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1.7.2015 A8-0176/52 

Amendement  52 

Sylvie Goddyn 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0176/2015 

Esther Herranz García 

Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders 

ten gevolge van een nucleair ongeval 

COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) De regelgeving van de Unie is niet 

degene die de meeste bescherming biedt 

op het gebied van voedselveiligheid met 

betrekking tot radioactieve 

levensmiddelen, aangezien Japan maxima 

heeft vastgesteld die 8 tot 20 keer lager 

liggen dan die van de Unie. Indien de 

lidstaten kennis hebben van een 

radioactiviteitsrisico dat onder deze 

verordening valt, moeten zij zelf 

onmiddellijk kunnen optreden zonder te 

wachten op de besluiten van de 

Commissie, uit hoofde van artikel 36 van 

het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie. 

Or. fr 

Motivering 

Japan heeft in 2012 nieuwe maxima vastgesteld voor cesium-134 en cesium-137. Deze 

maxima, die zijn vastgesteld ter wille van de volksgezondheid, gelden in de Unie alleen voor 

Japanse producten. Bijgevolg hebben de maxima van Verordening (Euratom) nr. 3954/87, die 

hoger liggen, voorrang voor alle andere levensmiddelen. Zo bedragen voor melkproducten de 

maxima voor cesium-134 en cesium-137 die van kracht zijn in Japan, 50Bq/kg en in de Unie 

1000Bq/kg. De lidstaten moeten hun bevolking kunnen beschermen via artikel 36 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

 



 

AM\1067461NL.doc  PE559.014v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

 

1.7.2015 A8-0176/53 

Amendement  53 

Sylvie Goddyn 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0176/2015 

Esther Herranz García 

Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders 

ten gevolge van een nucleair ongeval 

COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Zodra de Commissie een 

uitvoeringsverordening vaststelt die 

maximaal toegelaten niveaus toepasselijk 

maakt, worden levensmiddelen of 

diervoeders die niet in overeenstemming 

zijn met die maximaal toegelaten niveaus, 

niet langer in de handel gebracht. 

1. Zodra de Commissie een 

uitvoeringsverordening vaststelt die 

maximaal toegelaten niveaus toepasselijk 

maakt, worden levensmiddelen of 

diervoeders die niet in overeenstemming 

zijn met die maximaal toegelaten niveaus, 

niet langer in de handel gebracht. Op 

dezelfde manier geldt dat zodra een 

lidstaat maatregelen neemt op grond van 

artikel 36 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, 

levensmiddelen of diervoeders die niet in 

overeenstemming zijn met de door de 

lidstaat vastgestelde maximaal toegelaten 

niveaus, kunnen worden geweigerd op 

zijn grondgebied. 

Or. fr 

 

 

 


