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1.7.2015 A8-0176/54 

Amendement  54 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Josu Juaristi Abaunz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-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 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij deze verordening worden de maximaal 

toegelaten niveaus vastgesteld voor de 

radioactieve besmetting van 

levensmiddelen, als neergelegd in bijlage I, 

voor de radioactieve besmetting van 

minder belangrijke levensmiddelen, als 

neergelegd in bijlage II, en voor de 

radioactieve besmetting van diervoeders, 

als neergelegd in bijlage III, die in de 

handel mogen worden gebracht na een 

nucleair ongeval of een ander geval van 

stralingsgevaar dat waarschijnlijk kan 

leiden of heeft geleid tot significante 

radioactieve besmetting van 

levensmiddelen en diervoeders, gepaard 

aan de procedures om deze maximaal 

toegelaten niveaus toepasselijk te maken. 

Bij deze verordening worden de maximaal 

toegelaten niveaus vastgesteld voor de 

radioactieve besmetting van 

levensmiddelen, als neergelegd in bijlage I, 

en voor de radioactieve besmetting van 

diervoeders, als neergelegd in 

bijlage III, die in de handel mogen worden 

gebracht na een nucleair ongeval of een 

ander geval van stralingsgevaar dat 

waarschijnlijk kan leiden of heeft geleid tot 

significante radioactieve besmetting van 

levensmiddelen en diervoeders, gepaard 

aan de procedures om deze maximaal 

toegelaten niveaus toepasselijk te maken. 

Or. fr 

Motivering 

Belangrijk is niet zozeer de frequentie waarmee een bepaald levensmiddel in een bepaalde 

voeding wordt genuttigd, maar wel de accumulatie van besmettingen afkomstig uit 

verschillende bronnen, of deze bronnen nu levensmiddelen zijn of niet.
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1.7.2015 A8-0176/55 

Amendement  55 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

Josu Juaristi Abaunz 

namens de GUE/NGL-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 2 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) "minder belangrijk levensmiddel": een 

levensmiddel met beperkt voedingsbelang, 

dat slechts een marginale bijdrage levert 

aan de consumptie van levensmiddelen 

door de bevolking; 

Schrappen 

Or. fr 

Motivering 

Belangrijk is niet zozeer de frequentie waarmee een bepaald levensmiddel in een bepaalde 

voeding wordt genuttigd, maar wel de accumulatie van besmettingen afkomstig uit 

verschillende bronnen, of deze bronnen nu levensmiddelen zijn of niet. Dit amendement wordt 

toegepast op de gehele tekst. 
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1.7.2015 A8-0176/56 

Amendement  56 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

Josu Juaristi Abaunz 

namens de GUE/NGL-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 

Bijlage I 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst  

Levensmiddel (Bq/kg)
1
 

 

Babyvoeding
2
 Zuivel-

producten
3
 

Andere 

levensmiddelen 

behalve minder 

belangrijke 

levensmiddelen
4
 

Vloeibare 

levensmiddelen
5
 

Isotopen van 75 125 750 125 

                                                 
1 Het niveau voor geconcentreerde of gedroogde producten moet worden berekend op basis van het 

gereconstitueerde gebruiksklare product. De lidstaten kunnen aanbevelingen doen voor de wijze waarop 

door aanlenging kan worden gewaarborgd dat de bij deze verordening vastgestelde maximaal 

toelaatbare niveaus in acht worden genomen. 
2 Als babyvoeding worden aangemerkt zuigelingenvoeding, waaronder flesvoeding, 

opvolgzuigelingenvoeding en gelijkwaardige levensmiddelen die speciaal zijn bestemd voor 

zuigelingen jonger dan twaalf maanden, die op zichzelf voldoen aan de voedingsbehoeften van deze 

categorie personen en in de detailhandel verkrijgbaar zijn in gemakkelijk herkenbare verpakkingen 

voorzien van het etiket met één van de volgende benamingen: "volledige zuigelingenvoeding", 

"opvolgzuigelingenvoeding", "volledige zuigelingenvoeding op basis van melk" of "zuigelingenmelk" 

en "opvolgmelk", overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie. 
3 Als zuivelproducten worden aangemerkt de producten die vallen onder de volgende GN-codes, en, in 

voorkomend geval, onder de aanpassingen die later daarin kunnen worden aangebracht: 0401, 0402 

(behalve 0402 29 11). 
4
 Minder belangrijke levensmiddelen en de daarop toe te passen overeenkomstige niveaus zijn 

opgenomen in bijlage II. 
5 Vloeibare levensmiddelen als gedefinieerd in GN-code 2009 en in hoofdstuk 22 van de gecombineerde 

nomenclatuur. De waarden worden berekend met inachtneming van het verbruik van kraanwater en 

dezelfde waarden moeten worden toegepast voor de drinkwatervoorziening. 
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strontium, met name  

Sr-90 

Isotopen van jodium, 

met name I-131 

150 500 2 000 500 

Alfastraling 

uitzendende isotopen 

van plutonium en 

transplutoniumelemen

ten, met name  

Pu-239 en Am-241 

1 20 80 20 

Alle andere nucliden 

met een halveringstijd 

van meer dan 

10 dagen, met name  

Cs-134 en Cs-137
1
 

400 1 000 1 250 1 000 

_____________ 

 

                                                 
1 Koolstof-14, tritium en kalium-40 worden niet hiertoe gerekend. 
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Amendement 

 

Levensmiddel (Bq/kg)
1
 

 

Babyvoeding
2
 Zuivel-

producten
3
 

Andere 

levensmiddelen 

behalve minder 

belangrijke 

levensmiddelen 

Vloeibare 

levensmiddelen
5
 

Isotopen van 

strontium, met name  

Sr-90 

7 12 75 12 

Isotopen van jodium, 

met name I-131 
15 50 200 50 

Alfastraling 

uitzendende isotopen 

van plutonium en 

transplutoniumelemen

ten, met name  

Pu-239 en Am-241 

0 2 8 2 

Alle andere nucliden 

met een halveringstijd 

van meer dan 

10 dagen, met name  

Cs-134 en Cs-137
6
 

40 100 125 100 

_____________ 

 

1
 Het niveau voor geconcentreerde of gedroogde producten moet worden berekend op basis van het 

gereconstitueerde gebruiksklare product. De lidstaten kunnen aanbevelingen doen voor de wijze waarop 

door aanlenging kan worden gewaarborgd dat de bij deze verordening vastgestelde maximaal 

toelaatbare niveaus in acht worden genomen. 
2
 Als babyvoeding worden aangemerkt zuigelingenvoeding, waaronder flesvoeding, 

opvolgzuigelingenvoeding en gelijkwaardige levensmiddelen die speciaal zijn bestemd voor 

zuigelingen jonger dan twaalf maanden, die op zichzelf voldoen aan de voedingsbehoeften van deze 

categorie personen en in de detailhandel verkrijgbaar zijn in gemakkelijk herkenbare verpakkingen 

voorzien van het etiket met één van de volgende benamingen: "volledige zuigelingenvoeding", 

"opvolgzuigelingenvoeding", "volledige zuigelingenvoeding op basis van melk" of "zuigelingenmelk" 

en "opvolgmelk", overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie. 
3
 Als zuivelproducten worden aangemerkt de producten die vallen onder de volgende GN-codes, en, in 

voorkomend geval, onder de aanpassingen die later daarin kunnen worden aangebracht: 0401, 0402 

(behalve 0402 29 11). 
5 Vloeibare levensmiddelen als gedefinieerd in GN-code 2009 en in hoofdstuk 22 van de gecombineerde 

nomenclatuur. De waarden worden berekend voor 1% van het kraanwaterverbruik en de lidstaten 

dienen dus andere grenswaarden toe te passen (in de orde van 100 maal lager) op de 

drinkwatervoorziening. 
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6
 Koolstof-14, tritium en kalium-40 worden niet hiertoe gerekend. 

Or. fr 

Motivering 

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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1.7.2015 A8-0176/57 

Amendement  57 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

Josu Juaristi Abaunz 

namens de GUE/NGL-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 

Bijlage II 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Or. fr 

Motivering 

In hun evaluatierapport RP 105 uit 1998 zijn de deskundigen van Euratom de categorie 

"minder belangrijke levensmiddelen" vergeten. Bij de evaluaties van de dosis is dus geen 

rekening gehouden met de bijdrage van deze producten. Het is onaanvaardbaar om 

besmettingsniveaus toe te staan die 10 maal hoger liggen dan in basisvoeding zonder eerst de 

dosimetrische weerslag van dit besluit vast te stellen. Totdat deze anomalieën zijn 

gecorrigeerd is het zaak de categorie "minder belangrijke geneesmiddelen" te schrappen. 

 

 


