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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot invoering van een 
communautair systeem voor de registratie van vervoerders van radioactief materiaal
(COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2012)0561),

– gezien de artikelen 31 en 32 van het Verdrag van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 
(C7-0320/2012),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0000/2013),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie dienovereenkomstig te 
wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie.
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Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het toezicht op en de monitoring 
van het vervoer van radioactief materiaal 
wordt door de Commissie een elektronisch 
systeem voor de registratie van vervoerders 
(ESRV) ingesteld en bijgehouden. De 
Commissie omschrijft de informatie die in 
het systeem moet worden opgenomen, 
alsook technische specificaties en vereisten 
voor het ESRV.

1. Voor het toezicht op en de monitoring 
van het vervoer van radioactief materiaal 
wordt door de Commissie een elektronisch 
systeem voor de registratie van vervoerders 
(ESRV) ingesteld en bijgehouden. De 
Commissie omschrijft de informatie die in 
het systeem moet worden opgenomen, 
alsook technische specificaties en vereisten 
voor het ESRV. Om misinterpretatie te 
voorkomen moeten die specificaties 
volledig en ondubbelzinnig zijn.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het ESRV moet vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening 
veilig, robuust en volledig operationeel 
zijn. Bovendien moet er een mechanisme 
voor informatie-uitwisseling tussen de 
bevoegde instanties en het ESRV worden 
opgezet om het grensoverschrijdende 
vervoer ten minste te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vervoerder die een aanvraag wil 
indienen, doet dit door het in bijlage I 
gegeven elektronisch aanvraagformulier in 
te vullen en toe te zenden.

De vervoerder die een aanvraag wil 
indienen, doet dit door het in bijlage I 
gegeven elektronisch aanvraagformulier in 
te vullen en toe te zenden. Er moeten te 
allen tijde richtsnoeren met 
contactgegevens en informatie over de 
manier waarop het meldpunt of de 
bevoegde instantie kunnen worden bereikt 
online beschikbaar zijn om de aanvrager 
te assisteren.

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Nadat het aanvraagformulier is ingevuld 
en verzonden, ontvangt de aanvrager een 
automatische ontvangstbevestiging samen 
met een aanvraagnummer.

2. Nadat het aanvraagformulier is ingevuld 
en verzonden, ontvangt de aanvrager een 
automatische ontvangstbevestiging samen 
met een aanvraagnummer. Als een 
aanvraag wordt afgewezen wordt de 
aanvrager hiervan in kennis gesteld met 
vermelding van de redenen waarom de 
aanvraag is afgewezen.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. De bevoegde instantie bewaart alle 
historische gegevens van alle aanvragers 
om de traceerbaarheid te waarborgen, 
voor een betere monitoring te zorgen en 
fraude te voorkomen.
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Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De vervoerder is verantwoordelijk voor 
het waarborgen van de nauwkeurigheid van 
de in het aanvraagformulier verstrekte 
gegevens voor de aanvraag bij het ESRV 
van een registratie van vervoerder binnen 
de Gemeenschap.

1. De vervoerder is verantwoordelijk voor 
het waarborgen van de nauwkeurigheid van 
de in het aanvraagformulier verstrekte 
gegevens voor de aanvraag bij het ESRV 
van een registratie van vervoerder binnen 
de Gemeenschap. Om die reden moet een 
aanvrager zijn eigen gegevens 
gemakkelijk kunnen bijwerken zonder al 
te veel administratieve rompslomp.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Om wille van een gelijke 
behandeling van alle aanvragers, moeten 
de bevoegde instanties ervoor zorgen dat 
de criteria voor de afgifte van het 
registratiecertificaat identiek zijn en 
consistent met de definities van de IAEA 
en dat de registratieprocedure 
geharmoniseerd is.

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een bevoegde 
instantie en een nationaal meldpunt voor 
het vervoer van radioactief materiaal aan.

1. De lidstaten wijzen een bevoegde 
instantie en een nationaal meldpunt voor 
het vervoer van radioactief materiaal aan. 
Die informatie moet vermeld staan op de 
registratiepagina van de aanvrager.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die informatie is gemakkelijk op afstand 
en met gebruikmaking van elektronische 
middelen toegankelijk en wordt goed bij de 
tijd gehouden.

Die informatie is gemakkelijk op afstand 
en met gebruikmaking van elektronische 
middelen toegankelijk en wordt goed bij de 
tijd gehouden. Omdat het systeem staat en 
valt met de kwaliteit en de 
nauwkeurigheid van de informatie zijn 
betrouwbare gegevens van essentieel 
belang voor de geloofwaardigheid van het 
ESRV.

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De meldpunten en de bevoegde instanties 
antwoorden zo snel mogelijk op elk 
verzoek om informatie en stellen, in 
gevallen waarin dit verzoek gebrekkig of 
ongegrond is, de indiener van het verzoek 
om informatie daarvan onverwijld in 
kennis.

De meldpunten en de bevoegde instanties 
antwoorden zo snel mogelijk op elk 
verzoek om informatie en stellen, in 
gevallen waarin dit verzoek gebrekkig of 
ongegrond is, de indiener van het verzoek 
om informatie daarvan binnen twee weken
in kennis.

Or. en
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Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie beoordeelt het effect van de 
verordening twee jaar na de 
inwerkingtreding ervan om na te gaan of 
er nog belemmeringen zijn voor een 
concurrerende vervoerssector in de Unie 
en om voorstellen te doen om deze 
belemmeringen weg te nemen.

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de toepassing van deze verordening zal 
rekening worden gehouden met de 
beschikbaarheid van een gevalideerd en 
operationeel registratiesysteem.

Or. en
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TOELICHTING

Op 3 februari 2013 heeft de Raad besloten om op grond van artikel 7 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie het Europees Parlement te 
raadplegen inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een 
communautair systeem voor de registratie van vervoerders van radioactief materiaal 
COM(2012)561 - 2011/0225(NLE)

Rechtsgrondslag

De bepalingen in deze verordening houden verband met de basisnormen voor de bescherming 
van de gezondheid van de bevolking en de werknemers. De gekozen rechtsgrondslag is 
bijgevolg hoofdstuk 3 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, en met name de artikelen 31 en 32 daarvan.

Samenvatting

Dit voorstel voor een verordening beoogt de nationale meldings- en vergunningsprocedures 
voor vervoerders van radioactief materiaal te vervangen door één registratiesysteem. De 
tenuitvoerlegging van de verordening moet ervoor zorgen dat de procedures worden 
vereenvoudigd en dat de administratieve rompslomp wordt beperkt terwijl tegelijkertijd een 
hoog niveau van bescherming tegen radioactieve straling wordt gehandhaafd.
Motivering

Op Europees niveau vallen vervoerders van radioactief materiaal onder de vervoerswetgeving 
in het kader van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en onder 
de wetgeving betreffende stralingspecifieke aspecten, inclusief de bescherming van de 
gezondheid van werknemers en van de bevolking, in het kader van het Euratom-Verdrag. De 
wetgeving is vereenvoudigd bij Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke 
goederen over land, waar alle vervoerswijzen over land onder vallen Overeenkomstig 
artikel 33 van het Euratom-Verdrag moet elke lidstaat passende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen uitvaardigen om de vastgestelde basisnormen te doen naleven. 
De lidstaten hebben deze procedures in verschillende systemen ten uitvoer gelegd, waardoor 
zij de complexiteit van vervoersoperaties als zodanig nog hebben vergroot. Een vervanging 
van deze nationale meldings- en vergunningsprocedures door één registratiesysteem voor de 
vervoerspraktijk zal derhalve bijdragen tot een vereenvoudiging van de procedure en een 
vermindering van de administratieve rompslomp en zal belemmeringen om een land binnen te 
komen wegwerken, terwijl tegelijk een hoog niveau van bescherming tegen radioactieve 
straling wordt gehandhaafd.

Samenvatting van de voorgestelde verbeteringen

De rapporteur is verheugd over het voorstel van de Europese Commissie om het vervoer in de 
EU te vergemakkelijken en te zorgen voor een betere monitoring van dit vervoer. Hij stelt 
voor de tekst op een aantal plaatsen te verbeteren.

Om wille van de gelijke behandeling van alle vervoerders moeten de lidstaten er via hun 
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bevoegde nationale instantie voor zorgen dat de criteria en de modellen voor de afgifte van de 
registratiecertificaten dezelfde zijn en dat de registratieprocedure wordt geharmoniseerd. Er 
moeten richtsnoeren online beschikbaar zijn om te vermijden dat aanvragen ten onrechte 
worden afgewezen. Er moet online assistentie worden geboden om alle in te vullen velden toe 
te lichten, en tevens moet er een elektronische handtekening worden geplaatst.

Het registratiesysteem moet veilig, robuust en volledig operationeel zijn vóór deze 
verordening in werking treedt. Bovendien moet er een mechanisme worden opgezet voor 
informatie-uitwisseling tussen de bevoegde nationale instanties en het registratiesysteem 
zodat het grensoverschrijdend vervoer ten minste wordt vergemakkelijkt.

De ontologie moet dezelfde zijn als en consistent zijn met bestaande richtlijnen, Euratom-
definities en -normen, met name zoals die worden voorgesteld door de IAEA. Bij het 
vervoeren van radioactief materiaal zijn aanvullende activiteiten nodig (laden, opslaan en 
lossen), er moet duidelijk worden aangegeven welke activiteiten onder het toepassingsgebied 
van deze verordening vallen.

Het registratiesysteem moet voldoen aan de basisnormen voor de bescherming van de 
gezondheid van Richtlijn 96/29/Euratom, aangevuld met vijf overige specifieke richtlijnen 
inzake medische blootstelling, voorlichting van het publiek, externe werknemers, vervoer van 
radioactief afval en verbruikte splijtstof en de controle op hoogactieve ingekapselde 
radioactieve bronnen en weesbronnen. Deze richtlijnen beogen blootstelling aan ioniserende 
straling tengevolge van onjuiste behandeling te voorkomen en de controles in de EU-lidstaten 
te harmoniseren. 

Wanneer een vervoerder een aanvraag voor registratie indient, moeten zijn historische 
gegevens ter beschikking worden gesteld aan de bevoegde nationale instantie die de 
vergunning afgeeft om te zorgen voor een betere monitoring en om fraude te voorkomen.

Het is de vraag waarom deze verordening een beperkt toepassingsgebied heeft omdat vervoer 
van radioactief materiaal over zee er niet onder valt. Voor vervoer door de lucht en over zee 
bestaan er al systemen. Daarom hoeft er geen nieuw registratiesysteem te worden ontwikkeld. 
De Commissie moet in plaats daarvan nagaan of het meest geschikte systeem kan worden 
uitgebreid. Uw rapporteur is van mening dat deze oplossing het kostenefficiëntst zal zijn en 
het snelst uitgevoerd zal kunnen worden. Hoewel dit nog moet worden bevestigd, hebben de 
luchtvaartmaatschappijen naar alle waarschijnlijkheid het meest uitgebreide en robuuste 
systeem.

Hoewel dit nieuwe systeem ten doel heeft de registratieprocedure te vereenvoudigen, te 
zorgen voor transparantie en belemmeringen voor een concurrerende vervoerssector weg te 
nemen, moet het hoogste veiligheidsniveau te allen tijde prioriteit hebben.

Twee jaar na inwerkingtreding van deze verordening moet de Commissie beoordelen wat het 
effect is van deze verordening.

En ten slotte is de rapporteur van mening dat vervoerders hun eigen gegevens gemakkelijk 
moeten kunnen bijwerken zonder al te veel administratieve rompslomp. 


