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De maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare 

ulykker 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I denne forordning fastsættes de maksimalt 

tilladte niveauer for radioaktiv 

kontaminering af fødevarer som 

specificeret i bilag I, de maksimalt tilladte 

niveauer i mindre vigtige fødevarer som 

specificeret i bilag II og de maksimalt 

tilladte niveauer for radioaktiv 

kontaminering i foder som specificeret i 

bilag III, under hvilke de kan markedsføres 

efter en nuklear ulykke eller andre tilfælde 

af strålingsfare, som må antages at ville 

medføre eller som har medført væsentlig 

radioaktiv kontaminering af fødevarer og 

foder, samt de procedurer, der bringer disse 

maksimalt tilladte niveauer i anvendelse. 

I denne forordning fastsættes de maksimalt 

tilladte niveauer for radioaktiv 

kontaminering af fødevarer som 

specificeret i bilag I og de maksimalt 

tilladte niveauer for radioaktiv 

kontaminering i foder som specificeret i 

bilag III, under hvilke de kan markedsføres 

efter en nuklear ulykke eller andre tilfælde 

af strålingsfare, som må antages at ville 

medføre eller som har medført væsentlig 

radioaktiv kontaminering af fødevarer og 

foder, samt de procedurer, der bringer disse 

maksimalt tilladte niveauer i anvendelse. 

Or. fr 

Begrundelse 

Spørgsmålet er ikke så meget den hyppighed, hvormed et særskilt levnedsmiddel indtages i en 

given kost, men snarere akkumuleringen af doser fra en række kilder, det være sig via føden 

eller på anden måde. 



 

AM\1067466DA.doc  PE559.014v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

1.7.2015 A8-0176/55 

Ændringsforslag  55 

Michèle Rivasi 

for Verts/ALE-Gruppen 

Piernicola Pedicini 

for EFDD-Gruppen 

Josu Juaristi Abaunz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0176/2015 

Esther Herranz García 

De maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare 

ulykker 

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

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) "mindre vigtige fødevarer": fødevarer, 

som er af mindre betydning i den daglige 

kostplan, og som kun udgør et marginalt 

bidrag til befolkningens fødevareforbrug 

udgår 

Or. fr 

Begrundelse 

Spørgsmålet er ikke så meget den hyppighed, hvormed et særskilt levnedsmiddel indtages i en 

given kost, men snarere akkumuleringen af doser fra en række kilder, det være sig via føden 

eller på anden måde. Denne ændring vedrører hele teksten. 



 

AM\1067466DA.doc  PE559.014v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

1.7.2015 A8-0176/56 

Ændringsforslag  56 

Michèle Rivasi 

for Verts/ALE-Gruppen 

Piernicola Pedicini 

for EFDD-Gruppen 

Josu Juaristi Abaunz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0176/2015 

Esther Herranz García 

De maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare 

ulykker 

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

Forslag til forordning 

Bilag I 

 

Kommissionens forslag  

 

Fødevare (Bq/kg)1 

 

 

Spædbørnsmad2 

 

Mælke-

produkter3 

 

Andre 

fødevarer, 

undtagen 

mindre vigtige4 

 

Flydende 

fødevarer5 

 

Flydende levnedsmidler  

Sr-90 

75 125 750 125 

                                                 
1 Den værdi, som skal gælde for koncentrerede eller tørrede produkter, beregnes på grundlag af det 

rekonstituerede forbrugsklare produkt. Medlemsstaterne kan udforme henstillinger vedrørende 

betingelserne for fortynding for derved at sikre overholdelsen af de maksimalt tilladte niveauer, der er 

fastsat i denne forordning. 
2 Spædbørnsmad defineres som levnedsmidler bestemt til ernæring af spædbørn i de første tolv 

levemåneder, som fuldt ud dækker denne persongruppes ernæringsbehov, og som udbydes i 

detailsalgspakninger, der tydeligt er mærket med en af følgende betegnelser: "modermælkserstatning", 

"tilskudsblanding", "modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk" eller "tilskudsblanding 

udelukkende baseret på mælk", jf. artikel 11 og 12 i Kommissionens direktiv 2006/141/EF. 
3 Mejeriprodukter defineres som produkter under følgende KN-koder, i givet fald med de tilpasninger, 

der senere måtte blive foretaget: 0401, 0402 (bortset fra 0402 29 11). 
4  Der er i bilag II en liste over mindre vigtige fødevarer og de tilsvarende værdier, der gælder for dem. 
5 Flydende fødevarer som defineret i kode 2009 og kapitel 22 i den kombinerede nomenklatur. Værdierne 

beregnes for 1% af forbruget af ledningsvand, og medlemsstaterne skal således anvende andre grænser 

(i størrelsesordenen 100 gange lavere) for drikkevandsforsyninger. 
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Isotoper af jod, især I-

131 

150 500 2 000 500 

Alfaaktive plutonium- 

og 

transplutoniumisotoper, 

især Pu-239 og Am-241 

1 20 80 20 

Alle andre nuklider med 

en halveringstid på mere 

end 10 dage, især  

Cs-134 et Cs-1376 

 

400 1 000 1 250 1 000 

_____________ 

 

 

 

                                                 
6 Kulstof-14, tritium og kalium-40 er ikke omfattet af denne gruppe. 
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Ændringsforslag 

 

Fødevare (Bq/kg)
1
 

 
 

Spædbørnsmad2 

 

Mælke-

produkter3 

 

Andre fødevarer 
Flydende 

fødevarer4 

 

Flydende levnedsmidler  

Sr-90 
7 12 75 12 

Isotoper af jod, især I-

131 

15 50 200 50 

Alfaaktive plutonium- 

og 

transplutoniumisotoper, 

især Pu-239 og Am-241 

0 2 8 2 

Alle andre nuklider med 

en halveringstid på mere 

end 10 dage, især  

Cs-134, Cs-1376 

 

40 100 125 100 

_____________ 

 

Or. fr 

                                                 
1 Den værdi, som skal gælde for koncentrerede eller tørrede produkter, beregnes på grundlag af det 

rekonstituerede forbrugsklare produkt. Medlemsstaterne kan udforme henstillinger vedrørende 

betingelserne for fortynding for derved at sikre overholdelsen af de maksimalt tilladte niveauer, der er 

fastsat i denne forordning. 
2 Spædbørnsmad defineres som levnedsmidler bestemt til ernæring af spædbørn i de første tolv 

levemåneder, som fuldt ud dækker denne persongruppes ernæringsbehov, og som udbydes i 

detailsalgspakninger, der tydeligt er mærket med en af følgende betegnelser: "modermælkserstatning", 

"tilskudsblanding", "modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk" eller "tilskudsblanding 

udelukkende baseret på mælk", jf. artikel 11 og 12 i Kommissionens direktiv 2006/141/EF. 
3 Mejeriprodukter defineres som produkter under følgende KN-koder, i givet fald med de tilpasninger, 

der senere måtte blive foretaget: 0401, 0402 (bortset fra 0402 29 11). 
5 Flydende fødevarer som defineret i kode 2009 og kapitel 22 i den kombinerede nomenklatur. Værdierne 

beregnes under hensyntagen til forbruget af ledningsvand, og de samme værdier bør anvendes for 

drikkevandsforsyninger. 
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Begrundelse 

Cet amendement procède à une division par 10 des niveaux maximaux admissibles de 

contamination radioactive définis pour les 4 groupes de radionucléides et les 4 catégories de 

denrées alimentaires. Il existe en effet une incohérence majeure entre le texte de la 

proposition de règlement et le rapport d’expertise sur lequel elle est censée s’appuyer et qui 

est cité en référence dans l’exposé des motifs. Ce rapport – Radiation Protection 105 – stipule 

qu’un coefficient de 0,1 a été appliqué pour le calcul des limites. Cela signifie que les limites 

ont été définies pour une hypothèse de 10% d’aliments contaminés à 100% de la limite (ou 

pour 20% d’aliments contaminés, avec une contamination moyenne égale à seulement 50% 

des limites). En moyenne, 90% (et non pas 10%) des aliments consommés par les Européens 

proviennent de l’Union européenne. En conséquence, nous proposons de diviser par 10 les 

niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive définis à l’annexe 1. 
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Forslag til forordning 

Bilag II 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. fr 

Begrundelse 

I deres vurderingsrapport RP 105 fra 1998 glemte Euratoms eksperter kategorien "mindre 

vigtige fødevarer". Dosisvurderingerne tager ikke højde for bidraget fra disse produkter. Det 

kan ikke accepteres, at der tillades kontamineringsniveauer, der er 10 gange højere end for 

basisfødevarer, uden først at have en beregning af den dosimetriske virkning af denne 

beslutning. Mens der ventes på, at disse mangler rettes op, er det nødvendigt at lade 

kategorien "mindre vigtige fødevarer" udgå.   

 

 


