
PR\935515DA.doc PE510.688v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2011/0225(NLE)

13.5.2013

*
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Rådets forordning om et fællesskabssystem til registrering af 
transportører af radioaktive materialer
(COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Béla Kovács



PE510.688v01-00 2/12 PR\935515DA.doc

DA

PR_NLE-CN_art55am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om et fællesskabssystem til registrering af 
transportører af radioaktive materialer
(COM/2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM/2012)0561),

– 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 forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0000/2013),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1
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 

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 
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ESCReg. ESCReg. For at undgå fejlfortolkninger 
skal disse specifikationer være 
fuldstændige og entydige;

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. ESCReg skal være sikret, driftsikkert 
og fuldt operationel inden denne 
forordnings ikrafttræden. Desuden 
oprettes en 
informationsudvekslingsmekanisme 
mellem de kompetente myndigheder og 
ESCReg for i det mindste at lette 
grænseoverskridende transport.

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgeren skal indsende det udfyldte 
elektroniske ansøgningsskema, der er vist i 
bilag I.

Ansøgeren skal indsende det udfyldte 
elektroniske ansøgningsskema, der er vist i 
bilag I. Online retningslinjer med 
kontaktdata og oplysninger om, hvordan 
man kommer i forbindelse med 
kontaktpunktet eller den kompetente 
myndighed, skal være til rådighed på alle 
tidspunkter for at hjælpe ansøgeren.

Or. en
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Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter udfyldelse og indsendelse af 
ansøgningsskemaet modtager ansøgeren en 
automatisk kvittering for modtagelsen 
sammen med et ansøgningsnummer.

2. Efter udfyldelse og indsendelse af 
ansøgningsskemaet modtager ansøgeren en 
automatisk kvittering for modtagelsen 
sammen med et ansøgningsnummer. I 
tilfælde af afvisning sendes en 
fejlmeddelelse tilbage til ansøgeren med 
angivelse af årsagerne til, at ansøgningen 
er blevet afvist;

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Den kompetente myndighed opbevarer 
alle de historiske data for alle ansøgere 
for at sikre sporbarheden, for at lette en 
bedre overvågning og for at forhindre 
enhver forfalskning;

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Transportvirksomheden er ansvarlig for 
at sikre, at de oplysninger, der angives i 
ansøgningsskemaet vedrørende registrering 
som transportvirksomhed i Fællesskabet, 
som er indsendt til ESCReg, til stadighed 
er korrekte.

1. Transportvirksomheden er ansvarlig for 
at sikre, at de oplysninger, der angives i 
ansøgningsskemaet vedrørende registrering 
som transportvirksomhed i Fællesskabet, 
som er indsendt til ESCReg, til stadighed 
er korrekte. En ansøger skal derfor have 
tilladelse til ubesværet at opdatere sine 
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egne data med en begrænset administrativ 
byrde;

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at opnå ligebehandling af alle 
ansøgere, skal de kompetente 
myndigheder sikre, at kriterierne for 
udstedelse af registreringsattesten er 
identiske og i overensstemmelse med 
IAEA's definitioner, og at 
registreringsprocessen er harmoniseret.

Or. en

Ændringsforslag 8
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 
transport af radioaktive materialer. Disse 
oplysninger gøres tilgængelige på 
ansøgerens registreringsside.

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne skal være let tilgængelige Oplysningerne skal være let tilgængelige 
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på afstand og ad elektronisk vej samt være 
ajourført.

på afstand og ad elektronisk vej samt være 
ajourført. Oplysningernes kvalitet og 
nøjagtighed er, jf. princippet om "garbage 
in garbage out", afgørende, for ESCReg's 
troværdighed.

Or. en

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontaktpunkterne og de kompetente 
myndigheder skal reagere hurtigst muligt 
på enhver anmodning om oplysninger og i 
tilfælde, hvor anmodningen er fejlbehæftet 
eller ubegrundet, ufortøvet oplyse den 
anmodende part herom.

Kontaktpunkterne og de kompetente 
myndigheder skal reagere hurtigst muligt 
på enhver anmodning om oplysninger og i 
tilfælde, hvor anmodningen er fejlbehæftet 
eller ubegrundet, oplyse den anmodende 
part herom inden for en frist på to uger.

Or. en

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer virkningerne af 
denne forordning to år efter dens 
ikrafttræden med henblik på at 
identificere eventuelle resterende 
hindringer for en konkurrencedygtig 
transportsektor i EU og foreslå løsninger 
med henblik på at fjerne disse hindringer;

Or. en

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages i forbindelse med denne 
forordnings anvendelse hensyn til 
tilgængeligheden af et valideret og 
operationelt registreringssystem.

Or. en
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BEGRUNDELSE

 Den 3. februar 2012 besluttede Rådet at høre Europa-Parlamentet i henhold til artikel 7 i 
Euratomtraktaten om forslag til Rådets forordning om et fællesskabssystem til registrering af 
transportører af radioaktive materialer COM(2012)561 - 2011/0225(NLE).

Retsgrundlag

Bestemmelserne i denne forordning vedrører de grundlæggende sikkerhedsnormer for 
beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed. Derfor er retsgrundlaget kapitel 3 i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og særlig artikel 31 og 32 
heri.

Resumé

Forordningsforslaget har til formål at erstatte de nationale anmeldelses- og 
tilladelsesprocedurer med et fælles registreringssystem. Forordningens gennemførelse 
forventes at gøre det muligt at forenkle proceduren, mindske den administrative byrde og 
samtidig bevare det nuværende høje strålingsbeskyttelsesniveau.

Begrundelse

På europæisk plan er transportører af radioaktivt materiale omfattet af lovgivningen om 
transportsektoren under traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og 
lovgivning om strålingsspecifikke aspekter, herunder sundhedsbeskyttelse af befolkningen og 
arbejdstagerne under Euratomtraktaten. Lovgivningen blev forenklet ved direktiv 2008/68/EF 
om indlandstransport af farligt gods ved at samle alle indlandstransportformer. 
Medlemsstaterne fastsætter efter Euratomtraktatens artikel 33 passende bestemmelser til at 
sikre overensstemmelse med de grundlæggende sikkerhedsnormer. Medlemsstaterne har 
implementeret disse procedurer i forskellige systemer, hvorved transportoperationernes 
kompleksitet som sådan øges. Erstatning af disse nationale anmeldelses- og 
tilladelsesprocedurer med et fælles registreringssystem for transportvirksomhed kan derfor 
bidrage til at forenkle proceduren, mindske den administrative byrde og fjerne hindringer for 
markedsadgang, samtidig med, at det høje strålingsbeskyttelsesniveau opretholdes.

Resumé af forslaget

Ordføreren glæder sig over forslaget fra Kommissionen, som letter transporter i EU og sikrer 
en bedre overvågning af disse transporter. Der foreslås flere forbedringer af teksten:

For at opnå ligebehandling af alle transportvirksomheder, skal medlemsstaterne via deres 
nationale kompetente myndigheder sikre, at kriterierne og datamodellerne for udstedelse af 
registreringsattesten er identiske, og at registreringsprocessen er harmoniseret. 
Retningslinjerne bør være tilgængelige online for at undgå ubegrundede afvisninger. Der bør 
sikres dynamisk bistand på alle berørte områder og indføres elektronisk signatur.

Registreringssystemet skal være sikret, driftsikkert og fuldt operationel inden forordningens 
ikrafttræden. Desuden bør der oprettes en informationsudvekslingsmekanisme mellem 
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medlemsstatens nationale myndigheder og registreringssystemet for i det mindste at lette 
grænseoverskridende transport.

Ontologien bør være den samme og i overensstemmelse med eksisterende direktiver, 
Euratoms definitioner og standarder, især dem, der er foreslået af IAEA. Ved transport af 
radioaktive materialer er nogle yderligere aktiviteter nødvendige (pålæsning, oplagring, 
tømning), og det bør klart defineres, hvilke aktiviteter, der hører under forordningens 
anvendelsesområde.

Registreringssystemet bør være i overensstemmelse med direktiv 96/29/Euratom om 
grundlæggende sikkerhedsnormer som suppleret med fem andre specifikke direktiver om 
medicinsk bestråling, offentlig information, eksterne arbejdstagere, overførsel af radioaktivt 
affald og brugt brændsel og kontrol af højaktive lukkede radioaktive kilder og ukontrollerede 
strålekilder. Disse direktiver har til formål at hindre udsættelse for ioniserende stråling, som 
skyldes uhensigtsmæssige operationer, og harmonisere kontrollen i EU-medlemsstaterne. 

Når en transportvirksomhed ansøger om registrering, bør dens historiske data gøres 
tilgængelige for den nationale myndighed, der udsteder certifikatet, for at sikre en bedre 
overvågning og forhindre enhver form for forfalskning.

Det undrer, at dette direktiv har en begrænset rækkevidde, idet transport af radioaktivt 
materiale med fly eller skib ikke er omfattet heraf. For transportvirksomheder, der 
transporterer gods ad luftvejen eller søvejen, findes sådanne registrerings- og 
certificeringssystemer allerede. Det er derfor ikke nødvendigt at udvikle et nyt 
registreringssystem. Kommissionen bør undersøge mulighederne for i stedet at udvide det 
mest egnede eksisterende system. Ordføreren mener, at dette vil være den mest 
omkostningseffektive løsning, og at den hurtigt vil kunne implementeres. Selv om det bør 
bekræftes, er det sandsynligvis luftfartsselskaberne, der har det mest avancerede og driftssikre 
system.

Selv om formålet med dette nye system er at forenkle registreringsproceduren, indføre 
gennemsigtighed og fjerne hindringer for en konkurrencedygtigt transportsektor, bør det 
højeste niveau af sikkerhed altid være prioriteten.

Kommissionen bør udarbejde en evalueringsrapport om forordningens indvirkning to år efter 
dens ikrafttræden.

Og endelig, mener ordføreren, at et luftfartsselskab bør have tilladelse til let at opdatere sine 
egne data med en begrænset administrativ byrde.


