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Ændringsforslag 21
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Henvisning 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Traktaten om 
Oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab, særlig artikel 31,

under henvisning til traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 168, stk. 4, litra b),

Or. fr

Begrundelse

For at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau for EU-borgerne i tilfælde af radioaktiv 
kontamination og give demokratisk legitimitet til vedtagelsen af denne forordning bør 
retsgrundlaget ændres til den nye Lissabontraktat for at give Europa-Parlamentet en rolle i 
beslutningstagningen i forbindelse med en forordning, som muligvis kan indvirke på 
folkesundheden. Forslaget har til formål at medtage folkesundhed (artikel 168) og 
forbrugerbeskyttelse (artikel 169, stk. 1).

Ændringsforslag 22
Ivo Belet

Forslag til forordning
Henvisning 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Traktaten om 
Oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab, særlig artikel 31,

under henvisning til traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 168, stk. 4, litra b),

Or. en

Begrundelse

Artikel 168, stk. 4, litra b) giver mulighed for vedtagelse af foranstaltninger på 
plantesundhedsområdet. Formålet med forordningen er at fastsætte maksimalt tilladte 
niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre 
tilfælde af strålingsfare, mens Rådets direktiv 96/29/Euratom, som er baseret på artikel 31 i 
Euratomtraktaten fokuserer på grupper af personer, som kunne være genstand for en mulig 
radioaktiv kontamination. Henvisningen til Euratomtraktaten er derfor uhensigtsmæssig, idet 
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hovedformålet med forordningen er at beskytte folkesundheden, som er et område, der 
reguleres af EUF-traktatens artikel 168.

Ændringsforslag 23
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til traktatens artikel 2, litra 
b), skal Fællesskabet indføre ensartede 
sikkerhedsnormer til beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes 
sundhed og overvåge deres anvendelse, 
som nærmere angivet i traktatens afsnit 
II, kapitel III.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Henvisningen til Euratomtraktatens artikel er unødvendig som følge af vedtagelsen af direktiv 
96/29/Euratom, som fastsætter disse standarder, og som omtales i betragtning 3. 
Henvisningen til sundhedsbeskyttelse og Lissabontraktaten erstatter denne betragtning.

Ændringsforslag 24
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Betragtning 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til traktatens artikel 2, litra 
b), skal Fællesskabet indføre ensartede 
sikkerhedsnormer til beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes sundhed 
og overvåge deres anvendelse, som 
nærmere angivet i traktatens afsnit II, 
kapitel III.

(2) I henhold til Euratomtraktatens artikel 
2, litra b), skal Fællesskabet indføre 
ensartede sikkerhedsnormer til beskyttelse 
af befolkningens og arbejdstagernes 
sundhed og overvåge deres anvendelse, 
som nærmere angivet i Euratomtraktatens
afsnit II, kapitel III.

Or. en
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Begrundelse

Formålet er at opnå øget klarhed. Må ikke forstås som "EU-traktaten" – for at fremme den 
videre gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag 25
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I henhold til artikel 168 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør der sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau for 
mennesker ved fastsættelsen og 
gennemførelsen af alle EU-politikker og 
-aktiviteter.

Or. fr

Ændringsforslag 26
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Efter ulykken på kernekraftværket i 
Tjernobyl den 26. april 1986 strømmede 
store mængder radioaktive stoffer ud i 
atmosfæren og kontaminerede 
levnedsmidler og foder i helbredstruende 
grad i flere europæiske lande.

(4) Efter ulykken på kernekraftværket i 
Tjernobyl den 26. april 1986 strømmede 
store mængder radioaktive stoffer ud i 
atmosfæren og kontaminerede 
levnedsmidler og foder i helbredstruende 
grad i flere europæiske lande. Jorden var 
også forgiftet med radioaktivt nedfald, der 
øgede radioaktiviteten af skove og 
landbrugets levnedsmidler, der fandtes i 
de berørte områder.

Or. pl
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Begrundelse

Virkningen af kontaminering med radioaktive stoffer kan være indirekte og forsinket (selv i 
mange år).

Ændringsforslag 27
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det er nødvendigt at indføre en 
ordning, hvorved Det Europæiske 
Atomenergifællesskab får mulighed for i 
tilfælde af nukleare ulykker eller andre 
tilfælde af strålingsfare, som kan antages at 
ville medføre, eller som har medført 
væsentlig radioaktiv kontaminering af 
levnedsmidler og foder, at fastsætte 
maksimale tilladte niveauer for radioaktiv 
kontaminering med henblik på at beskytte 
befolkningen.

(6) Det er nødvendigt at indføre en 
ordning, hvorved Den Europæiske Union
får mulighed for i tilfælde af nukleare 
ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare, 
som kan antages at ville medføre, eller som 
har medført væsentlig radioaktiv 
kontaminering af levnedsmidler og foder, 
at fastsætte maksimale tilladte niveauer for 
radioaktiv kontaminering med henblik på 
at sikre et højt 
folkesundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. fr

Ændringsforslag 28
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) På grundlag af traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab og i 
overensstemmelse med dens artikel 4 og 9 
støtter Kommissionen forskning i farerne 
ved radioaktiv kontaminering af 
levnedsmidler og foder med radioaktive 
isotoper og virkningerne af ioniserende 
stråling (f.eks. gammastråling), der 
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bruges til sterilisering af kvaliteten af 
disse produkter med udgangspunkt i den 
kemiske og strålingsmæssige risiko.  

Or. pl

Begrundelse

Levnedsmidler og foder kontamineres afhængig af deres type af radioaktive isotoper på 
forskellige måder, afhængig af om de er en del af rodsystemerne eller stammerne, bladene 
eller blomsterne. Den kemiske sammensætning kan også undergå nogle ændringer som følge 
af den ioniserende strålings virkninger, som kan have en negativ indvirkning på kvaliteten af 
levnedsmidler og foder.

Ændringsforslag 29
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Levnedsmidlers og foders 
strålingsmæssige sikkerhed kan ikke være 
omfattet af patenter, som forhindrer 
anvendelsen af passende 
sikkerhedsteknologi, uden erhvervelse af 
de licenserede rettigheder.

Or. pl

Begrundelse

Innovative teknologier, som reducerer kontamineringen af levnedsmidler og foder med 
radioaktive stoffer, bør ikke monopoliseres.

Ændringsforslag 30
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Kommissionen bør, hvis (8) Kommissionen skal i tilfælde af 
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omstændighederne kræver det, straks 
udstede en forordning, som bringer de 
forud fastsatte maksimale tilladte niveauer 
i anvendelse.

nukleare ulykker eller strålingsfare straks 
bringe de forud fastsatte maksimale tilladte 
niveauer i anvendelse og videreformidle 
dem til offentligheden. 

Or. fr

Begrundelse

Der er ikke noget behov for at vedtage en separat forordning. Denne forordning bør finde 
direkte anvendelse.

Ændringsforslag 31
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til EUF-traktatens artikel 290 for så vidt 
angår tilpasningen af de maksimalt 
tilladte niveauer for radioaktivitet i 
levnedsmidler og foder (bilag I og III) og 
oversigten over mindre vigtige 
levnedsmidler (bilag II) til den tekniske 
udvikling. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen foretager passende 
høringer under sit forberedende arbejde, 
bl.a. i EFSA og blandt andre eksperter.

Or. en

Begrundelse

Det forventes, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) eksperter har mere 
erfaring i dette spørgsmål, idet de har arbejdet på det i de sidste 7-8 år (siden EFSA blev 
oprettet).
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Ændringsforslag 32
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) På grundlag af eksisterende data på 
strålebeskyttelsesområdet kan der opstilles 
afledte referenceværdier, og disse værdier 
kan tjene som grundlag for fastsættelse af 
maksimalt tilladte niveauer for 
radioaktivitet, som skal finde anvendelse 
straks efter en nuklear ulykke eller anden 
nødsituation, som kan antages at ville 
medføre, eller som har medført radioaktiv 
kontaminering af levnedsmidler, 
foderstoffer eller drikkevand.

(9) På grundlag af eksisterende data på 
strålebeskyttelsesområdet kan der opstilles 
afledte referenceværdier, og disse værdier 
skal tjene som grundlag for fastsættelse af 
maksimalt tilladte niveauer for 
radioaktivitet, som skal finde anvendelse 
straks efter en nuklear ulykke eller anden 
nødsituation, som kan antages at ville 
medføre, eller som har medført radioaktiv 
kontaminering af levnedsmidler, 
foderstoffer eller drikkevand.

Or. fr

Ændringsforslag 33
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ved sådanne maksimalt tilladte 
niveauer tages der tilbørligt hensyn til de 
seneste videnskabelige oplysninger, der på 
nuværende tidspunkt er til rådighed på 
internationalt plan, og de skal samtidig 
afspejle behovet for at berolige 
befolkningen og undgå 
uoverensstemmelser mellem regler på 
internationalt plan.

(10) De afledte referenceværdier og de
maksimalt tilladte niveauer bør 
regelmæssigt revideres for at tage 
tilbørligt hensyn til de seneste 
videnskabelige fremskridt og oplysninger, 
der på nuværende tidspunkt er til rådighed 
på internationalt plan, afspejle behovet for 
at berolige befolkningen og give den et 
højt beskyttelsesniveau og undgå 
uoverensstemmelser mellem regler på 
internationalt plan.

Or. fr

Begrundelse

De nuværende værdier i forordningen er ikke blevet opdateret, siden de blev vedtaget. Der er 
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siden da opnået fremskridt med vurdering af eksponeringsdoser og følgerne for sundheden. 
Den amerikanske Food and Drug Administration har revideret de afledte referenceværdier og 
de maksimalt tilladte niveauer i 1998 og anbefalede meget strengere værdier end dem, som 
gælder i EU, hvilket bør bringes i overensstemmelse med de internationale fremskridt på dette 
område.

Ændringsforslag 34
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er imidlertid nødvendigt i sådanne 
situationer at tage tilbørligt hensyn til de 
særlige forhold og derfor fastsætte en 
procedure til hurtig tilpasning af disse 
forud fastsatte niveauer til maksimalt 
tilladte niveauer svarende til 
omstændighederne ved en hvilken som 
helst nuklear ulykke eller andre tilfælde 
at strålingsfare, som må antages at ville 
medføre eller som har medført væsentlig 
radioaktiv kontaminering af 
levnedsmidler og foder.

(11) I tilfælde af en nuklear ulykke eller 
andre tilfælde af strålingsfare er det
nødvendigt i sådanne situationer at tage 
tilbørligt hensyn til de særlige 
omstændigheder og forhold ved den 
enkelte ulykke og derfor fastsætte en 
procedure til hurtig nedsættelse af disse 
forud fastsatte niveauer til maksimalt 
tilladte niveauer, og om nødvendigt 
indførelse af maksimalt tilladte niveauer 
for andre radionukleider (navnlig 
tritium), som indgår i ulykken med 
henblik på at sikre det højst mulige 
beskyttelsesniveau for befolkningen.

Or. fr

Begrundelse

Da nukleare ulykker og tilfælde af strålingsfare varierer i karakter og indeholder forskellige 
radionukleider, bør det være muligt at indføre en hurtig revisionsmekanisme. Den 
amerikanske Food and Drug Administration anvender også en tilgang, som bygger på 
fleksibilitet for at reagere på de særlige omstændigheder i forbindelse med de enkelte ulykker, 
og hvori der henstilles til en hurtig vurdering efter en ulykke for at sikre, at de gældende
niveauer er passende for situationen.

Ændringsforslag 35
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) En forordning om maksimalt tilladte 
niveauer bør også medvirke til bevarelsen 
af det indre markeds enhed og forebygge 
fordrejning af samhandelen inden for 
Unionen.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Princippet om det indre marked er allerede omtalt i betragtning 5.

Ændringsforslag 36
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Kriterierne for markedsføring af 
levnedsmidler og foder bør tage hensyn til 
niveauet for baggrundsstråling i det 
pågældende område.

Or. pl

Begrundelse

Der er ikke nogen økonomisk begrundelse for at tage hensyn til levnedsmidlers og foders 
radioaktivitet becquerel pr. kilogram, som, når de forbruges, giver en gennemsnitlig dosis 
millisievert på flere ti eller endog et par hundrede gange lavere end den årlige 
baggrundsdosis i et givet område.

Ændringsforslag 37
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Med henblik på at lette tilpasningen af 
maksimalt tilladte niveauer bør der 
fastsættes procedurer, som giver mulighed 
for samråd med eksperter, herunder den i 
traktatens artikel 31 omhandlede 
ekspertgruppe.

(13) Med henblik på at lette tilpasningen af 
maksimalt tilladte niveauer bør der 
fastsættes procedurer, som giver mulighed 
for et regelmæssigt samråd med eksperter.
En ekspertgruppe bør oprettes af 
Kommissionen ud fra videnskabelige og 
etiske kriterier. Kommissionen bør 
offentliggøre gruppens sammensætning 
og dens medlemmers erklæringer om 
økonomiske interesser. Kommissionen bør 
også, når den vedtager maksimalt tilladte 
niveauer, høre eksperter fra 
internationale organer, som arbejder 
inden for strålebeskyttelse.

Or. fr

Begrundelse

Der er for øjeblikket ikke nogen klare oplysninger om sammensætningen af ekspertgruppen, 
som omtales i artikel 31 i Euratomtraktaten. Gruppens sammensætning skal fastsættes på en 
klar og gennemsigtig måde under Kommissionens ansvar, som det er tilfældet for andre 
videnskabelige udvalg, navnlig inden for sundhed og forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag 38
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Med henblik på at lette tilpasningen af 
maksimalt tilladte niveauer bør der 
fastsættes procedurer, som giver mulighed 
for samråd med eksperter, herunder den i 
traktatens artikel 31 omhandlede 
ekspertgruppe.

(13) Med henblik på at lette tilpasningen af 
maksimalt tilladte niveauer bør der 
fastsættes procedurer, som giver mulighed 
for samråd med eksperter, herunder den i 
Euratomtraktatens artikel 31 omhandlede 
ekspertgruppe.

Or. en
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Begrundelse

Formålet er at opnå øget klarhed. Må ikke forstås som "EU-traktaten" – for at fremme den 
videre gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag 39
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) I tilfælde af en nuklear ulykke eller 
stråling bør høringsprocedurer i hvert 
tilfælde fastslå, hvorvidt det er tilladt med 
fortyndingsbehandling, f.eks. blanding af 
kontamineret mælk med ikke-
kontamineret mælk.

Or. pl

Begrundelse

Hvis en liter mælk med et niveau for radioaktivitet på 300 bq pr. liter blandes med 10 liter 
ikke-kontamineret mælk, vil den gennemsnitlige kontaminering være mindre end de i bilag I 
omtalte kontamineringsniveauer.

Ændringsforslag 40
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Vedtagelsen af de maksimalt tilladte 
niveauer i henhold til denne forordning 
bør baseres på beskyttelseskravene til de 
mest kritiske og udsatte 
befolkningsgrupper, navnlig børn og 
personer i isolerede geografiske områder 
eller dem, som driver 
selvforsyningslandbrug. De maksimalt 
tilladte niveauer bør være de samme for 
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hele befolkningen og bør baseres på de 
laveste niveauer. 

Or. fr

Begrundelse

Det er også den tilgang, som bruges af den amerikanske Food and Drug Administration, som 
i 1998 efter at have undersøgt de afledte niveauer for forskellige aldersgrupper, anbefalede at 
indføre det strengeste niveau pr. aldersgruppe og pr. radionukleide for dermed at sikre et højt 
beskyttelsesniveau for hele befolkningen på grundlag af beskyttelsen af de mest udsatte 
grupper og forenklede dermed gennemførelsen af anbefalingerne (dvs. den samme kost for 
alle familiemedlemmer).

Ændringsforslag 41
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De levnedsmidler, der skal anses som 
mindre vigtige levnedsmidler, er de, som 
er af mindre betydning i den daglige 
kostplan, og som kun udgør et marginalt 
bidrag til befolkningens fødevareforbrug.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Definitionen af mindre vigtige levnedsmidler er vilkårlig, idet kosten ikke er ens i hele EU. De 
kan variere betydeligt afhængig af vaner og geografiske områder. Visse levnedsmidler (søde 
kartofler, maniok, kakaomasse, etc.) indtages i store mængder af visse dele af befolkningen. 
Ikke alle levnedsmidler optager radioaktivitet på samme måde. Man bør derfor fjerne 
sondringen mellem levnedsmidler og mindre vigtige levnedsmidler

Ændringsforslag 42
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Rådet bør forbeholde sig ret til direkte 
at udøve beføjelsen til at vedtage en 
forordning med henblik på i tide at 
godkende foranstaltninger foreslået af 
Kommissionen i den første måned efter en 
nuklear ulykke eller et tilfælde af 
strålingsfare. Det pågældende forslag om 
tilpasning eller stadfæstelse af 
bestemmelserne i den forordning, der er 
vedtaget af Kommissionen, navnlig 
fastsættelsen af de maksimalt tilladte 
niveauer for radioaktiv kontamination, bør 
baseres på traktatens artikel 31 af hensyn 
til beskyttelsen af befolkningens sundhed.
Dette berører ikke muligheden for, at der
på længere sigt efter en ulykke eller 
tilfælde af strålingsfare bringes andre 
retlige instrumenter eller et andet 
restgrundlag i brug for at kontrollere 
markedsføringen af levnedsmidler eller 
foder.

(15) Rådet bør forbeholde sig ret til direkte 
at udøve beføjelsen til at vedtage en 
afgørelse med henblik på at godkende eller
nedtrappe foranstaltninger foreslået af 
Kommissionen i den første måned efter en 
nuklear ulykke eller et tilfælde af 
strålingsfare. Det pågældende forslag om 
tilpasning eller stadfæstelse af 
bestemmelserne i den forordning, der er 
vedtaget af Kommissionen, navnlig 
fastsættelsen af de maksimalt tilladte 
niveauer for radioaktiv kontamination og 
oversigten over radionukleider, bør 
baseres på artikel 168 og 169 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde af hensyn til beskyttelsen 
af befolkningens sundhed. På længere sigt 
efter en ulykke eller tilfælde af 
strålingsfare bør de anvendte niveauer 
svare til de maksimalt tilladte niveauer, 
der er tilladte i henhold til Rådets direktiv 
96/29/Euratom af 13. maj 1996 om 
fastsættelse af grundlæggende 
sikkerhedsnormer til beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes 
sundhed mod de farer, som er forbundet 
med ioniserende stråling1.
__________________

1 EUT L 314 af 4.12.1996, s. 20.

Or. fr

Ændringsforslag 43
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Rådet bør forbeholde sig ret til direkte 
at udøve beføjelsen til at vedtage en 
forordning med henblik på i tide at 
godkende foranstaltninger foreslået af 

(15) Rådet bør forbeholde sig ret til direkte 
at udøve beføjelsen til at vedtage en 
forordning med henblik på i tide at 
godkende foranstaltninger foreslået af 
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Kommissionen i den første måned efter en 
nuklear ulykke eller et tilfælde af 
strålingsfare. Det pågældende forslag om 
tilpasning eller stadfæstelse af 
bestemmelserne i den forordning, der er 
vedtaget af Kommissionen, navnlig 
fastsættelsen af de maksimalt tilladte 
niveauer for radioaktiv kontamination, bør 
baseres på traktatens artikel 31 af hensyn 
til beskyttelsen af befolkningens sundhed. 
Dette berører ikke muligheden for, at der 
på længere sigt efter en ulykke eller 
tilfælde af strålingsfare bringes andre 
retlige instrumenter eller et andet 
restgrundlag i brug for at kontrollere 
markedsføringen af levnedsmidler eller 
foder.

Kommissionen i den første måned efter en 
nuklear ulykke eller et tilfælde af 
strålingsfare. Det pågældende forslag om 
tilpasning eller stadfæstelse af 
bestemmelserne i den forordning, der er 
vedtaget af Kommissionen, navnlig 
fastsættelsen af de maksimalt tilladte 
niveauer for radioaktiv kontamination, bør 
baseres på Euratomtraktatens artikel 31 af 
hensyn til beskyttelsen af befolkningens 
sundhed. Dette berører ikke muligheden 
for, at der på længere sigt efter en ulykke 
eller tilfælde af strålingsfare bringes andre 
retlige instrumenter eller et andet 
restgrundlag i brug for at kontrollere 
markedsføringen af levnedsmidler eller 
foder.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at opnå øget klarhed. Må ikke forstås som "EU-traktaten" – for at fremme den 
videre gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag 44
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I tilfælde af en nuklear ulykke eller 
andre tilfælde af strålingsfare, som 
kræver, at de maksimalt tilladte niveauer 
anvendes, bør befolkningen underrettes 
om de gældende niveauer både af 
Kommissionen og medlemsstaterne. 
Befolkningen bør også få oplysninger om 
levnedsmidler og foder, som kan tænkes 
at akkumulere kraftigere koncentrationer 
af radioaktivitet.

Or. fr
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Begrundelse

Forpligtelsen til at forelægge oplysninger indgår ikke i forordningen, men er afgørende for 
dens gennemførelse. 

Ændringsforslag 45
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Overholdelsen af de maksimalt tilladte 
niveauer bør sikres ved passende 
kontrolforanstaltninger —

(16) Overholdelsen af de maksimalt tilladte 
niveauer skal sikres ved passende 
kontrolforanstaltninger, og der bør 
indføres sanktioner for eksport eller salg 
af levnedsmidler, som overstiger de 
maksimalt tilladte 
kontamineringsniveauer —

Or. fr

Ændringsforslag 46
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen — navnlig i 
overensstemmelse med enten ordningen i 
Det Europæiske Atomenergifællesskab for 
hurtig udveksling af information i tilfælde 
af strålingsfare eller i henhold til IAEA-
konventionen af 26. september 1986 om 
hurtig anmeldelse af et kernekraftuheld —
modtager officielle oplysninger om uheld 
eller om andre tilfælde af strålingsfare, der 
godtgør, at det maksimalt tilladte niveau 
for levnedsmidler, der er fastlagt i bilag I, 
eller det maksimalt tilladte niveau for 
foder, der er fastlagt i bilag III må antages 
at blive nået eller er nået, vedtager den 
øjeblikkelig, hvis omstændighederne 

1. Hvis Kommissionen — navnlig i 
overensstemmelse med enten ordningen i 
Det Europæiske Atomenergifællesskab for 
hurtig udveksling af information i tilfælde 
af strålingsfare eller i henhold til IAEA-
konventionen af 26. september 1986 om 
hurtig anmeldelse af et kernekraftuheld —
modtager officielle oplysninger om uheld 
eller om andre tilfælde af strålingsfare, der 
godtgør, at det maksimalt tilladte niveau 
for levnedsmidler, der er fastlagt i bilag I, 
eller det maksimalt tilladte niveau for 
foder, der er fastlagt i bilag III må antages 
at blive nået eller er nået, vedtager den 
øjeblikkelig en afgørelse, som bringer de 
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kræver det, en forordning, som bringer de 
maksimalt tilladte niveauer i anvendelse.

maksimalt tilladte niveauer i anvendelse.

Or. fr

Ændringsforslag 47
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gyldighedsperioden for en forordning, 
som omhandlet i stk. 1, skal være så kort 
som mulig og kan ikke overstige tre 
måneder jf. dog artikel 3, stk. 4.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Gyldighedsperioden kan være så lang som nødvendigt, og på langt sigt skal den svare til de 
niveauer, der er fastsat i direktiv 96/29/Euratom, som det foreslås i nedenstående artikel 4.  

Ændringsforslag 48
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter samråd med eksperter, herunder 
den i traktatens artikel 31 omhandlede
ekspertgruppe, i det følgende benævnt 
»ekspertgruppen«, forelægger 
Kommissionen Rådet et forslag til
forordning om tilpasning eller
stadfæstelse af bestemmelserne i den 
forordning, der er omhandlet i artikel 2, 
stk. 1, i denne forordning, senest en 
måned efter dens vedtagelse.

1. Senest en måned efter den nukleare 
ulykke eller strålingsfaren og efter samråd 
med den af Kommissionen nedsatte
ekspertgruppe, i det følgende benævnt 
»ekspertgruppen«, forelægger 
Kommissionen Rådet et forslag til 
stadfæstelse af de nuværende 
bestemmelser eller revision af niveauerne 
og revision af oversigten over 
radionukleider afhængig af den 
specifikke situation.
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Or. fr

Ændringsforslag 49
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter samråd med eksperter, herunder 
den i traktatens artikel 31 omhandlede 
ekspertgruppe, i det følgende benævnt 
»ekspertgruppen«, forelægger 
Kommissionen Rådet et forslag til 
forordning om tilpasning eller stadfæstelse 
af bestemmelserne i den forordning, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i denne 
forordning, senest en måned efter dens 
vedtagelse.

1. Efter samråd med eksperter, herunder 
den i Euratomtraktatens artikel 31 
omhandlede ekspertgruppe, i det følgende 
benævnt »ekspertgruppen«, forelægger 
Kommissionen Rådet et forslag til 
forordning om tilpasning eller stadfæstelse 
af bestemmelserne i den forordning, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i denne 
forordning, senest en måned efter dens 
vedtagelse.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at opnå øget klarhed. Må ikke forstås som "EU-traktaten" – for at fremme den 
videre gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag 50
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Kommissionen forelægger det i stk. 
1 nævnte forslag til forordning, tager den 
hensyn til de grundlæggende normer, som 
er fastlagt i overensstemmelse med 
traktatens artikel 30 og 31, herunder det 
princip, at alle eksponeringer skal holdes 
på så lavt et niveau, som det med 
rimelighed er muligt under hensyn til 
beskyttelsen af folkesundheden samt 

2. Kommissionen udvider og ajourfører på 
grundlag af den seneste medicinske 
forskning og ekspertise bilag I og III i 
denne forordning for at sikre, at det 
maksimale niveau for kontaminering af 
levnedsmidler og foder med radioaktive 
isotoper i overensstemmelse med artikel 30
i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Atomenergifællesskab 
overholder den tilladte radioaktivitet, der 
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økonomiske og sociale faktorer. er målt i becquerel pr. kilogram af 
produktet.

Or. pl

Begrundelse

Bilag I og III, som i en vis grad er forbundet med hinanden, bør løbende ajourføres og 
suppleres. 

Ændringsforslag 51
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Kommissionen forelægger det i stk. 
1 nævnte forslag til forordning, tager den 
hensyn til de grundlæggende normer, som 
er fastlagt i overensstemmelse med 
traktatens artikel 30 og 31, herunder det 
princip, at alle eksponeringer skal holdes 
på så lavt et niveau, som det med 
rimelighed er muligt under hensyn til 
beskyttelsen af folkesundheden samt 
økonomiske og sociale faktorer.

2. Når Kommissionen forelægger det i stk. 
1 nævnte forslag til afgørelse tager den 
hensyn til det princip, at alle eksponeringer 
skal holdes på så lavt et niveau, som det 
med rimelighed er muligt under hensyn til 
beskyttelsen af folkesundheden, navnlig de 
mest udsatte dele af befolkningen.

Or. fr

Ændringsforslag 52
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Kommissionen forelægger det i stk. 
1 nævnte forslag til forordning, tager den 
hensyn til de grundlæggende normer, som 
er fastlagt i overensstemmelse med 
traktatens artikel 30 og 31, herunder det 
princip, at alle eksponeringer skal holdes 

2. Når Kommissionen forelægger det i stk. 
1 nævnte forslag til forordning, tager den 
hensyn til de grundlæggende normer, som 
er fastlagt i overensstemmelse med 
Euratomtraktatens artikel 30 og 31, 
herunder det princip, at alle eksponeringer 
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på så lavt et niveau, som det med 
rimelighed er muligt under hensyn til 
beskyttelsen af folkesundheden samt 
økonomiske og sociale faktorer.

skal holdes på så lavt et niveau, som det 
med rimelighed er muligt under hensyn til 
beskyttelsen af folkesundheden samt 
økonomiske og sociale faktorer.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at opnå øget klarhed. Må ikke forstås som "EU-traktaten" – for at fremme den 
videre gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag 53
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Som følge af muligheden for isotoper 
af fast stof, som slipper ud i miljøet efter 
en ulykke på en kernereaktor, bør 
oversigten over maksimalt tilladte 
niveauer for kontamineringen af 
dyrefoder udvides og suppleres i 
overensstemmelse med artikel 32 i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab for at medtage 
andre isotoper ud over de radioaktivt 
stabile isotoper af caesium, som f.eks. 
transurane elementer og isotoper af 
strontium og jod.

Or. pl

Begrundelse

Dyrefoder er, ligesom fødevarer til mennesker, udsat for kontaminering ikke kun af isotoper 
af jod. 
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Ændringsforslag 54
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Rådet træffer med kvalificeret flertal 
afgørelse om det i stk. 1 og 2 nævnte 
forslag til forordning inden for den i 
artikel 2, stk. 2, fastsatte tidsfrist.

3. Rådet træffer med simpelt flertal 
afgørelse om det i stk. 1 og 2 nævnte 
forslag til afgørelse inden for en måned. 
Rådet underretter Europa-Parlamentet 
om sin afgørelse.

Or. fr

Ændringsforslag 55
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver forordning som omhandlet i 
artikel 3 har en begrænset 
gyldighedsperiode. Denne periode kan 
ændres på en medlemsstats anmodning 
eller på Kommissionens initiativ efter 
fremgangsmåden i artikel 3.

Afgørelsen som omhandlet i artikel 3 har 
en begrænset gyldighedsperiode og gør det 
på langt sigt muligt at sikre de 
sundhedsbeskyttelsesniveauer, som er 
fastsat i direktiv 96/29/Euratom. Denne 
periode kan ændres på Rådets eller 
Europa-Parlamentets anmodning eller på 
Kommissionens initiativ efter 
fremgangsmåden i artikel 3.

Or. fr

Ændringsforslag 56
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at sikre, at de maksimalt tilladte 
niveauer i bilag I og III er i 

1. For at sikre, at de maksimalt tilladte 
niveauer i bilag I og III er i 
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overensstemmelse med de senest 
tilgængelige videnskabelige data, indhenter 
Kommissionen fra tid til anden udtalelser 
fra eksperter, herunder ekspertgruppen.

overensstemmelse med de senest 
tilgængelige videnskabelige data, anmodes
Kommissionen om regelmæssigt at høre 
ekspertgruppen såvel som eksperter fra 
tredjelande og internationale 
organisationer, som arbejder på dette 
område. Ekspertgruppen oprettes af 
Kommissionen ud fra videnskabelige og 
etiske kriterier. Kommissionen 
offentliggør gruppens sammensætning og 
dens medlemmers erklæringer om 
økonomiske interesser.

Or. fr

Ændringsforslag 57
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at sikre, at de maksimalt tilladte 
niveauer i bilag I og III er i 
overensstemmelse med de senest 
tilgængelige videnskabelige data, indhenter 
Kommissionen fra tid til anden udtalelser 
fra eksperter, herunder ekspertgruppen.

1. For at sikre, at de maksimalt tilladte 
niveauer i bilag I og III er i 
overensstemmelse med de senest 
tilgængelige videnskabelige data, indhenter 
Kommissionen hver andet år udtalelser fra 
eksperter, herunder EFSA og andre 
eksperter.

Or. en

Begrundelse

De nye videnskabelige data, som bliver stillet til rådighed, skal vurderes på et regelmæssigt 
forud fastsat grundlag. Det forventes, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets 
(EFSA) eksperter har mere erfaring i dette spørgsmål, idet de har arbejdet på det i de sidste 
7-8 år (siden EFSA blev oprettet).

Ændringsforslag 58
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Bilag I, II og III bør tage hensyn til 
virkningen af en delvis nedbrydning af 
radioaktive isotoper i løbet af 
holdbarhedstiden for opbevarede 
levnedsmidler. Afhængig af typen af 
kontaminering f.eks. med isotoper af jod, 
bør radioaktiviteten af disse produkter 
konstant overvåges.

Or. pl

Begrundelse

Ioniserende radioaktivitet mindskes med tiden.

Ændringsforslag 59
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter anmodning fra en medlemsstat
eller Kommissionen kan de maksimalt 
tilladte niveauer i bilag I og III revideres 
eller suppleres, efter at Kommissionen har 
forelagt et forslag herom for Rådet efter 
fremgangsmåden i traktatens artikel 31.

2. Efter anmodning fra Rådet, Europa-
Parlamentet eller Kommissionen kan de 
maksimalt tilladte niveauer i bilag I og III 
revideres eller suppleres, efter at 
Kommissionen har forelagt et forslag til 
revision af forordningen for Rådet og 
Europa-Parlamentet efter 
fremgangsmåden i den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Or. fr

Ændringsforslag 60
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter anmodning fra en medlemsstat 
eller Kommissionen kan de maksimalt 
tilladte niveauer i bilag I og III revideres 
eller suppleres, efter at Kommissionen har 
forelagt et forslag herom for Rådet efter 
fremgangsmåden i traktatens artikel 31.

2. Efter anmodning fra en medlemsstat 
eller Kommissionen kan de maksimalt 
tilladte niveauer i bilag I og III revideres 
eller suppleres, efter at Kommissionen har 
forelagt et forslag herom for Rådet efter 
fremgangsmåden i Euratomtraktatens
artikel 31.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at opnå øget klarhed. Må ikke forstås som "EU-traktaten" – for at fremme den 
videre gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag 61
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved gennemførelsen af nærværende
forordning anses levnedsmidler og foder, 
som indføres fra tredjelande, for 
markedsført, hvis de på Fællesskabets 
toldområde gøres til genstand for en 
toldprocedure, som ikke er en 
forsendelsesprocedure.

Denne forordning finder også anvendelse 
på levnedsmidler og foder, som indføres 
fra tredjelande, som forsendelse som 
toldgods eller beregnet til eksport.

Or. fr

Ændringsforslag 62
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat giver Kommissionen 
alle oplysninger vedrørende 

2. Hver medlemsstat giver Kommissionen 
alle oplysninger vedrørende 
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gennemførelsen af denne forordning, især 
om tilfælde, hvor de maksimalt tilladte 
niveauer ikke er blevet overholdt. 
Kommissionen videregiver disse 
oplysninger til de øvrige medlemsstater.

gennemførelsen af denne forordning, især 
om tilfælde, hvor de maksimalt tilladte 
niveauer ikke er blevet overholdt. 
Kommissionen videregiver disse 
oplysninger til de øvrige medlemsstater.
Kommissionen indfører sanktioner i 
tilfælde af salg eller eksport af 
levnedsmidler eller foder, der overskrider 
de maksimalt tilladte 
kontamineringsniveauer. 

Or. fr

Ændringsforslag 63
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat og Kommissionen 
underretter befolkningen om de gældende 
niveauer og giver oplysninger om 
levnedsmidler, som kan tænkes at 
akkumulere højere koncentrationer af 
radioaktivitet.

Or. fr

Ændringsforslag 64
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En fortegnelse over mindre vigtige 
levnedsmidler står anført i bilag II.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 65
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag II bør fuldstændigt omarbejdes på 
grundlag af en klassifikation af 
halvfabrikata og mindre vigtige 
levnedsmidler, som kan findes på EU's 
forbrugermarked. Det grundlæggende 
princip for denne klassifikation bør være i 
overensstemmelse med bilag I.

Or. pl

Begrundelse

Der er ingen logik i klassifikationen i dette bilag. Det indeholder stoffer som f.eks. lak, 
naturharpiks, gummi, som ikke engang er levnedsmidler, mens maniok, gær, hvidløg og søde 
kartofler ikke bør betragtes som mindre vigtige levnedsmidler. Selv trøfler (hvorfor ikke 
svampe og lignende?) udgør en alvorlig risiko, navnlig som følge af de kan spises af vilde dyr, 
men også af mennesker.

Ændringsforslag 66
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesbestemmelserne til denne 
forordning og til tilpasningerne af den i 
bilag II fastsatte fortegnelse over mindre 
vigtige levnedsmidler samt de maksimalt 
tilladte niveauer for radioaktiv 
kontamination heraf, og til det maksimalt 
tilladte niveau for foder som fastsat i bilag 
III vedtages efter proceduren i artikel 195, 
stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr.
1234/200717, som finder tilsvarende 
anvendelse. Med henblik herpå bistås 
Kommissionen af et ad hoc-udvalg.

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 67
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 
samt Kommissionens forordning (Euratom) 
nr. 944/89 og nr. 770/90 ophæves.

Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 
samt Kommissionens forordning (Euratom) 
nr. 944/89 og nr. 770/90 ophæves som vist 
i bilag IV.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at opnå øget klarhed. Bilag IV var ikke omtalt i teksten.

Ændringsforslag 68
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag

MAKSIMALT TILLADTE NIVEAUER FOR LEVNEDSMIDLER (Bq/kg)

Levnedsmidler18

Spædbørn
s-mad19

Mejeriprodu
kter20

Andre 
levneds-
midler 
undtagen de 
mindre 
vigtige21

Flydende 
levneds-
midler22

Isotoper af 
strontium, især 
Sr-90

75 125 750 125

Isotoper af jod, 
især I-131 150 500 2 000 500
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Alfa-aktive 
plutonium- og 
transplutonium
¬isotoper, især 
Pu-239, Am-
241

1 20 80 20

Alle andre 
nuklider med 
en 
halveringstid 
på mere end 10 
dage, især Cs-
134 og Cs-
13723

400 1 000 1 250 1 000

Ændringsforslag

MAKSIMALT TILLADTE NIVEAUER FOR LEVNEDSMIDLER (Bq/kg)

Levneds-
midler og 
flydende 
levneds-
midler

Isotoper af 
strontium, især 
Sr-90

75

Isotoper af jod, 
især I-131 150

Alfa-aktive 
plutonium- og 
transplutonium
¬isotoper, især 
Pu-239, Am-
241

1

Alle andre 
nuklider med 
en 
halveringstid 
på mere end 10 
dage, især Cs-
134 og Cs-
13723

400



PE452.760v02-00 30/33 AM\839508DA.doc

DA
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Begrundelse

De tilladte niveauer skal baseres på beskyttelseskrav for kritiske og udsatte 
befolkningsgrupper, navnlig børn. Det foreslås, at de tilladte niveauer for alle levnedsmidler 
uden skelnen bør baseres på de tilladte niveauer for spædbørnsmad. Disse niveauer er i 
overensstemmelse med de seneste officielle tal, som er udarbejdet af forskellige 
organisationer (den amerikanske Food and Drug Administration, FAO/WHO).  Det er meget 
overraskende, at disse værdier ikke er blevet revideret i EU siden 1989.

Ændringsforslag 69
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Bilag I – kolonne 4 – titel 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Flydende levnedsmidler Lednings- og drikkevand og flydende
levnedsmidler

Or. en

Begrundelse

Formålet er at opnå øget klarhed - at lette den videre gennemførelse af denne forordning. 
Vand er en af de vigtigste ingredienser i levnedsmidler og foder. Det bør ikke "gemmes" 
under "flydende levnedsmidler".

Ændringsforslag 70
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag I – fodnote 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19 Spædbørnsmad defineres som 
levnedsmidler bestemt til ernæring af 

19 Spædbørnsmad defineres som 
levnedsmidler bestemt til ernæring af 
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spædbørn i de første fire til seks måneder, 
som fuldt ud dækker denne persongruppes 
ernæringsbehov, og som markedsføres i 
pakker, der tydeligt er mærkede 
«tilberedninger til spædbørn».

spædbørn i de første fire til seks måneder 
og børnemælk (eller tilsvarende 
produkter) til spædbørn på under tolv 
måneder, som fuldt ud dækker denne 
persongruppes ernæringsbehov, og som 
markedsføres i pakker, der tydeligt er 
mærkede «tilberedninger til spædbørn».

Or. en

Ændringsforslag 71
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette bilag udgår.

Or. fr

Begrundelse

Som det foreslås i ændringsforslaget til betragtning 14, bør oversigten udgå, og bilag II bør 
som helhed udgå.

Ændringsforslag 72
Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag II – række 0714

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Maniokrod, arrowroot, saleprod, 
jordskokker, søde kartofler og lignende 
rødder og rodknolde med stort indhold af 
stivelse eller inulin, friske eller tørrede, 
hele eller snittede, også i form af pellets; 
marv af sagopalmer

udgår

Or. en
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Begrundelse

I nogle former for kost er disse hovedernæringsmidler, og de bør derfor ikke medtages i 
oversigten over mindre vigtige levnedsmidler, hvis de tilladte niveauer er højere.

Ændringsforslag 73
Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag II – række 1106 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mel og pulver af marv af sagopalmer, 
eller af rødder eller af rodknolde 
henhørende under pos. 0714

udgår

Or. en

Begrundelse

I nogle former for kost er disse hovedernæringsmidler, og de bør derfor ikke medtages i 
oversigten over mindre vigtige levnedsmidler, hvis de tilladte niveauer er højere.

Ændringsforslag 74
Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag II – række 1108 14 00

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Maniokstivelse udgår

Or. en

Begrundelse

I nogle former for kost er disse hovedernæringsmidler, og de bør derfor ikke medtages i 
oversigten over mindre vigtige levnedsmidler, hvis de tilladte niveauer er højere.
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Ændringsforslag 75
Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag III 

Kommissionens forslag

MAKSIMALT TILLADTE NIVEAUER FOR RADIOAKTIVITET (CAESIUM-134 OG
CAESIUM-137) I FODER

Dyr Bq/kg24, 25

Svin 1 250
Fjerkræ, lam, kalve 2 500
Andre 5 000

Ændringsforslag

MAKSIMALT TILLADTE NIVEAUER FOR RADIOAKTIVITET (CAESIUM-134, CAESIUM-
137, JOD 131 OG STRONIUM 90) I FODER

Isotoper 
af 

strontiu
m, især 
Sr-90

Isotoper 
af jod, 
især I-

131

Cs-134 
og Cs-

137

Dyr Bq/kg 24 25

Svin 1 25 1 25 1 250
Fjerkræ, lam, kalve, oksekød 2 50 2 50 2 500

Or. fr

Begrundelse

Videnskabelige undersøgelser viser, at visse kontaminerende stoffer (Sr-90 og I-131) 
overføres i fødekæden og skal derfor begrænses i foder. Der foreslås en ny tabel for at 
erstatte den tabel, som findes i forordningen.


