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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) Unionens lovgivning om 

fødevaresikkerhed i forbindelse med 

radioaktivitet i fødevarer er ikke den, der 

beskytter mest, eftersom Japan har 

fastlagt tærskelværdier, der er 8 til 20 

gange lavere end dem, der gælder i 

Unionen. Når medlemsstaterne opdager 

en risiko for radioaktivitet, der er omfattet 

af nærværende forordning, skal 

medlemsstaterne selv omgående kunne 

træffe foranstaltninger uden at afvente, at 

Kommissionen træffer afgørelse i henhold 

til artikel 36 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde — 

 

Or. fr 

Begrundelse 

Japan fastlagde i 2012 nye grænseværdier for cæsium 134 et 137. Disse grænseværdier, der 

er fastlagt af hensyn til folkesundheden, anvendes i Unionen kun på japanske produkter. Det 

er således nogle højere værdier (Euratom, nr. 3954/87), der gælder for alle andre fødevarer. 

De grænseværdier for cæsium 134 og 137, der gælder i Japan for mejeriprodukter, ligger 

således på 50Bq/kg og 1000Bq/kg i Unionen. Medlemsstaterne bør kunne beskytte deres 

befolkning ved hjælp af artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Så snart Kommissionen vedtager en 

gennemførelsesforordning, som bringer 

maksimalt tilladte niveauer i anvendelse, 

må fødevarer og foder, der overskrider 

disse maksimalt tilladte niveauer, ikke 

markedsføres. 

1. Så snart Kommissionen vedtager en 

gennemførelsesforordning, som bringer 

maksimalt tilladte niveauer i anvendelse, 

må fødevarer og foder, der overskrider 

disse maksimalt tilladte niveauer, ikke 

markedsføres. Så snart en medlemsstat 

træffer foranstaltninger i 

overensstemmelse med artikel 36 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, kan fødevarer og foder, 

der overskrider de maksimalt tilladte 

niveauer, der er fastlagt af medlemsstaten, 

på tilsvarende vis ikke accepteres på dens 

område.  

Or. fr 

 


