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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien 
rekisteröintijärjestelmän perustamisesta
(COM(2012)0561 – C7-0320/2013 – 2011/0225(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2012)0561),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2013),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1
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 

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 
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ESCReg:n tekniset eritelmät ja 
vaatimukset.

ESCReg:n tekniset eritelmät ja 
vaatimukset. Väärinkäsitysten 
välttämiseksi eritelmien on oltava 
täydellisiä ja yksiselitteisiä.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ESCRegin on oltava suojattu, 
luotettava ja kaikilta osin toiminnassa 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa. 
Edellä mainitun lisäksi perustetaan 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
ESCRegin välinen 
tietojenvaihtomekanismi edistämään 
jäsenvaltioiden välistä liikennettä. 

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hakemuksen tekevä kuljettaja toimittaa 
liitteessä I esitetyn sähköisen 
hakemuslomakkeen täytettynä.

Hakemuksen tekevä kuljettaja toimittaa 
liitteessä I esitetyn sähköisen 
hakemuslomakkeen täytettynä. Sähköisten 
ohjeiden, jotka koskevat yhteystietoja ja 
tietoja yhteyden ottamisesta 
yhteyspisteeseen tai toimivaltaiseen 
viranomaiseen, on oltava aina 
käytettävissä hakijan avustamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 4
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. Hakemuksen 
hylkäämisen tapauksissa hakijalle 
lähetetään virheilmoitus, jossa 
ilmoitetaan hakemuksen hylkäämisen 
perusteet.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Toimivaltainen viranomainen 
säilyttää kaikkien hakijoiden kaikki tiedot, 
jotta voidaan varmistaa tietojen 
jäljitettävyys, edistää seurannan 
tehostamista ja ehkäistä kaikki 
väärennökset. 

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kuljettaja on vastuussa siitä, että 
yhteisön kuljettajarekisteröinnin 
hakemuslomakkeessa ESCReg:lle 
toimitetut tiedot pitävät koko ajan 
paikkansa.

1. Kuljettaja on vastuussa siitä, että 
yhteisön kuljettajarekisteröinnin 
hakemuslomakkeessa ESCReg:lle 
toimitetut tiedot pitävät koko ajan 
paikkansa. Näin ollen hakija valtuutetaan 
päivittämään vaivattomasti omat tietonsa 
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siten, että hallinnollinen rasite on 
vähäinen.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta kaikkia hakijoita voidaan 
kohdella yhtäläisesti, toimivaltaiset 
viranomaiset varmistavat, että 
rekisteritodistuksen toimittamista 
koskevat vaatimukset ovat samanlaiset ja 
yhdenmukaiset IAEA:n määritelmien 
kanssa ja että rekisteröintiprosessi on 
yhdenmukainen; 

Or. en

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

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 
kuljettamista varten. Mainitut tiedot ovat 
saatavilla hakijan rekisteröintisivulla.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tietojen on oltava helposti saatavilla 
etäyhteyden avulla sähköisesti, ja ne on 
pidettävä ajan tasalla.

Tietojen on oltava helposti saatavilla 
etäyhteyden avulla sähköisesti, ja ne on 
pidettävä ajan tasalla. ”jätteet sisään” ja 
”jätteet ulos” -periaatteen mukaisesti 
tietojen laatu ja täsmällisyys ovat 
ESCRegin luotettavuuden varmistamisen 
kannalta olennaisia tekijöitä.

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteyspisteiden ja toimivaltaisten 
viranomaisten on vastattava 
mahdollisimman nopeasti kaikkiin 
tietopyyntöihin ja ilmoitettava hakijalla 
viipymättä, jos pyyntö on epätäydellinen 
tai perusteeton.

Yhteyspisteiden ja toimivaltaisten 
viranomaisten on vastattava kahden viikon 
kuluessa kaikkiin tietopyyntöihin ja 
ilmoitettava hakijalla viipymättä, jos 
pyyntö on epätäydellinen tai perusteeton.

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi tämän asetuksen 
vaikutuksia kahden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta, jotta voidaan arvioida 
EU:n kuljetusalan kilpailukyvyn 
mahdollisia jäljellä olevia esteitä ja 
ehdottaa mainittujen esteiden mahdollisia 
poistamiskeinoja.

Or. en
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Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen voimaantulon 
yhteydessä otetaan huomioon validoidun 
ja toiminnallisen järjestelmän saatavuus. 

Or. en
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PERUSTELUT

Neuvosto päätti 3. helmikuuta 2010 kuulla Euroopan parlamenttia Euratom-sopimuksen 
7 artiklan mukaisesti ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön radioaktiivisten aineiden 
kuljettajien rekisteröintijärjestelmän perustamisesta COM(2012)0561 – 2011/0225(NLE)

Oikeusperusta

Tämän asetuksen säännökset liittyvät työntekijöiden ja väestön terveyden suojelua koskeviin 
perusnormeihin. Näin ollen oikeusperustana on Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen III luku ja erityisesti sen 31 ja 32 artikla.

Yhteenveto

Tämä ehdotus asetukseksi korvaa radioaktiivisten aineiden kuljettajiin liittyvät kansalliset 
ilmoitus- ja lupamenettelyt yhtenäisellä rekisteröintijärjestelmällä. Tämän asetuksen 
täytäntöönpanolla voitaisiin yksinkertaistaa menettelyjä ja vähentää hallinnollista rasitetta 
samalla kun varmistetaan saavutetun säteilysuojelun korkea taso.
Perustelu

EU:n tasolla radioaktiivisten aineiden kuljettajiin sovelletaan liikennelainsäädäntöä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) nojalla sekä säteilyyn liittyviä 
näkökohtia ja väestön ja työntekijöiden terveyden suojelua koskevaa lainsäädäntöä Euratomin 
perustamissopimuksen nojalla. Lainsäädäntöä on yksinkertaistettu vaarallisten aineiden 
sisämaankuljetuksista annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/68/EY 
yhdistämällä kaikki sisämaankuljetusmuodot. Jäsenvaltiot antavat Euratom-sopimuksen 
33 artiklan nojalla tarvittavat määräykset perusnormien noudattamisen varmistamiseksi. 
Jäsenvaltiot ovat panneet nämä menettelyt täytäntöön erilaisissa järjestelmissä, mikä lisää 
kuljetustoimien monimutkaisuutta. Näiden kansallisten ilmoitus- ja lupamenettelyjen 
korvaaminen kuljetustoiminnon yhtenäisellä rekisteröintijärjestelmällä edistäisi menettelyn 
yksinkertaistamista, hallinnollisten rasitusten vähentämistä ja maahantuloesteiden poistamista, 
mutta samalla säilyttäisi kuitenkin saavutetun säteilysuojelun korkean tason.

Yhteenveto ehdotetuista parannuksista

Esittelijä pitää myönteisenä Euroopan komission ehdotusta, joka koskee kuljetusten 
edistämistä EU:n alueella sekä kuljetusten seurannan tehostamista.  Esittelijä ehdottaa tekstiin 
useita parannuksia:

Jotta kaikkia hakijoita voidaan kohdella yhtäläisesti, jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset varmistavat, että rekisteritodistuksen toimittamista koskevat vaatimukset ja 
tietomallit ovat yhtäläiset ja että rekisteröintiprosessi on yhdenmukainen.  Sähköisten 
ohjeiden olisi oltava saatavissa perusteettomien hylkäämisten välttämiseksi. Tässä yhteydessä 
olisi otettava käyttöön myös kaikkia pyydettyjä tietoja koskeva toimiva opastus ja sähköinen 
allekirjoitus.
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Rekisteröintijärjestelmän olisi oltava suojattu, luotettava ja kaikilta osin toiminnassa ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa. Edellä mainitun lisäksi olisi perustettava jäsenvaltioiden 
kansallisten viranomaisten ja ESCRegin välinen tietojenvaihtomekanismi ja 
rekisteröintijärjestelmä edistämään jäsenvaltioiden välistä liikennettä. 

Ontologian olisi oltava sama ja yhtenäinen voimassa olevien direktiivien, Euratom-
sopimuksen määritelmien ja normien ja erityisesti IAEA:n ehdottamien määritelmien ja 
normien kanssa. Koska radioaktiivisen materiaalin kuljettamisen yhteydessä tietyt 
toimenpiteet (lastaaminen, varastointi, purkaminen) ovat välttämättömiä, on määriteltävä 
selkeästi, mitkä toimenpiteet sisältyvät tämän asetuksen soveltamisalaan.

Rekisteröintijärjestelmää on noudatettava sekä direktiiviä 96/29/Euratom että viittä sitä 
täydentävän erityisdirektiiviä, jotka koskevat lääketieteellisissä toimissa tapahtuvaa 
altistumista, yleisölle suunnattua tiedotusta, ulkopuolisia työntekijöitä, radioaktiivisen jätteen 
ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtoja sekä korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien 
umpilähteiden ja isännättömien lähteiden valvontaa. Mainittujen direktiivien tarkoituksena on 
ehkäistä puutteellisten toimien aiheuttama altistuminen ionisoivalle säteilylle ja yhtenäistää 
valvonta EU:n jäsenvaltioissa. 

Kun liikenteenharjoittaja esittää rekisteröintipyynnön, kaikki pyynnön esittäjää koskevat 
tiedot olisi toimitettava todistuksen myöntävälle kansalliselle viranomaiselle, jotta voidaan 
edistää seurannan tehostamista ja ehkäistä kaikki väärennökset. 

Tässä yhteydessä saatetaan kysyä, miksi tämän direktiivin soveltamisala on rajoitettu siten, 
että se ei sisällä radioaktiivisen aineen lentokuljetuksia ja laivakuljetuksia. Ilmassa ja merellä 
toimivien kuljettajien osalta kyseinen rekisteröinti- ja varmennusjärjestelmä on jo olemassa. 
Näin ollen ei ole tarvetta kehittää uutta rekisteröintijärjestelmää. Sen sijaan komission on 
tutkittava parhaiten soveltuvan käytössä olevan järjestelmän laajentamista. Esittelijä katsoo, 
että tämä on kustannustehokkain ratkaisu, joka voidaan myös toteuttaa nopeimmin. On 
todennäköistä, että lentokuljetusten järjestelmä on toimivin ja luotettavin, vaikka tämä olisi 
vielä varmistettava.

Vaikka tämän uuden järjestelmän tavoitteena on rekisteröintimenettelyn yksinkertaistaminen, 
läpinäkyvyys ja EU:n kuljetusalan kilpailukyvyn esteiden poistaminen, turvallisuuden 
korkeimman tason on aina oltava ensisijaisena tavoitteena. 

Komission olisi laadittava tämän asetuksen vaikutuksia koskeva arviointikertomus kahden 
vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta. 

Lopuksi esittelijä katsoo, että liikenteenharjoittaja olisi valtuutettava päivittämään 
vaivattomasti omat tietonsa siten, että hallinnollinen rasite on vähäinen. 


