mukaisesti neuvosto on kuullut 
parlamenttia (C7-0320/2012),

– ottaa huomioon Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
31 artiklan toisen kohdan ja 32 artiklan, 
ja ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 91 artiklan,

Or. en

Tarkistus 14
Fiona Hall

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 2 viite

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon Euratomin 
perustamissopimuksen 31 ja 32 artiklan, 
joiden mukaisesti neuvosto on kuullut 
parlamenttia (C7-0320/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 91 artiklan,

Or. en

Perustelu

Koska ehdotus koskee kuljetusasioita, on tarkoituksenmukaista perustaa se Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklaan (Liikenne). Parlamentin pitäisi siksi käyttää 
yhteispäätöstoimivaltaansa.

Tarkistus 15
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
I osasto

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

yhteisön radioaktiivisten aineiden 
kuljettajien rekisteröintijärjestelmän 
perustamisesta

yhteisön radioaktiivisten aineiden 
kuljettajien rekisteröintijärjestelmän 
perustamisesta

Or. en

Tarkistus 16
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
31 artiklan toisen kohdan ja 32 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 91 artiklan,

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 17
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 91 artiklan,

Or. en

Tarkistus 18
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 viite

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon komission ehdotuksen, 
jonka se on tehnyt saatuaan lausunnon 
tieteellis-teknisen komitean nimeämältä 
ryhmältä,

ottavat huomioon Euroopan komission 
ehdotuksen,

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 19
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 viite

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
lausunnon,

noudattavat tavallista 
lainsäätämisjärjestystä,

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 20
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euratomin perustamissopimuksen 
33 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot 
antavat tarvittavat määräykset niiden 
perusnormien noudattamisen 
varmistamiseksi, joilla varmistetaan 
väestön ja työntekijöiden terveyden 
suojelu ionisoivan säteilyn aiheuttamilta 

(1) Vaarallisten aineiden 
sisämaakuljetuksista annetussa 
direktiivissä 2008/68/EY säädetään 
vaarallisten – ja myös radioaktiivisten –
aineiden sisämaakuljetuksista tie-, raide-
ja sisävesiliikenteen osalta.



AM\939197FI.doc 7/43 PE513.243v01-00

FI

vaaroilta.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 21
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Perusnormit työntekijöiden ja väestön 
terveyden suojelemiseksi ionisoivasta 
säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 
vahvistetaan 13 päivänä toukokuuta 1996 
annetussa neuvoston direktiivissä 
96/29/Euratom. Direktiiviä sovelletaan 
kaikkiin toimintoihin, joihin liittyy 
ionisoivan säteilyn vaara joko 
keinotekoisesta säteilylähteestä tai 
luonnon säteilylähteestä, myös 
kuljetuksesta.

(2) Radioaktiivisten aineiden kuljetuksissa 
olisi muiden vaarallisten aineiden 
kuljetusten tavoin otettava huomioon 
vaarallisten aineiden sisämaakuljetuksista 
annetussa direktiivissä 2008/68/EY 
määritellyt vaarallisia ja saastuttavia 
aineita koskevat kansainväliset säännöt ja 
vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä 
tiekuljetuksista tehty sopimus, vaarallisten 
aineiden kansainvälisiä 
rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö 
sekä vaarallisten tavaroiden 
kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehty 
eurooppalainen sopimus.

Or. en
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Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 22
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Koska kuljetus on ainoa säännöllisesti 
rajatylittävä toiminto, radioaktiivisten 
aineiden kuljettajat saattavat joutua 
noudattamaan ilmoitus- ja lupajärjestelmiin 
liittyviä vaatimuksia monissa 
jäsenvaltioissa. Tällä asetuksella korvataan 
nämä jäsenvaltioiden ilmoitus- ja 
lupajärjestelmät yhtenäisellä 
rekisteröintijärjestelmällä, joka on 
voimassa koko Euroopan 
atomienergiayhteisössä, jäljempänä 
’yhteisö’.

(4) Koska kuljetus on ainoa säännöllisesti 
rajatylittävä toiminto, radioaktiivisten 
aineiden kuljettajat saattavat joutua 
noudattamaan ilmoitus- ja lupajärjestelmiin 
liittyviä vaatimuksia monissa 
jäsenvaltioissa. Tällä asetuksella korvataan 
nämä jäsenvaltioiden ilmoitus- ja 
lupajärjestelmät yhtenäisellä 
rekisteröintijärjestelmällä.

Or. en

Tarkistus 23
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Ilmassa ja merellä toimivien 
kuljettajien osalta kyseinen rekisteröinti-
ja varmennusjärjestelmä on jo olemassa. 
Teknisten sääntöjen ja hallinnollisten 
menettelyjen yhdenmukaistamisesta 
siviili-ilmailun alalla 16 päivänä 
joulukuuta 1991 annetussa neuvoston 
asetuksessa (ETY) N:o 3922/91 
säädetään, että ilma-alusten kuljettajat 
tarvitsevat erityisen lentoliikenteen 
harjoittajan todistuksen vaarallisten 
aineiden kuljettamiseen. Merikuljetusten 
osalta 27 päivänä kesäkuuta 2002 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2002/59/EY 
säädetään yhteisön alusliikennettä 
koskevan yhteisön seuranta- ja 
tietojärjestelmän perustamisesta. Siviili-
ilmailuviranomaisten myöntämien 
todistusten ja merialusten
ilmoitusjärjestelmän katsotaan panevan 
tyydyttävästi täytäntöön 
direktiivin 96/29/Euratom ilmoitus- ja 
lupavaatimukset. Ilma- ja merialusten 
rekisteröinti tämän asetuksen nojalla sen 
vuoksi, että jäsenvaltiot voisivat varmistaa 
perusnormien noudattamisen näissä 
kuljetusmuodoissa, ei näin ollen ole 
tarpeen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 24
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä 
toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

(7) Komissiolle olisi sähköisen 
kuljettajien rekisteröintijärjestelmän 
perustamiseksi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 25
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Tällä asetuksella perustetaan yhteisön 
radioaktiivisten aineiden kuljettajien 
rekisteröintijärjestelmä, jolla helpotetaan 
jäsenvaltioiden tehtävää varmistaa, että 
direktiivissä 96/29/Euratom vahvistettuja 
perusnormeja työntekijöiden ja väestön 
terveyden suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta 
noudatetaan.

(1) Tällä asetuksella perustetaan yhteisön 
radioaktiivisten aineiden kuljettajien lupa-
ja rekisteröintijärjestelmä direktiivin 
2008/68/EY ja direktiivin 96/29/Euratom 
säännösten perusteella.

Or. en

Tarkistus 26
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Tällä asetuksella perustetaan yhteisön 
radioaktiivisten aineiden kuljettajien 
rekisteröintijärjestelmä, jolla helpotetaan 
jäsenvaltioiden tehtävää varmistaa, että 
direktiivissä 96/29/Euratom vahvistettuja 
perusnormeja työntekijöiden ja väestön 
terveyden suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta 
noudatetaan.

(1) Tällä asetuksella perustetaan yhteisön 
radioaktiivisten aineiden kuljettajien 
rekisteröintijärjestelmä, jolla helpotetaan 
jäsenvaltioiden tehtävää varmistaa, että 
vaarallisten aineiden sisämaakuljetuksista 
annettua direktiiviä 2008/68/EY 
noudatetaan. Samanaikaisesti 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että
direktiivissä 96/29/Euratom vahvistettuja 
perusnormeja työntekijöiden ja väestön 
terveyden suojelemiseksi ionisoivan 
säteilyn aiheuttamilta vaaroilta 
noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Radioaktiivisten aineiden kuljetuksia koskevat säännökset sisältyvät tällä hetkellä vaarallisten 
aineiden sisämaankuljetuksista annettuun direktiiviin 2008/68/EY, joka perustuu 
perustamissopimukseen. Siksi on tarkoituksenmukaista valita tälle asetukselle sama 
oikeusperusta. Ei ole tarkoituksenmukaista poistaa Euroopan parlamentilta 
yhteispäätöstoimivaltaa, kuten komission ehdotuksessa tehdään, varsinkin, kun ehdotus 
koskee tärkeitä ympäristö- ja terveysasioita.

Tarkistus 27
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Tällä asetuksella perustetaan yhteisön 
radioaktiivisten aineiden kuljettajien 
rekisteröintijärjestelmä, jolla helpotetaan 
jäsenvaltioiden tehtävää varmistaa, että 
direktiivissä 96/29/Euratom vahvistettuja 
perusnormeja työntekijöiden ja väestön 
terveyden suojelemiseksi ionisoivan 

(1) Tällä asetuksella perustetaan yhteisön 
radioaktiivisten aineiden kuljettajien 
rekisteröintijärjestelmä, jolla helpotetaan 
jäsenvaltioiden tehtävää varmistaa, että 
direktiivissä 96/29/Euratom vahvistettuja 
perusnormeja työntekijöiden ja väestön 
terveyden suojelemiseksi ionisoivan 
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säteilyn aiheuttamilta vaaroilta 
noudatetaan.

säteilyn aiheuttamilta vaaroilta ja 
vaarallisten aineiden sisämaakuljetuksista 
annettua direktiiviä 2008/68/EY
noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 28
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
radioaktiivisia aineita yhteisössä, 
kolmansista maista yhteisöön ja yhteisöstä 
kolmansiin maihin kuljettaviin 
liikenteenharjoittajiin. Sitä ei sovelleta 
radioaktiivisia aineita ilmassa tai merellä 
kuljettaviin liikenteenharjoittajiin.

(2) Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
radioaktiivisia aineita yhteisössä, 
kolmansista maista yhteisöön ja yhteisöstä 
kolmansiin maihin kuljettaviin 
liikenteenharjoittajiin.

Or. en

Tarkistus 29
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
radioaktiivisia aineita yhteisössä, 
kolmansista maista yhteisöön ja yhteisöstä 
kolmansiin maihin kuljettaviin 
liikenteenharjoittajiin. Sitä ei sovelleta 
radioaktiivisia aineita ilmassa tai merellä 
kuljettaviin liikenteenharjoittajiin.

(2) Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
radioaktiivisia aineita yhteisössä, 
kolmansista maista yhteisöön ja yhteisöstä 
kolmansiin maihin maanteillä, rautateillä 
ja sisävesillä kuljettaviin 
liikenteenharjoittajiin.

Or. en



AM\939197FI.doc 13/43 PE513.243v01-00

FI

Tarkistus 30
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
radioaktiivisia aineita yhteisössä, 
kolmansista maista yhteisöön ja yhteisöstä 
kolmansiin maihin kuljettaviin 
liikenteenharjoittajiin. Sitä ei sovelleta 
radioaktiivisia aineita ilmassa tai merellä 
kuljettaviin liikenteenharjoittajiin.

(2) Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
radioaktiivisia aineita yhteisössä, 
kolmansista maista yhteisöön ja yhteisöstä 
kolmansiin maihin kuljettaviin 
liikenteenharjoittajiin. Sitä ei sovelleta 
radioaktiivisia aineita vain kansallisten 
rajojensa sisäpuolella tai ilmassa tai 
merellä kuljettaviin liikenteenharjoittajiin.

Or. en

Tarkistus 31
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tämän asetuksen soveltaminen ei 
rajoita radioaktiivisten aineiden 
kuljetusten suojelemista varkaudelta, 
sabotaasilta tai muulta vihamieliseltä 
teolta koskevien kansallisten säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 32
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) ’kuljettajalla’ kaikkia henkilöitä, 
organisaatioita tai julkisia yrityksiä, jotka 
harjoittavat radioaktiivisten aineiden 
kuljetustoimintoja millä tahansa 
liikennemuodolla yhteisössä, mukaan 
luettuina kuljettajat, jotka harjoittavat 
toimintaa toisen lukuun tai omaan lukuun;

(a) ’kuljettajalla’ kaikkia henkilöitä, 
organisaatioita tai yrityksiä, jotka 
harjoittavat radioaktiivisten aineiden 
kuljetustoimintoja millä tahansa 
liikennemuodolla yhteisössä, mukaan 
luettuina kuljettajat, jotka harjoittavat 
toimintaa toisen lukuun tai omaan lukuun;

Or. en

Tarkistus 33
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) ’yhteisillä perusteilla’ 
turvallisuusnormeja, jotka perustuvat 
vaarallisten aineiden kuljettamista 
koskeviin kuljetusmuotokohtaisiin 
määräyksiin ADR, RID ja ADN, 
direktiiviin 96/29/Euratom ja direktiiviin 
2008/68/EY ja joita radioaktiivisten 
aineiden kuljettajien on noudatettava 
saadakseen rekisteröintitodistuksen;

Or. en

Tarkistus 34
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ’kuljetuksella’ kaikkea radioaktiivisten 
aineiden kuljetusta lähtöpaikasta 
määräpaikkaan, mukaan lukien kuormaus, 

(c) ’kuljetuksella’ kaikkea kuljettajan 
suorittamaa radioaktiivisten aineiden 
kuljetusta lähtöpaikasta määräpaikkaan;
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varastointi kuljetuksen aikana ja 
purkaminen;

Or. en

Tarkistus 35
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ’radioaktiivisella aineella’ kaikkia 
radionuklideja sisältäviä aineita, joiden 
aktiivisuuspitoisuus ja 
kokonaisaktiivisuus lähetyksessä ylittävät 
IAEA:n radioaktiivisten aineiden 
turvallisesta kuljettamisesta antamien 
ohjeiden (Regulations for the Safe 
Transport of Radioactive Material, Safety 
Requirements No. TS-R-1, Wien 2009) 
402–407 kohdassa määritetyt arvot;

(d) ’radioaktiivisella aineella’ samaa kuin 
vaarallisten aineiden kuljettamista 
koskevissa kuljetusmuotokohtaisissa 
määräyksissä (ADR, RID ja ADN), jotka 
jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön 
direktiivin 2008/68/EY nojalla;

Or. en

Tarkistus 36
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ’peruskollilla’ kaikkia pakkauksia, 
joiden sallittu radioaktiivisuus ei ylitä 
IAEA:n radioaktiivisten aineiden 
turvallisesta kuljettamisesta antamien 
ohjeiden TS-R-1 IV osaston taulukossa V 
vahvistettuja aktiivisuustasoja tai yhtä 
kymmenesosaa kyseisistä arvoista 
postikuljetuksessa ja jotka on merkitty 
YK-numerolla 2908, 2909, 2910 tai 2911;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 37
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ’peruskollilla’ kaikkia pakkauksia, 
joiden sallittu radioaktiivisuus ei ylitä 
IAEA:n radioaktiivisten aineiden 
turvallisesta kuljettamisesta antamien 
ohjeiden TS-R-1 IV osaston taulukossa V 
vahvistettuja aktiivisuustasoja tai yhtä 
kymmenesosaa kyseisistä arvoista 
postikuljetuksessa ja jotka on merkitty 
YK-numerolla 2908, 2909, 2910 tai 2911;

(f) ’peruskollilla’ kaikkia pakkauksia,
joiden sisältämä radioaktiivinen aine 
täyttää ’peruskolliksi’ määritettyjen 
pakkausten vaatimukset sellaisina kuin ne 
on määritelty vaarallisten aineiden 
kuljettamista koskevissa 
kuljetusmuotokohtaisissa määräyksissä 
(ADR, RID ja ADN), jotka jäsenvaltiot 
ovat panneet täytäntöön direktiivin 
2008/68/EY nojalla;

Or. en

Tarkistus 38
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Radioaktiivisten aineiden kuljettajilla on 
oltava 5 artiklan mukaisesti hankittu 
voimassa oleva rekisteröinti. Kuljettaja voi 
rekisteröinnin nojalla harjoittaa 
kuljetustoimintoa koko unionissa.

1. Radioaktiivisten aineiden kuljettajilla on 
oltava 5 artiklan mukaisesti hankittu 
voimassa oleva rekisteröinti. Kuljettaja voi 
rekisteröinnin nojalla harjoittaa 
kuljetustoimintoa koko unionissa. 
Jokaiselle radioaktiivisten aineiden 
kuljetukselle on kuitenkin saatava lupa 
toimivaltaiselta viranomaiselta.

Or. en
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Tarkistus 39
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yksittäisten kuljetustoimintojen mukana 
on oltava jäljennös kuljettajan 
rekisteröintitodistuksesta tai sovellettavan 
kansallisen menettelyn mukaisesti 
hankittu lupa tai rekisteröinti, jos kyse on 
3 kohdassa tarkoitetusta kuljetuksesta.

2. Yksittäisten kuljetustoimintojen mukana 
on oltava jäljennös kuljettajan 
rekisteröintitodistuksesta.

Or. en

Tarkistus 40
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Radioaktiivisten aineiden käsittelyä tai 
radioaktiivisia aineita tai lähteitä 
sisältävien laitteiden käyttöä varten 
direktiivin 96/29/Euratom mukaisesti 
myönnettyjen voimassa olevien lupien tai 
rekisteröintien haltija voi kuljettaa näitä 
aineita tai lähteitä ilman tämän asetuksen 
mukaista rekisteröintiä, jos kuljetus 
sisältyy kaikkien niiden jäsenvaltioiden 
lupiin tai rekisteröinteihin, joissa kuljetus 
tapahtuu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 41
Marian-Jean Marinescu
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Radioaktiivisten aineiden käsittelyä tai 
radioaktiivisia aineita tai lähteitä 
sisältävien laitteiden käyttöä varten 
direktiivin 96/29/Euratom mukaisesti 
myönnettyjen voimassa olevien lupien tai 
rekisteröintien haltija voi kuljettaa näitä 
aineita tai lähteitä ilman tämän asetuksen 
mukaista rekisteröintiä, jos kuljetus 
sisältyy kaikkien niiden jäsenvaltioiden 
lupiin tai rekisteröinteihin, joissa kuljetus 
tapahtuu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Kansallisia ilmoitus- ja lupavaatimuksia, 
joilla täydennetään tässä asetuksessa 
vahvistettuja vaatimuksia, voidaan soveltaa 
vain seuraavien aineiden kuljettajiin:

4. Kansallisia ilmoitus- ja lupavaatimuksia, 
joilla täydennetään tässä asetuksessa 
vahvistettuja vaatimuksia, voidaan soveltaa 
muun muassa seuraavien aineiden 
kuljettajiin:

Or. en

Perustelu

EU:n toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on tärkeää sallia se, että jäsenvaltiot asettavat 
tiukemmat säännöt kuin tässä asetuksessa olevat.

Tarkistus 43
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kansallisia ilmoitus- ja lupavaatimuksia, 
joilla täydennetään tässä asetuksessa 
vahvistettuja vaatimuksia, voidaan 
soveltaa vain seuraavien aineiden 
kuljettajiin:

4. Kansallisia ilmoitus- ja lupavaatimuksia, 
joilla täydennetään tässä asetuksessa 
vahvistettuja vaatimuksia, on mahdollista 
käyttää. Jokaisella jäsenvaltiolla on oltava 
edelleen mahdollisuus soveltaa tiukempia 
sääntöjä kansallisiin kuljetuksiin, joissa 
käytetään sen alueella rekisteröityjä tai 
käyttöön otettuja kuljetusvälineitä.

(a) fissioituvat aineet, lukuun ottamatta 
luonnonuraania tai köyhdytettyä uraania, 
jota on säteilytetty vain lämpöreaktorissa;
(b) erityisen vaaralliset aineet –
radioaktiiviset aineet.

Or. en

Perustelu

Nykyisin voimassa olevia direktiivin 2008/68/EY määräyksiä vaarallisten aineiden 
sisämaakuljetuksista ei saa heikentää.

Tarkistus 44
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rekisteröintiä ei vaadita kuljettajilta, 
jotka kuljettavat yksinomaan peruskolleja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 45
Fiona Hall
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kullakin jäsenvaltiolla olisi edelleen 
oltava oikeus säännellä radioaktiivisten 
aineiden kuljetusta alueellaan tai kieltää 
tällaiset kuljetukset muista kuin 
turvallisuuteen liittyvistä syistä, 
esimerkiksi kansallisiin turvatoimiin tai 
ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot päättävät kansallisesti käytettävistä energialähteistä. Siksi on tärkeää sallia se, 
että ne käyttävät tätä oikeutta ja asettavat tiukemmat säännöt kuin tässä asetuksessa 
vahvistetut.

Tarkistus 46
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kullakin jäsenvaltiolla on edelleen 
oltava oikeus säännellä radioaktiivisten 
aineiden kuljetusta alueellaan tai kieltää 
tällaiset kuljetukset muista kuin 
turvallisuuteen liittyvistä syistä, 
esimerkiksi kansallisiin turvatoimiin tai 
ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä.

Or. en

Perustelu

Nykyisin voimassa olevia direktiivin 2008/68/EY määräyksiä vaarallisten aineiden 
sisämaakuljetuksista ei saa heikentää.
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Tarkistus 47
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Hakijan on rekisteröintipyynnössään 
voitava osoittaa, että sillä on kyky maksaa 
korvauksia siinä tapauksessa, että 
onnettomuus tapahtuu ja hakija on 
vastuussa saastuttaja maksaa -periaatteen 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 48
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c. Radioaktiivisten aineiden 
kuljetuksissa olisi noudatettava 
vaarallisten aineiden sisämaakuljetuksista 
annettuun direktiiviin 2008/68/EY 
sisältyviä YK:n Euroopan 
talouskomission määrittelemiä vaarallisia 
ja saastuttavia aineita koskevia 
kansainvälisiä sääntöjä ja vaarallisten 
tavaroiden kansainvälisistä 
tiekuljetuksista tehtyä sopimusta, 
vaarallisten aineiden kansainvälisiä 
rautatiekuljetuksia koskevaa ohjesääntöä 
sekä vaarallisten tavaroiden 
kansainvälisistä sisävesikuljetuksista 
tehtyä eurooppalaista sopimusta.

Or. en
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Tarkistus 49
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 d. Radioaktiivisia aineita ei saa kuljettaa 
lentoteitse.

Or. en

Tarkistus 50
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 e. Radioaktiivisten aineiden 
kuljettaminen räjähtävien aineiden 
kuljetuksen yhteydessä on kiellettyä.

Or. fr

Tarkistus 51
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Yhteiset turvallisuusnormit

Komissio määrittelee 10 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
yhteiset turvallisuusnormit 
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radioaktiivisten aineiden kuljetuksille. 
Näihin normeihin kuuluvat esimerkiksi 
vaatimukset radiologisista hätätilanteista 
sekä tiedotus- ja koulutustoimista. 
Komission on näitä normeja 
määritellessään otettava huomioon 
jäsenvaltioiden kaikki voimassa olevat 
normit ja asetettava unionin normit 
jäsenvaltioissa noudatettavalle tasolle 
mahdollisimman korkean suojan tason 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 52
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Erityismääräykset erittäin radioaktiivisten 

aineiden kuljettamisesta
Kuljetuksissa, joissa kuljetetaan 
ydinlaitosten käytettyä polttoainetta, 
fissiomateriaalia tai vaarallisia aineita –
korkean riskin radioaktiivisia aineita, 
sovelletaan seuraavia vaatimuksia:
(a) Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että kuljettajalla on riittävät 
turvatoimet kuljetuksen suojelemiseksi, 
jotta torjutaan terrorismin ja 
ydinmateriaalin leviämisen riskejä. 
Näiden turvatoimien varmistamisesta 
vastaavat sen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, jonka alueen kautta 
kuljetus menee.
(b) Väliaikaisen varastoinnin suhteen on 
kaikin keinoin varmistettava, että yleisö ja 
työntekijät eivät pääse kuljetuksen lähelle, 
kun kuljetus on pysähdyksissä. Tämä 
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tarkoittaa sitä, että kyseisen materiaalin 
kuljetus ei saa pysähtyä matkan aikana 
yleisölle avoimella asemalla.

Or. fr

Perustelu

Ympäristön ja terveyden suojelemiseksi sekä varkauksien ja terrori-iskujen ehkäisemiseksi 
ydinlaitosten käytetyn ydinpolttoaineiden, fissiomateriaalin ja vaarallisten aineiden (korkean 
riskin radioaktiiviset aineet) kuljetukset on pidettävä erillään muista kuljetuksista.

Tarkistus 53
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa radioaktiivisten 
aineiden kuljetusten valvomiseksi ja 
seuraamiseksi kuljettajien sähköisen 
rekisteröintijärjestelmän (Electronic 
System for Carrier Registration, ESCReg)
ja pitää sitä yllä. Komissio määrittelee 
järjestelmään sisällytettävät tiedot ja 
ESCReg:n tekniset eritelmät ja 
vaatimukset.

1. Komissio perustaa 10 artiklan 
mukaisten delegoitujen säädösten nojalla
radioaktiivisten aineiden kuljetusten 
valvomiseksi ja seuraamiseksi kuljettajien 
sähköisen rekisteröintijärjestelmän 
(Electronic System for Carrier 
Registration, ESCReg) ja pitää sitä yllä 
sekä määrittelee järjestelmään 
sisällytettävät tiedot ja ESCReg:n tekniset 
eritelmät ja vaatimukset

Or. en

Tarkistus 54
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa radioaktiivisten 
aineiden kuljetusten valvomiseksi ja 

1. Komissio perustaa radioaktiivisten 
aineiden kuljettajien rekisteröimisen
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seuraamiseksi kuljettajien sähköisen 
rekisteröintijärjestelmän (Electronic 
System for Carrier Registration, ESCReg) 
ja pitää sitä yllä. Komissio määrittelee 
järjestelmään sisällytettävät tiedot ja 
ESCReg:n tekniset eritelmät ja 
vaatimukset.

valvomiseksi ja seuraamiseksi kuljettajien 
sähköisen rekisteröintijärjestelmän 
(Electronic System for Carrier 
Registration, ESCReg) ja varmistaa sen 
sekä pitää sitä yllä. Komissio määrittelee 
järjestelmään sisällytettävät tiedot ja 
ESCReg:n tekniset eritelmät ja 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 55
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa radioaktiivisten 
aineiden kuljetusten valvomiseksi ja 
seuraamiseksi kuljettajien sähköisen 
rekisteröintijärjestelmän (Electronic 
System for Carrier Registration, ESCReg) 
ja pitää sitä yllä. Komissio määrittelee 
järjestelmään sisällytettävät tiedot ja 
ESCReg:n tekniset eritelmät ja 
vaatimukset.

1. Komissio perustaa 30 päivä kesäkuuta 
2017 mennessä radioaktiivisten aineiden 
kuljetusten valvomiseksi ja seuraamiseksi 
kuljettajien sähköisen 
rekisteröintijärjestelmän (Electronic 
System for Carrier Registration, ESCReg) 
ja pitää sitä yllä. Komissio määrittelee 
järjestelmään sisällytettävät tiedot ja 
ESCReg:n tekniset eritelmät ja 
vaatimukset.

Or. ro

Tarkistus 56
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ESCReg:ään myönnetään rajoitettu ja 
turvallinen pääsy jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, 
rekisteröidyille kuljettajille ja hakijoille, 

2. ESCReg:ään myönnetään rajoitettu ja 
turvallinen pääsy jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, 
rekisteröidyille kuljettajille ja hakijoille, 
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sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
henkilötietojen suojelua koskevia 
asiaankuuluvia säännöksiä, sellaisena kuin 
niistä on säädetty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 95/46/EY. 
Toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy 
kaikkiin saatavilla oleviin tietoihin.

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
henkilötietojen suojelua koskevia 
asiaankuuluvia säännöksiä, sellaisena kuin 
niistä on säädetty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 95/46/EY. 
Toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy 
kaikkiin saatavilla oleviin tietoihin. ESCRg 
tarjoaa rekisteröityjen kuljettajien 
luettelon julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 57
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ei vastaa ESCReg:n kautta 
toimitettujen tietojen sisällöstä ja 
tarkkuudesta.

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset vastaavat ESCReg:n kautta 
toimitettujen tietojen sisällöstä ja 
tarkkuudesta.

Or. en

Tarkistus 58
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuljettaja tekee rekisteröintihakemuksen 
ESCReg:n kautta.

Kuljettaja tekee rekisteröintihakemuksen 
ESCReg:n kautta 3 kohdan mukaisesti 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. en
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Tarkistus 59
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen 
sovelletaan yhden vuoden siirtymäkautta, 
jotta kaikki kuljettajat voivat hakea ja 
saada tämän asetuksen mukaisen 
rekisteröintitodistuksen. Tämän 
siirtymäkauden aikana sovelletaan 
direktiivin 96/29/Euratom ja direktiivin 
2008/68/EY säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 60
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rekisteröintiä haettaessa hakijan on 
toimitettava todistukset taloudellisesta 
valmiudestaan maksaa korvausta 
vahingoista, joita syntyy mahdollisessa 
tapaturmassa, josta sen kuljettaja on 
vastuussa, ”saastuttaja maksaa” 
-periaatteen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Radioaktiivisten aineiden kuljettajien on toimitettava todistus siitä, että niillä on riittävät 
taloudelliset valmiudet korvata vahingot tapaturman sattuessa.

Tarkistus 61
Marian-Jean Marinescu
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Täytettyään ja lähetettyään 
hakemuslomakkeen hakija saa 
automaattisen vastaanottovahvistuksen ja 
hakemusnumeron.

2. Täytettyään ja lähetettyään 
hakemuslomakkeen hakija saa 
automaattisen vastaanottovahvistuksen ja 
hakemusnumeron. Asiasta vastaava 
toimivaltainen viranomainen saa saman 
vahvistuksen. Komissio on vastuussa 
5 artiklan 3 kohdan säännösten 
noudattamisesta.

Or. en

Tarkistus 62
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kahdeksan viikon kuluessa 
vastaanottovahvistuksen antamisesta 
toimivaltainen viranomainen myöntää 
kuljettajan rekisteröintitodistuksen, jos se 
katsoo, että toimitetut tiedot ovat 
täydellisiä ja että niissä noudatetaan tätä 
asetusta, direktiiviä 96/29/Euratom ja 
direktiiviä 2008/68/EY.

4. Kahdeksan viikon kuluessa 
vastaanottovahvistuksen antamisesta 
toimivaltainen viranomainen myöntää 
kuljettajan rekisteröintitodistuksen, jos se 
katsoo, että toimitetut tiedot ovat 
täydellisiä ja että niissä noudatetaan tätä 
asetusta ja että hakijat täyttävät 2 artiklan 
b a kohdassa määritettyjen yhteisten 
perusteiden vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 63
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kuljettajan rekisteröintitodistuksesta 
toimitetaan automaattisesti jäljennös 
ESCReg:n kautta kaikille niiden
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa kuljettaja aikoo 
toimia.

Kuljettajan rekisteröintitodistuksesta 
toimitetaan automaattisesti jäljennös 
ESCReg:n kautta kaikkien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 64
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jos toimivaltainen viranomainen 
kieltäytyy antamasta todistusta kuljettajan 
rekisteröinnistä, koska hakemus ei ole 
täydellinen tai koska siinä ei noudateta 
sovellettavia vaatimuksia, sen on vastattava 
hakijalle kirjallisesti kahdeksan viikon 
kuluessa vastaanottovahvistuksen 
antamisesta. Ennen kieltäytymistä 
toimivaltaisen viranomaisen on 
pyydettävä hakijaa oikaisemaan tai 
täydentämään hakemustaan kolmen 
viikon kuluessa kyseisen pyynnön 
vastaanottamisesta. Toimivaltainen 
viranomainen antaa lausunnon 
kieltäytymisen syistä.

Toimivaltainen viranomainen pyytää 
tarvittaessa hakijaa toimittamaan kolmen 
viikon kuluessa kyseisen pyynnön 
vastaanottamisesta tarvittavat oikaisevat 
tai täydentävät tiedot. Jos toimivaltainen 
viranomainen kieltäytyy antamasta 
todistusta kuljettajan rekisteröinnistä, 
koska hakemus ei ole täydellinen tai koska 
siinä ei noudateta sovellettavia 
vaatimuksia, sen on vastattava hakijalle 
kirjallisesti kahdeksan viikon kuluessa 
vastaanottovahvistuksen antamisesta. 
Toimivaltainen viranomainen antaa 
lausunnon kieltäytymisen syistä.

Or. en

Tarkistus 65
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

 Kuljettajan rekisteröintiä koskevasta 
kieltäytymisestä ja sen syitä koskevasta 
lausunnosta toimitetaan automaattisesti 
jäljennös ESCReg:n kautta kaikille niiden
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa kuljettaja aikoo 
toimia.

Kuljettajan rekisteröintiä koskevasta 
kieltäytymisestä ja sen syitä koskevasta 
lausunnosta toimitetaan automaattisesti 
jäljennös ESCReg:n kautta kaikkien
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 66
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Mikäli kuljettajan 
rekisteröintitodistuksen antamisesta 
kieltäydytään, hakija voi valittaa 
päätöksestä sovellettavien kansallisten 
oikeudellisten vaatimusten mukaisesti.

7. Mikäli kuljettajan 
rekisteröintitodistuksen antamisesta 
kieltäydytään, hakija voi hakea uudestaan 
tässä artiklassa säädetyn 
rekisteröintimenettelyn mukaisesti

Or. en

Tarkistus 67
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kuljettajan rekisteröintitodistus on 
voimassa viiden vuoden ajan, ja se voidaan 
uusia hakijan hakemuksesta.

9. Kuljettajan rekisteröintitodistus on 
voimassa kahden vuoden ajan, ja se 
voidaan uusia hakijan hakemuksesta 
toimivaltaisen viranomaisen suorittaman 
vaatimustenmukaisuustarkastuksen 
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jälkeen.

Or. en

Tarkistus 68
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kuljettajan rekisteröintitodistus on 
voimassa viiden vuoden ajan, ja se voidaan 
uusia hakijan hakemuksesta.

9. Kuljettajan rekisteröintitodistus on 
voimassa kolmen vuoden ajan, ja se 
voidaan uusia hakijan hakemuksesta 
toimivaltaisen viranomaisen suorittaman 
vaatimustenmukaisuustarkastuksen 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 69
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Todistuksen myöntävän 
toimivaltaisen viranomaisen vastuulla on 
seurata tarkastuksilla, että rekisteröity 
kuljettaja noudattaa tämän asetuksen 
vaatimuksia todistuksen koko 
voimassaolon ajan.

Or. en

Tarkistus 70
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – -1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1. Säteilyalan toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä 
yllätystarkastuksia vähintään kerran 
vuodessa kaikissa rekisteröintitodistuksen 
omaavissa laitoksissa. Lisäksi 
toimivaltaisten viranomaisten on ajoittain 
varmistettava saattueiden valvonta niiden 
saavuttua määränpäähän, jotta voidaan 
varmistaa, että säteilylle altistuneita 
ajoneuvoja, kuljetusvaunuja tai laivoja 
voidaan käyttää uudelleen ilman 
puhdistamista.

Or. fr

Tarkistus 71
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kuljettaja ei noudata tämän asetuksen 
vaatimuksia, sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, jossa 
vaatimustenvastaisuus havaitaan, on 
toteutettava toimenpiteet vaatimusten 
noudattamisen varmistamiseksi kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännön puitteissa, 
kuten kirjalliset huomautukset, valistus- ja 
koulutustoimenpiteet, rekisteröinnin 
keskeyttäminen, kumoaminen tai 
muuttaminen tai syytteeseen asettaminen, 
riippuen siitä, miten merkittävä vaikutus 
vaatimustenvastaisuudesta on 
turvallisuudelle aiheutunut ja miten hyvin 
kuljettaja on aiemmin noudattanut 
vaatimuksia.

1. Jos kuljettaja ei noudata tämän asetuksen 
vaatimuksia, sen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen, jossa 
vaatimustenvastaisuus havaitaan, on 
välittömästi keskeytettävä kyseisen 
kuljettajan hoitama radioaktiivisten 
aineiden kuljetus ja toteutettava 
toimenpiteet vaatimusten noudattamisen 
varmistamiseksi kyseisen jäsenvaltion 
lainsäädännön puitteissa, kuten kirjalliset 
huomautukset, valistus- ja 
koulutustoimenpiteet, rekisteröinnin 
keskeyttäminen, kumoaminen tai 
muuttaminen tai syytteeseen asettaminen, 
riippuen siitä, miten merkittävä vaikutus 
vaatimustenvastaisuudesta on 
turvallisuudelle aiheutunut ja miten hyvin 
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kuljettaja on aiemmin noudattanut 
vaatimuksia. Väärinkäytösten estämiseksi 
noudattamatta jättämisestä on määrättävä 
varoittavia sanktioita.
Muille jäsenvaltioille ja komissiolle on 
ilmoitettava vaatimusten noudattamatta 
jättämisestä. Noudattamatta jättämisistä 
on ilmoitettava ESCReg:lle ja ne on 
julkistettava internetissä.

Or. en

Tarkistus 72
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kuljettaja ei noudata tämän asetuksen 
vaatimuksia, sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, jossa 
vaatimustenvastaisuus havaitaan, on 
toteutettava toimenpiteet vaatimusten 
noudattamisen varmistamiseksi kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännön puitteissa, 
kuten kirjalliset huomautukset, valistus- ja 
koulutustoimenpiteet, rekisteröinnin 
keskeyttäminen, kumoaminen tai 
muuttaminen tai syytteeseen asettaminen, 
riippuen siitä, miten merkittävä vaikutus 
vaatimustenvastaisuudesta on 
turvallisuudelle aiheutunut ja miten hyvin 
kuljettaja on aiemmin noudattanut 
vaatimuksia.

1. Jos kuljettaja ei noudata tämän asetuksen 
vaatimuksia, sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, jossa 
vaatimustenvastaisuus havaitaan, on 
toteutettava toimenpiteet vaatimusten 
noudattamisen varmistamiseksi kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännön puitteissa, 
kuten kirjalliset huomautukset, valistus- ja 
koulutustoimenpiteet tai syytteeseen 
asettaminen, riippuen siitä, miten 
merkittävä vaikutus 
vaatimustenvastaisuudesta on 
turvallisuudelle aiheutunut ja miten hyvin 
kuljettaja on aiemmin noudattanut 
vaatimuksia.

Toimenpiteistä vaatimusten 
noudattamisen varmistamiseksi on 
ilmoitettava välittömästi jäsenvaltiolle, 
joka on myöntänyt todistuksen. 
Ilmoituksen saaneen jäsenvaltion on 
enintään neljän viikon kuluessa 
muutettava rekisteröintiä tai uudistettava 
tai kumottava se. Päätöksestä on 
ilmoitettava ESCReg:n kautta kaikkien 
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jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 73
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kuljettaja ei noudata tämän asetuksen 
vaatimuksia, sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, jossa 
vaatimustenvastaisuus havaitaan, on 
toteutettava toimenpiteet vaatimusten 
noudattamisen varmistamiseksi kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännön puitteissa, 
kuten kirjalliset huomautukset, valistus- ja 
koulutustoimenpiteet, rekisteröinnin 
keskeyttäminen, kumoaminen tai 
muuttaminen tai syytteeseen asettaminen, 
riippuen siitä, miten merkittävä vaikutus 
vaatimustenvastaisuudesta on 
turvallisuudelle aiheutunut ja miten hyvin 
kuljettaja on aiemmin noudattanut 
vaatimuksia.

1. Jos kuljettaja ei noudata tämän asetuksen 
vaatimuksia, sen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen, jossa 
vaatimustenvastaisuus havaitaan, on 
viipymättä keskeytettävä kyseisen 
kuljettajan hoitama radioaktiivisten 
aineiden kuljetus ja toteutettava 
toimenpiteet vaatimusten noudattamisen 
varmistamiseksi kyseisen jäsenvaltion 
lainsäädännön puitteissa, kuten kirjalliset 
huomautukset, valistus- ja 
koulutustoimenpiteet, rekisteröinnin 
keskeyttäminen, kumoaminen tai 
muuttaminen tai syytteeseen asettaminen, 
riippuen siitä, miten merkittävä vaikutus 
vaatimustenvastaisuudesta on 
turvallisuudelle aiheutunut ja miten hyvin 
kuljettaja on aiemmin noudattanut 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 74
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Riippuen siitä, miten merkittävä 
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vaikutus vaatimustenvastaisuudesta on 
turvallisuudelle aiheutunut ja miten hyvin 
kuljettaja on aiemmin noudattanut 
vaatimuksia, sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, jossa 
vaatimustenvastaisuus havaitaan, voi 
keskeyttää kuljettajan rekisteröinnin. 
Keskeytyksestä on ilmoitettava 
välittömästi todistuksen myöntäneelle 
jäsenvaltiolle. Ilmoituksen saaneen 
jäsenvaltion on enintään neljän viikon 
kuluessa muutettava rekisteröintiä tai 
uudistettava tai kumottava se. Päätöksestä 
on ilmoitettava ESCReg:n kautta kaikkien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 75
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen, jossa vaatimustenvastaisuus 
havaittiin, on annettava kuljettajalle ja 
niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, minne kuljettaja aikoi 
kuljettaa radioaktiivisia aineita, tiedot 
vaatimusten noudattamisen 
varmistamiseksi toteutetuista toimista ja 
lausunto kyseisten toimien syistä. Jos 
kuljettaja ei noudata 1 kohdan nojalla 
toteutettuja täytäntöönpanotoimia, 
kuljettajan päätoimipaikan 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tai, jos kuljettaja on 
sijoittautunut kolmanteen maahan, sen 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, 
jossa kuljettaja aikoi saapua ensin 
yhteisön alueelle, on kumottava 

2. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen, jossa vaatimustenvastaisuus 
havaittiin, on annettava kuljettajalle ja 
niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, minne kuljettaja aikoi 
kuljettaa radioaktiivisia aineita, tiedot 
vaatimusten noudattamisen 
varmistamiseksi toteutetuista toimista ja 
lausunto kyseisten toimien syistä.
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rekisteröinti.

Or. en

Tarkistus 76
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava kuljettajalle ja muille 
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille kumoamisesta ja annettava 
lausunto sen syistä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 77
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikista vaatimusten noudattamatta 
jättämisistä on ilmoitettava komissiolle ja 
ESCReg:lle.

Or. en

Tarkistus 78
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimitettävä 
toimivaltainen viranomainen ja kansallinen 
yhteyspiste radioaktiivisten aineiden 
kuljettamista varten.

Jäsenvaltioiden on nimitettävä 
toimivaltainen viranomainen ja kansallinen 
yhteyspiste radioaktiivisten aineiden 
kuljettajien rekisteröimistä varten.

Or. en

Tarkistus 79
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa nämä tiedot ja kaikki 
niihin tehtävät muutokset kaikille 
toimivaltaisille viranomaisille yhteisössä 
ESCReg:n kautta.

Komissio toimittaa nämä tiedot ja kaikki 
niihin tehtävät muutokset kaikille 
toimivaltaisille viranomaisille yhteisössä 
ESCReg:n kautta ja julkistaa ne kaikille 
internetissä.

Or. en

Perustelu

Suuri yleisö saattaa olla kiinnostunut tiedoista, jotka kertovat toimivaltaisen viranomaisen ja 
kansallisten yhteyspisteiden yhteystiedoista, ja siksi ne olisi julkistettava.

Tarkistus 80
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuljettajien on voitava yhteyspisteiden 
kautta saada helposti tiedot radioaktiivisten 
aineiden kuljetukseen sovellettavista 

2. Kaikkien on voitava yhteyspisteiden 
kautta saada helposti tiedot radioaktiivisten 
aineiden kuljetukseen sovellettavista 
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kansallisista säteilysuojelua koskevista 
säännöistä.

kansallisista säteilysuojelua koskevista 
säännöistä.

Or. en

Perustelu

Suuri yleisö saattaa olla kiinnostunut tiedoista, jotka kertovat sovellettavista säännöistä, ja 
siksi ne olisi julkistettava.

Tarkistus 81
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion yhteyspisteen ja 
toimivaltaisen viranomaisen on kuljettajien 
pyynnöstä annettava täydelliset tiedot 
vaatimuksista, joita sovelletaan 
radioaktiivisten aineiden kuljetukseen 
kyseisen jäsenvaltion alueella.

Asianomaisen jäsenvaltion yhteyspisteen ja 
toimivaltaisen viranomaisen on kuljettajien 
tai muiden asianomaisten tahojen
pyynnöstä annettava täydelliset tiedot 
vaatimuksista, joita sovelletaan 
radioaktiivisten aineiden kuljetukseen 
kyseisen jäsenvaltion alueella.

Or. en

Tarkistus 82
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Kansalaisille tiedottaminen

Kuluttajansuojan parantamiseksi 
kuljetuksesta on ilmoitettava. Siksi 
paikallisviranomaisille on kerrottava 



AM\939197FI.doc 39/43 PE513.243v01-00

FI

kuljetuksesta yhtä viikkoa ennen 
kuljetuksen saapumista asutuille alueille. 
Kuljetuksen merkinnöistä on lisäksi 
käytävä ilmi kuljetuksen vaarallisuus 
yleisölle, kuljettajan henkilökunnalle ja 
lähettäjälle.

Or. fr

Tarkistus 83
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpano Siirretyn säädösvallan käyttäminen

Or. en

Tarkistus 84
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädökset 4 artiklassa 
kuvatun kuljettajien sähköisen 
rekisteröintijärjestelmän (ESCReg) 
perustamisesta.

Komissio hyväksyy 1 päivä tammikuuta 
2016 mennessä täytäntöönpanosäädökset 
4 artiklassa kuvatun kuljettajien sähköisen 
rekisteröintijärjestelmän (ESCReg) 
perustamisesta.

Or. ro

Tarkistus 85
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädökset 4 artiklassa 
kuvatun kuljettajien sähköisen 
rekisteröintijärjestelmän (ESCReg) 
perustamisesta.

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään 4 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi ... päivästä 
...kuuta ….
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 4 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä, tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 
11 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.
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Or. en

Tarkistus 86
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission on vahvistettava delegoidulla 
säädöksellä 2 artiklan b a kohdassa 
määritellyt yhteiset perusteet.

Or. en

Tarkistus 87
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio tarkistaa tämän asetuksen 
neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta arvioidakseen sen tehoa 
ja ehdottaa tarvittaessa lisätoimenpiteitä, 
joilla varmistetaan radioaktiivisten 
aineiden turvallinen kuljettaminen 
yhteisön sisällä ja kolmansista maista.

Or. en

Tarkistus 88
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Neuvoa-antava komitea
Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.
Komitea neuvoo ja avustaa komissiota 
sille tässä asetuksessa määrättyjen 
tehtävien suorittamisessa.
Komitea koostuu jäsenvaltioiden 
nimittämistä asiantuntijoista ja komission 
nimittämistä asiantuntijoista, ja sen 
puheenjohtajana toimii komission 
edustaja.

Or. en

Tarkistus 89
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta – 7 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vakuutan kuljettajan ominaisuudessa, 
että noudatan komission laatimia yhteisiä 
turvallisuusnormeja tämän asetuksen 
3 a artiklan (uusi) mukaisesti.

Or. en
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