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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määruse I lisas sätestatakse 
selliste toiduainete radioaktiivse saastatuse 
lubatud piirmäärad ja II lisas selliste 
vähem tähtsate toiduainete suhtes 

kohaldatavad lubatud piirmäärad ning 
III lisas sellise sööda radioaktiivse 
saastatuse lubatud piirmäärad, mida on 
lubatud turule lasta pärast tuuma- või muud 
kiirgusavariid, mis võib tõenäoliselt 
põhjustada või on põhjustanud toidu ja 
sööda märkimisväärse radioaktiivse 
saastatuse, ja menetlused kõnealuste 
lubatud piirmäärade kohaldamiseks. 

Käesoleva määruse I lisas sätestatakse 
selliste toiduainete radioaktiivse saastatuse 
lubatud piirmäärad ja III lisas sellise sööda 
radioaktiivse saastatuse lubatud 
piirmäärad, mida on lubatud turule lasta 
pärast tuuma- või muud kiirgusavariid, mis 
võib tõenäoliselt põhjustada või on 
põhjustanud toidu ja sööda märkimisväärse 
radioaktiivse saastatuse, ja menetlused 
kõnealuste lubatud piirmäärade 
kohaldamiseks. 

Or. fr 

Selgitus 

Küsimus ei ole sedavõrd ühe või teise toiduaine sagedus teatavas toiduvalikus, vaid 

kogunenud doosid, mis pärinevad eri allikatest, olgu need siis toiduained või mitte. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – taane 1 – punkt 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2) „vähem tähtis toit” – toit, mis 

moodustab elanikkonna toidutarbimises 

tühise osa; 

välja jäetud 

Or. fr 

Selgitus 

Küsimus ei ole sedavõrd ühe või teise toiduaine sagedus teatavas toiduvalikus, vaid 

kogunenud doosid, mis pärinevad eri allikatest, olgu need siis toiduained või mitte. 

Käesolevat muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. 
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I lisa 

 
Komisjoni ettepanek  

 

Toit (Bq/kg)1 

 

 

Imikutoit2 

 

Piimasaad
used3

 

 

Muu toit, v.a 
vähem tähtis 

toit
4
 

 

Vedel toit5 

 

Strontsiumi isotoobid, 
eriti Sr-90 

75 125 750 125 

Joodi isotoobid, eriti 
I-131 

150 500 2 000 500 

                                                 
1 Kontsentraatide või kuivtoodete suhtes kohaldatav määr arvutatakse valmistoidu põhjal. Liikmesriigid 

võivad soovitada lahjendamisnorme, et käesolevas määruses sätestatud radioaktiivse saastatuse lubatud 
piirmäärade järgimine oleks tagatud. 

2 Imikutoite määratletakse kui toiduaineid, mis on ette nähtud imikute toitmiseks esimesel 
kaheteistkümnel elukuul ja rahuldavad selle inimrühma toitumisvajadusi ning pannakse jaemüüki 
pakendites, mis on selgelt eristatavad ning millel on üks järgnevatest nimetustest: „imiku piimasegu”, 
„jätkupiimasegu”, „piimal põhinev imiku piimasegu” ja „piimal põhinev jätkupiimasegu” vastavalt 
komisjoni direktiivi 2006/11/EÜ artiklitele 12 ja 141. 

3 4 Piimasaadusi määratletakse kui CN-koodide 0401 ja 0402 (v.a 0402 29 11) alla kuuluvaid tooteid, 
kaasa arvatud igasugused vajaduse korral hiljem tehtavad kohandused. 

4  Vähem tähtis toit ja selle suhtes kohaldatavad määrad sätestatakse käesoleva määruse II lisas. 
5 Vedel toit on määratletud kombineeritud nomenklatuuri rubriigis 2009 ja grupis 22. Määrad 

arvestatakse lähtudes vee tarbimisest veevõrgus ning samu väärtusi tuleks kohaldada joogivee varude 

suhtes. 
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Plutooniumi ja 
transplutooniumi alfa-
osakesi kiirgavad 
isotoobid, eriti Pu-
239, Am-241 

1 20 80 20 

Kõik teised pikema 
kui 10 päevase 
poolestusajaga 
nukliidid, eriti Cs-
134, Cs-1376

 

 

400 1 000 1 250 1 000 

_____________ 

 

 

 

                                                 
6 Sellesse gruppi ei kuulu süsinik 14, triitium ja kaalium 40. 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Muudatusettepanek 

 

Toit (Bq/kg)1 

 

 

Imikutoit2 

 

Piimasaad
used3  

 

Muu toit Vedel toit5 

 

Strontsiumi isotoobid, 
eriti Sr-90 

7 12 75 12 

Joodi isotoobid, eriti 
I-131 

15 50 200 50 

Plutooniumi ja 
transplutooniumi alfa-
osakesi kiirgavad 
isotoobid, eriti Pu-
239, Am-241 

0 2 8 2 

Kõik teised pikema 
kui 10päevase 
poolestusajaga 
nukliidid, eriti Cs-
134, Cs-13766 

40 100 125 100 

_____________ 

 

1
 Kontsentraatide või kuivtoodete suhtes kohaldatav määr arvutatakse valmistoidu põhjal. Liikmesriigid 

võivad soovitada lahjendamisnorme, et käesolevas määruses sätestatud radioaktiivse saastatuse lubatud 
piirmäärade järgimine oleks tagatud. 

2
 Imikutoite määratletakse kui toiduaineid, mis on ette nähtud imikute toitmiseks esimesel 

kaheteistkümnel elukuul ja rahuldavad selle inimrühma toitumisvajadusi ning pannakse jaemüüki 
pakendites, mis on selgelt eristatavad ning millel on üks järgnevatest nimetustest: „imiku piimasegu”, 
„jätkupiimasegu”, „piimal põhinev imiku piimasegu” ja „piimal põhinev jätkupiimasegu” vastavalt 
komisjoni direktiivi 2006/11/EÜ artiklitele 12 ja 141. 

3 Piimasaadusi määratletakse kui CN-koodide 0401 ja 0402 (v.a 0402 29 11) alla kuuluvaid tooteid, 
kaasa arvatud igasugused vajaduse korral hiljem tehtavad kohandused. 

5
 Vedel toit on määratletud kombineeritud nomenklatuuri rubriigis 2009 ja grupis 22. Määrad 

arvestatakse 1 % veevõrgus tarbitava vee kohta ja joogiveega varustamisel tuleb liikmesriikidel 

seepärast kohaldada eri piirmäärasid (100 korda madalamaid). 

6
 Sellesse gruppi ei kuulu süsinik 14, triitium ja kaalium 40. 
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Or. fr 

Selgitus 

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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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

Or. fr 

Selgitus 

Euratomi eksperdid on 1998. aasta hindamisaruandes RP 105 unustanud kategooria „vähem 

tähtis toit”. Dooside hindamisel ei võeta seepärast arvesse nende toodete osa. Ei ole 

vastuvõetav lubada põhitoiduainetest 10 korda kõrgemaid saastetasemeid, ilma et oleks 

eelnevalt teada sellise otsuse dosimeetriline mõju. Kuni sellised puudujäägid ei ole 

parandatud, tuleb välja jätta kategooria „vähem tähtis toit”. 

 
 


