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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ett gemenskapssystem för registrering av 
transportörer av radioaktivt material
(COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2012)0561),

– med beaktande av artiklarna 31 och 32 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av 
rådet (C7-0320/2012),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och 
artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. 

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
kommissionens förslag. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska inrätta och 
upprätthålla ett elektroniskt system för 
transportörsregistrering (Electronic System 
for Carrier Registration, ESCReg) vars 
syfte är övervakning och kontroll av 
transporter av radioaktivt material. 
Kommissionen ska fastställa den 

1. Kommissionen ska inrätta och 
upprätthålla ett elektroniskt system för 
transportörsregistrering (Electronic System 
for Carrier Registration, ESCReg) vars 
syfte är övervakning och kontroll av 
transporter av radioaktivt material. 
Kommissionen ska fastställa den 
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information som ska ingå i systemet samt 
tekniska specifikationer och krav för 
ESCReg.

information som ska ingå i systemet samt 
tekniska specifikationer och krav för 
ESCReg. Till undvikande av feltolkningar 
ska specifikationerna vara fullständiga 
och otvetydiga.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. ESCReg ska vara säkrat, stabilt och 
fullt funktionsdugligt innan denna 
förordning träder i kraft. Dessutom ska 
det inrättas en mekanism för 
informationsutbyte mellan de behöriga 
myndigheterna och ESCReg för att 
åtminstone underlätta 
gränsöverskridande transport.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansökande transportören ska fylla i 
och skicka in en elektronisk 
ansökningsblankett enligt bilaga I.

Den ansökande transportören ska fylla i 
och skicka in en elektronisk 
ansökningsblankett enligt bilaga I.
Vägledning på internet med 
kontaktuppgifter och upplysningar om 
hur kontaktpunkten eller den behöriga 
myndigheten kan nås ska genomgående 
finnas att tillgå, till hjälp för den sökande. 

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att den ifyllda 
ansökningsblanketten har skickats in ska 
den sökande få ett automatiskt 
mottagningsbevis tillsammans med ett 
ansökningsnummer.

2. Efter att den ifyllda 
ansökningsblanketten har skickats in ska 
den sökande få ett automatiskt 
mottagningsbevis tillsammans med ett 
ansökningsnummer. Vid avslag ska ett 
felmeddelande sändas tillbaka till den 
sökande med angivande av orsakerna till 
att ansökan avslagits.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Den behöriga myndigheten ska bevara 
alla historiska uppgifter om alla sökande 
för de säkert ska kunna spåras, för att 
underlätta en bättre övervakning och för 
att förhindra eventuella förfalskningar.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Transportören ska se till att uppgifterna 
enligt den ansökningsblankett för 
transportregistrering i gemenskapen som 

1. Transportören ska se till att uppgifterna 
enligt den ansökningsblankett för 
transportregistrering i gemenskapen som 
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skickats in till ESCReg fortsätter att vara 
korrekta.

skickats in till ESCReg fortsätter att vara 
korrekta. Därför ska en sökande lätt och 
med begränsad administrativ börda få 
uppdatera sina egna uppgifter. 

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att alla sökande ska behandlas 
lika ska de behöriga myndigheterna se till 
att kriterierna för utfärdande av 
registreringsintyg är identiska och 
stämmer överens med IAEA:s definitioner 
och att registreringsförfarandet 
harmoniseras.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en behörig 
myndighet och en nationell kontaktpunkt 
för transport av radioaktivt material.

1. Medlemsstaterna ska utse en behörig 
myndighet och en nationell kontaktpunkt 
för transport av radioaktivt material. Dessa 
uppgifter ska göras tillgängliga på 
sökandens registreringssida.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationen ska vara lätt tillgänglig även 
på distans och på elektronisk väg och vara 
aktuell.

Informationen ska vara lätt tillgänglig även 
på distans och på elektronisk väg och vara 
aktuell. Med tanke på principen om att 
”skräp in ger skräp ut” är det viktigt att 
informationen håller hög kvalitet och är 
exakt, för att ESCReg ska befästas som 
trovärdigt.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontaktpunkterna och de behöriga 
myndigheterna ska så fort som möjligt 
besvara varje sådan begäran om 
information och i de fall då begäran är 
felaktig eller ogrundad, utan dröjsmål
underrätta sökanden om detta.

Kontaktpunkterna och de behöriga 
myndigheterna ska så fort som möjligt 
besvara varje sådan begäran om 
information och i de fall då begäran är 
felaktig eller ogrundad, underrätta 
sökanden om detta inom två veckor.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska bedöma 
konsekvenserna av denna förordning två 
år efter det att den trätt i kraft, för att ta 
reda på om det kvarstår några hinder för 
en konkurrenskraftig transportbransch i 
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unionen och föreslå lösningar för att få 
bort hindren.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna förordning 
ska det beaktas att det finns att tillgå ett 
validerat och funktionsdugligt 
registreringssystem.

Or. en
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MOTIVERING

Den 3 februari 2012 beslutade rådet att i enlighet med artikel 7 i Euratomfördraget höra 
Europaparlamentet om förslaget till rådets förordning om ett gemenskapssystem för 
registrering av transportörer av radioaktivt material COM(2012)0561 – 2011/0225 (NLE).

Rättslig grund

Bestämmelserna i denna förordning avser de grundläggande normerna för skyddet av 
arbetstagares och allmänhetens hälsa. Därför utgörs den rättsliga grunden av kapitel 3 i 
fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt 
artiklarna 31 och 32.

Sammanfattning

Detta förslag till förordning syftar till att ersätta nationella rapporterings- och tillståndssystem 
för transportörer av radioaktivt material med ett enda registreringssystem. Tillämpningen av 
denna förordning bör göra det möjligt att förenkla förfarandena och minska den 
administrativa bördan, och samtidigt ha kvar en hög nivå på strålskyddet.

Motivering

Transportörer av radioaktivt material omfattas på europeisk nivå av transportlagstiftning 
enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och lagstiftning om 
strålningsaspekter, inbegripet skyddet av arbetstagare och allmänhetens hälsa enligt 
Euratomfördraget. Lagstiftningen har förenklats genom direktiv 2008/68/EG om transport av 
farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar, där det fastställs att alla transportsätt på inre 
vägar omfattas av gemensamma bestämmelser. Enligt artikel 33 i Euratomfördraget ska 
medlemsstaterna fastställa lämpliga bestämmelser för att säkerställa att de grundläggande 
normerna iakttas. Medlemsstaterna har tillämpat dessa förfaranden inom olika system, vilket 
ytterligare komplicerar transportoperationerna. Genom att de nationella förfarandena för 
rapportering och tillstånd ersätts med ett enda registreringssystem för transporter kommer 
således förfarandet att förenklas, den administrativa bördan att minskas och hinder för inträde 
att undanröjas utan att det ges avkall på de höga krav på skyddsnivåer för strålning som 
uppnåtts.

Sammanfattning av de föreslagna förbättringarna

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag för att underlätta transporter i EU och få 
dem bättre övervakade. Föredraganden föreslår flera förbättringar av texten:

För att alla transportörer ska behandlas lika bör medlemsstaterna genom sin nationella 
behöriga myndighet se till att kriterierna och datamodellerna för utfärdande av 
registreringsintyg är de samma och att registreringsprocessen harmoniseras. Det bör finnas 
riktlinjer på internet för att omotiverade avslag ska kunna undvikas. Aktiv hjälp bör ges med 
ifyllningen av alla fält som ska fyllas i och elektroniska underskrifter bör användas.
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Registreringssystemet bör vara säkrat, stabilt och fullt funktionsdugligt innan denna 
förordning träder i kraft. Dessutom ska det inrättas en mekanism för informationsutbyte 
mellan medlemsstaternas nationella myndigheter och ESCReg för att åtminstone underlätta 
gränsöverskridande transport.

Förordningen bör ha samma begreppsapparat som och stå i konsekvens med befintliga 
direktiv och Euratoms definitioner och normer, framför allt dem som föreslagits av IAEA. 
Om det behövs ytterligare verksamhet i samband med transporter av radioaktivt material, 
(såsom pålastning, lagring, avlastning) måste det klart fastställas vilka verksamheter som 
omfattas av denna förordning.

Registreringssystemet måste följa direktivet om grundläggande säkerhetsnormer, 
96/29/Euratom, vilket kompletterats med fem särdirektiv om medicinsk bestrålning, 
information till allmänheten, externa arbetstagare, transporter av radioaktivt avfall och använt 
kärnbränsle och kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa 
strålkällor. Dessa direktiv syftar till att förebygga exponering för joniserande strålning till 
följd av brister i driftsförfarandena, och att harmonisera kontrollerna i EU:s medlemsstater. 

När en transportör ansöker om registrering bör vederbörandes historiska data ställas till 
förfogande för den nationella myndighet som utfärdar intyget, av omsorg om att 
övervakningen ska förbättras och eventuella förfalskningar förhindras.

Man kan fråga sig varför detta direktiv har en begränsad räckvidd, i och med att transporter av 
radioaktivt material till lands eller sjöss inte omfattas. För transportörer luftledes och sjöledes 
finns det redan system. Alltså behöver man inte utveckla något nytt registreringssystem. 
Kommissionen måste i stället undersöka möjligheterna att bygga ut det lämpligaste av de 
system som finns i dag. Föredraganden anser att detta är den mest kostnadseffektiva 
lösningen, och den lösning som kan genomföras snabbast. Trots att det visserligen behövs 
bekräftelse på det verkar det som om flygbolagen har det mest genomarbetade och gedigna 
systemet. 

Trots att meningen med detta nya system är att förenkla registreringsförfarandet, införa insyn 
och undanröja hinder för en konkurrenskraftig transportbransch måste högsta möjliga 
säkerhetsnivå alltid prioriteras.

En rapport med bedömning av förordningens konsekvenser bör sammanställas av 
kommissionen två månader efter det att förordningen börjat tillämpas.

Och slutligen anser föredraganden att en transportör lätt och med begränsad administrativ 
börda bör få uppdatera sina egna uppgifter. 


