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Muudatusettepanek 21

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa
Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 31,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 168 lõiget 4 ja 
artikli 169 lõiget 3,

Or. fr

Selgitus

ELi kodanike tervise kõrgetasemelise kaitse tagamiseks radioaktiivse saastatuse korral ning 
käesoleva määruse vastuvõtmisele demokraatliku legitiimsuse andmiseks tuleks õiguslikku 
alust Lissaboni lepinguga seoses muuta, et anda Euroopa Parlamendile rahvatervist 
mõjutada võiva määruse puhul otsuste tegemise õigus. Muudatusettepaneku eesmärk on võtta 
arvesse rahvatervist (artikkel 168) ja tarbijakaitset (artikli 169 lõige 1).

Muudatusettepanek 22
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa
Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 31,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 168 lõike 4 
punkti b,

Or. en

Selgitus

Artikli 168 lõike 4 punkti b kohaselt on lubatud võtta fütosanitaaralaseid meetmeid. Määruse 
eesmärk on kehtestada toiduainete ja loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud 
piirmäärad tuuma- või muu kiirgusavarii korral, kuid nõukogu direktiiv 96/29/Euratom, mis 
põhineb Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklil 31, keskendub inimeste 
rühmadele, kes võivad radioaktiivne kiirgusega kokku puutuda. Seetõttu ei ole viide Euratomi 
lepingule asjakohane, sest määruse peamine eesmärk on rahvatervise kaitse, mida 
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reguleeritakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 168.

Muudatusettepanek 23

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Asutamislepingu artikli 2 punkt 
b nõuab, et nõukogu kehtestaks töötajate 
ja elanikkonna tervise kaitseks ühtsed 
ohutusnormid ning tagaks nende 
kohaldamise vastavalt asutamislepingu 
III peatüki II jaotises sätestatule.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Viide Euratomi lepingu artiklile ei ole seoses direktiivi 96/29/Euratom vastuvõtmisega 
vajalik, sest normid kehtestatakse nimetatud direktiiviga ja seda direktiivi on mainitud 
põhjenduses 3. Seda põhjendust asendavad viide tervisekaitsele ja Lissaboni lepingule.

Muudatusettepanek 24
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Asutamislepingu artikli 2 punkt 
b nõuab, et nõukogu kehtestaks töötajate ja 
elanikkonna tervise kaitseks ühtsed 
ohutusnormid ning tagaks nende 
kohaldamise vastavalt asutamislepingu
III peatüki II jaotises sätestatule.

(2) Euratomi lepingu artikli 2 punkt 
b nõuab, et nõukogu kehtestaks töötajate ja 
elanikkonna tervise kaitseks ühtsed 
ohutusnormid ning tagaks nende 
kohaldamise vastavalt Euratomi lepingu
III peatüki II jaotises sätestatule.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek on esitatud selguse huvides, et lepingu all ei mõeldaks Euroopa Liidu 
lepingut ja et lihtsustada käesoleva määruse rakendamist.

Muudatusettepanek 25

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 168 tagatakse kogu liidu 
poliitika ja meetmete määratlemisel ja 
rakendamisel inimeste tervise 
kõrgetasemeline kaitse.

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) 26. aprillil 1986 toimunud Tšernobõli 
aatomielektrijaama avarii tagajärjel paiskus 
atmosfääri märkimisväärses koguses 
radioaktiivseid aineid, mis tervishoiu 
seisukohast olulisel määral saastasid 
mitmes Euroopa riigis toiduaineid ja 
loomasööta.

(4) 26. aprillil 1986 toimunud Tšernobõli 
aatomielektrijaama avarii tagajärjel paiskus 
atmosfääri märkimisväärses koguses 
radioaktiivseid aineid, mis tervishoiu 
seisukohast olulisel määral saastasid 
mitmes Euroopa riigis toiduaineid ja 
loomasööta. Pinnast saastas ka 
radioaktiivne tolm, mis suurendas metsa 
ja saastatud piirkondade 
põllumajanduslike toiduainete 
radioaktiivsust.
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Or. pl

Selgitus

Radioaktiivsete ainetega kokkupuute mõju võib avalduda kaudselt ja alles pika aja pärast 
(isegi palju aastaid hiljem).

Muudatusettepanek 27

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tuleb luua süsteem, mis võimaldaks 
Euroopa Aatomienergiaühendusel pärast 
tuuma- või muud kiirgusavariid, mis võib 
põhjustada või on põhjustanud toiduainete 
ja loomasööda olulise radioaktiivse 
saastumise, kehtestada elanikkonna
kaitseks radioaktiivse saastatuse lubatud 
piirmäärad.

(6) Tuleb luua süsteem, mis võimaldaks 
Euroopa Liidul pärast tuuma- või muud 
kiirgusavariid, mis võib põhjustada või on 
põhjustanud toiduainete ja loomasööda 
olulise radioaktiivse saastumise, kehtestada
rahvatervise kõrgetasemeliseks kaitseks 
radioaktiivse saastatuse lubatud 
piirmäärad.

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingu alusel ning vastavalt 
selle lepingu artiklitele 4 ja 9 toetab 
komisjon uuringuid radioaktiivsete 
isotoopidega saastatud toiduainetest ja 
loomasöödast tulenevate ohtude kohta 
ning steriliseerimiseks kasutatava 
ioniseeriva kiirguse (nt gammakiirguse) 
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keemilise ja radioloogilise mõju kohta 
toiduainete ja loomasööda kvaliteedile.

Or. pl

Selgitus

Toiduained ja loomasööt on radioaktiivsete isotoopidega sõltuvalt liigist erinevalt saastatud, 
näiteks sõltub saastatus sellest, kas toiduained või loomasööt on pärit juurestikust või vartest, 
lehtedest või õitest. Ioniseeriva kiirguse mõjul võib muutuda ka keemiline koostis, mis võib 
toiduainete ja loomasööda kvaliteeti halvendada.

Muudatusettepanek 29
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Toiduainete ja loomasööda 
radioloogilist ohutust ei saa lahendada 
patentidega, mis takistavad 
kaitsetehnoloogiate kasutamist, kui 
selleks ei ole ostetud õigusi.

Or. pl

Selgitus

Uuenduslikke tehnoloogiaid, mis vähendavad toiduainete ja loomasööda saastumist 
radioaktiivsete ainetega, ei tohiks monopoliseerida.

Muudatusettepanek 30

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Vajaduse korral peaks komisjon võtma 
viivitamata vastu määruse varem 

(8) Tuuma- või muu kiirgusavarii korral
peab komisjon viivitamatult rakendama
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kehtestatud lubatud piirmäärade 
rakendamiseks.

varem kehtestatud lubatud piirmäärasid ja 
andma neist üldsusele teada.

Or. fr

Selgitus

Eraldi määrust pole vaja vastu võtta. Käesolevat määrust tuleks otse kohaldada.

Muudatusettepanek 31
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Komisjonil peaksid olema volitused 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt seoses toiduainete ja 
loomasööda (I ja III lisa) ning vähem 
tähtsate toiduainete nimekirja (II lisa) 
radioaktiivse saastatuse lubatud 
piirmäära kohandamisega vastavalt 
tehnilistele edusammudele. On eriti 
oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
Euroopa Toiduohutusameti ja teiste 
ekspertide tasandil.

Or. en

Selgitus

Eeldatavasti on Euroopa Toiduohutusametil (EFSA) on vastavas küsimuses rohkem kogemusi, 
sest see on selle küsimuse kalla töötanud viimased 7−8 aastat (alates EFSA asutamisest).

Muudatusettepanek 32

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Seni kiirguskaitse valdkonnas 
kättesaadavate andmete põhjal on kindlaks 
määratud standardtase, mille alusel võib
kehtestada radioaktiivse saastatuse lubatud 
piirmäärad, mida kohaldada viivitamatult 
pärast tuuma- või muud kiirgusavariid, mis 
võib põhjustada või on põhjustanud 
toiduainete ja loomasööda olulise 
radioaktiivse saastumise.

(9) Seni kiirguskaitse valdkonnas 
kättesaadavate andmete põhjal on kindlaks 
määratud standardtase, mille alusel tuleb
kehtestada radioaktiivse saastatuse lubatud 
piirmäärad, mida kohaldada viivitamatult 
pärast tuuma- või muud kiirgusavariid, mis 
võib põhjustada või on põhjustanud 
toiduainete ja loomasööda olulise 
radioaktiivse saastumise.

Or. fr

Muudatusettepanek 33

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Sellised lubatud piirmäärad võtavad
asjakohaselt arvesse rahvusvaheliste 
uusimate teadusuuringute tulemusi, 
pidades ühtlasi silmas vajadust rahustada 
elanikkonda ja hoiduda lahknevustest 
rahvusvahelistes eeskirjades.

(10) Kindlaks määratud standardtasemed 
ja lubatud piirmäärad tuleks korrapäraselt 
läbi vaadata, et võtta asjakohaselt arvesse 
rahvusvaheliste uusimate teadusuuringute 
tulemusi ning vajadust rahustada 
elanikkonda ja tagada elanikkonna tervise 
kõrgetasemeline kaitse ning hoiduda 
lahknevustest rahvusvahelistes eeskirjades.

Or. fr

Selgitus

Määruses sisalduvaid näitajaid ei ole pärast nende vastuvõtmist ajakohastatud. Pärast 
näitajate vastuvõtmist on aga kiirgusdooside ja tervisemõjude kohta saadud uusi teadmisi. 
Ameerika Ühendriikide toidu ja ravimite amet vaatas kindlaks määratud standardnäitajad ja 
lubatud piirmäärad 1998. aastal läbi ning soovitas palju karmimaid näitajaid kui ELis 
kehtivad näitajad, mis tuleb viia kooskõlasse selle valla rahvusvaheliste uuringutulemustega.
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Muudatusettepanek 34

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tuleb asjakohaselt arvesse võtta 
konkreetseid kohaldamistingimusi ja 
seepärast välja töötada kord, kuidas 
eelnevalt kehtestatud määrad kiiresti
kohandada lubatud piirmääradega iga 
tuuma- või muu kiirgusavarii korral, mis 
võib põhjustada või on põhjustanud 
toiduainete ja loomasööda olulise 
radioaktiivse saastatuse.

(11) Tuuma- või muu kiirgusavarii korral
tuleb asjakohaselt arvesse võtta 
konkreetseid asjaolusid ning iga avarii 
korral valitsevaid tingimusi ja seepärast 
välja töötada kord, kuidas eelnevalt 
kehtestatud määrasid kiiresti vähendada ja 
vajaduse korral kehtestada lubatud 
piirmäärad muudele avariiga hõlmatud 
radionukliididele (eelkõige triitiumile), et 
tagada rahvatervise võimalik kõrgeim 
kaitse.

Or. fr

Selgitus

Et tuuma- ja kiirgusavariisid on eri laadi ja nendega võivad olla seotud eri radionukliidid, 
tuleks ette näha kiire läbivaatamise mehhanism. Ameerika Ühendriikide toidu ja ravimite 
ameti lähenemine sisaldab ka paindlikku reageerimist iga avarii konkreetsetele oludele ning 
amet soovitab vahetult pärast avariid hinnata, kas kehtivad määrad on vastavas olukorras 
asjakohased.

Muudatusettepanek 35

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Määrus, millega lubatud piirmäärad 
rakendatakse, säilitaks siseturu ühtsuse 
ega kahjustaks Euroopa Liidu 
kaubavahetust.

välja jäetud
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Or. fr

Selgitus

Siseturupõhimõtet on nimetatud juba põhjenduses 5.

Muudatusettepanek 36
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Toodete viimisel toiduainete ja 
loomasööda turule tuleks kriteeriumina 
arvesse võtta asjaomase piirkonna 
taustkiirguse taset.

Or. pl

Selgitus

Puudub majanduslik argument toiduainete ja loomasööda radioaktiivsuse arvestamiseks 
bekerellides kilogrammi kohta, kui tarbimisel on keskmine doos millisiivertites mitukümmend 
või isegi sada korda väiksem kui vastavas kohas esinev aastane taustkiirguse doos. 

Muudatusettepanek 37

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lubatud piirmäärade kohandamise 
hõlpsuse huvides tuleks ette näha kord, mis 
võimaldab konsultatsioone ekspertidega, 
sealhulgas asutamislepingu artiklis 31 
nimetatud ekspertrühmaga.

(13) Lubatud piirmäärade kohandamise 
hõlpsuse huvides tuleks ette näha kord, mis 
võimaldab korrapäraseid konsultatsioone 
ekspertidega. Komisjon peaks teaduslike 
ja eetiliste kriteeriumide alusel 
moodustama ekspertgrupi. Komisjon 
peaks avaldama grupi koosseisu ja rühma 
liikmete majanduslike huvide 
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deklaratsioonid. Lubatud piirmäärade 
kohandamisel peaks komisjon 
konsulteerima ka kiirguskaitse alal 
tegutsevate rahvusvaheliste 
organisatsioonide ekspertidega.

Or. fr

Selgitus

Praegu puudub selge teave Euratomi lepingu artiklis 31 osutatud eksperdirühma koosseisu 
kohta. Rühma koosseis tuleb määrata selgelt ja läbipaistvalt vastavalt Euroopa Komisjoni 
pädevusele, nii nagu see on muude teaduskomiteede puhul, eelkõige tervise- ja tarbijakaitse 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 38
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lubatud piirmäärade kohandamise 
hõlpsuse huvides tuleks ette näha kord, mis 
võimaldab konsultatsioone ekspertidega, 
sealhulgas asutamislepingu artiklis 31 
nimetatud ekspertrühmaga.

(13) Lubatud piirmäärade kohandamise 
hõlpsuse huvides tuleks ette näha kord, mis 
võimaldab konsultatsioone ekspertidega, 
sealhulgas Euratomi lepingu artiklis 31 
nimetatud ekspertrühmaga.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on esitatud selguse huvides, et lepingu all ei mõeldaks Euroopa Liidu 
lepingut ja et lihtsustada käesoleva määruse rakendamist.

Muudatusettepanek 39
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tuuma- või kiirgusavarii korral 
tuleks konsultatsioonide käigus igal 
üksikul juhul määrata, kas lahjendamine, 
nt saastunud piima segamine saastamata 
piimaga, on lubatud.

Or. pl

Selgitus

Kui liiter piima, mille radioaktiivsuse tase on 300 Bq/l, segada 10 liitri saastamata piimaga, 
oleks keskmine saastatus madalam kui I lisas osutatud saastatuse määrad.

Muudatusettepanek 40

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Käesoleva määrusega lubatud 
piirmäärade vastuvõtmine peaks 
põhinema kõige kriitilisemas ja 
ebasoodsamas olukorras olevate 
elanikkonna rühmade, eelkõige laste ja 
eraldatud geograafilistes piirkondades 
elavate inimeste või 
elatuspõllumajandusega tegelevate 
inimeste kaitse nõuetel. Lubatud
piirmäärad peaksid ühtmoodi kehtima 
kogu elanikkonnale ja need peaksid 
põhinema madalaimatel tasemetel. 

Or. fr

Selgitus

Seda lähenemisviisi kohaldab samuti Ameerika Ühendriikide toidu ja ravimite amet, kes 
soovitas 1998. aastal pärast kindlaksmääratud tasemete uurimist eri vanuserühmade puhul 
kehtestada vanuserühmade ja radionukliidide kaupa kõige karmimad näitajad, mis tagavad 
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kogu elanikkonna kõrgetasemelise kaitse kõige ebasoodsamas olukorras olevate rühmade 
kaitse alusel ning lihtsustavad seega soovituste rakendamist (st üks ja sama toiduvalik kõigile 
pereliikmetele).

Muudatusettepanek 41

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) vähem tähtsate toiduainetena tuleks 
käsitada toiduaineid, mis moodustavad 
elanikkonna tarbimises tühise osa;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vähem tähtsate toiduainete määratlus on meelevaldne, sest toitumisharjumused ei ole kogu 
ELis ühesugused. Toitumisharjumused võivad tavadest ja geograafilisest asukohast sõltuvalt 
olla väga erinevad. Teatavaid toiduaineid (bataat, maniokk, riivkakao jt) võidakse 
elanikkonna teatavate rühmade hulgas tarbida suurtes kogustes. Kõigis toiduainetes ei säili 
radioaktiivne kiirgus ühtmoodi. Seega tuleb toiduainete ja vähem tähtsate toiduainete 
eristamine välja jätta.

Muudatusettepanek 42

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On kohane, et nõukogu jätab endale 
õiguse ise võtta vastu määrus, et
õigeaegselt kinnitada komisjoni poolt 
tuuma- või muu kiirgusavariist ühe kuu 
jooksul ette pandud meetmed. Ettepanek 
komisjoni vastu võetud määruse sätete 

(15) On kohane, et nõukogu jätab endale 
õiguse ise võtta vastu otsus, et komisjoni 
poolt tuuma- või muu kiirgusavariist ühe 
kuu jooksul ette pandud meetmed
kinnitada või neid piirata. Ettepanek 
komisjoni vastu võetud määruse sätete 



AM\839508ET.doc 15/33 PE452.760v02-00

ET

kohandamiseks või kinnitamiseks, eriti 
radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäära 
kindlaks määramise kohta elanikkonna 
tervise kaitseks peaks põhinema
aluslepingu artiklil 31. See ei piira 
võimalust, et pikema aja jooksul pärast 
tuuma- või muud kiirgusavariid võib 
turustatavate toiduainete ja loomasööda 
kontrollimiseks kasutada muid õigusakte 
või õiguslikke aluseid.

kohandamiseks või kinnitamiseks, eriti 
radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäära 
kindlaks määramise ja radionukliidide 
nimekirja osas elanikkonna tervise 
kaitseks peaks põhinema Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklitel 168 ja 169. 
Pikemas perspektiivis pärast tuuma- või 
muud kiirgusavariid tuleks kohaldatud 
tasemed kohandada lubatud 
piirmääradega vastavalt nõukogu 13. mai 
1996. aasta direktiivile 96/29/Euratom, 
millega sätestatakse põhilised 
ohutusnormid töötajate ja muu 
elanikkonna tervise kaitsmiseks 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude 
eest1.
__________________

1 EÜT L 314, 4.12.1996, lk 20.

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On kohane, et nõukogu jätab endale 
õiguse ise võtta vastu määrus, et 
õigeaegselt kinnitada komisjoni poolt 
tuuma- või muu kiirgusavariist ühe kuu 
jooksul ette pandud meetmed. Ettepanek 
komisjoni vastu võetud määruse sätete 
kohandamiseks või kinnitamiseks, eriti 
radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäära 
kindlaks määramise kohta elanikkonna 
tervise kaitseks peaks põhinema
aluslepingu artiklil 31. See ei piira 
võimalust, et pikema aja jooksul pärast 
tuuma- või muud kiirgusavariid võib 
turustatavate toiduainete ja loomasööda 
kontrollimiseks kasutada muid õigusakte 
või õiguslikke aluseid.

(15) On kohane, et nõukogu jätab endale 
õiguse ise võtta vastu määrus, et 
õigeaegselt kinnitada komisjoni poolt 
tuuma- või muu kiirgusavariist ühe kuu 
jooksul ette pandud meetmed. Ettepanek 
komisjoni vastu võetud määruse sätete 
kohandamiseks või kinnitamiseks, eriti 
radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäära 
kindlaks määramise kohta elanikkonna 
tervise kaitseks peaks põhinema Euratomi 
lepingu artiklil 31. See ei piira võimalust, 
et pikema aja jooksul pärast tuuma- või 
muud kiirgusavariid võib turustatavate 
toiduainete ja loomasööda kontrollimiseks 
kasutada muid õigusakte või õiguslikke 
aluseid.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on esitatud selguse huvides, et lepingu all ei mõeldaks Euroopa Liidu 
lepingut ja et lihtsustada käesoleva määruse rakendamist.

Muudatusettepanek 44

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kui toimub tuuma- või muu 
kiirgusavarii, mille suhtes tuleb 
kohaldada lubatud piirmäärasid, annavad 
nii komisjon kui ka kõik liikmesriigid 
üldsusele kehtivatest piirmääradest teada. 
Lisaks tuleks üldsusele anda teavet 
toiduainete ja loomasööda kohta, mis 
võivad endasse koguda rohkem 
radioaktiivset kiirgust.

Or. fr

Selgitus

Määrus ei sisalda teavituskohustust, aga see on määruse rakendamiseks oluline. 

Muudatusettepanek 45

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Lubatud piirmäärade järgimist tuleb 
asjakohaselt kontrollida,

(16) Lubatud piirmäärade järgimist tuleb 
asjakohaselt kontrollida ning lubatud 
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piirmäärasid ületavate toiduainete 
ekspordi ja müügi suhtes tuleb kohaldada 
sanktsioone,

Or. fr

Muudatusettepanek 46

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon saab — eriti vastavalt 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
operatiivse teabevahetuse korrale 
kiirgusavariide puhul või
26. septembri 1986. aasta Rahvusvahelise 
Energiaagentuuri tuumaavariist operatiivse 
teatamise konventsioonile — tuuma- või 
muu kiirgusavarii kohta ametliku teate, mis 
tõendab, et tõenäoliselt jõutakse või on 
jõutud toiduainete puhul I lisas või 
loomasööda puhul III lisas nimetatud 
lubatud piirmääradeni, võtab ta vajaduse 
korral viivitamatult vastu määruse, 
millega kõnealused lubatud piirmäärad 
rakendatakse.

1. Kui komisjon saab — eriti vastavalt 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
operatiivse teabevahetuse korrale 
kiirgusavariide puhul või
26. septembri 1986. aasta Rahvusvahelise 
Energiaagentuuri tuumaavariist operatiivse 
teatamise konventsioonile — tuuma- või 
muu kiirgusavarii kohta ametliku teate, mis 
tõendab, et tõenäoliselt jõutakse või on 
jõutud toiduainete puhul I lisas või 
loomasööda puhul III lisas nimetatud 
lubatud piirmääradeni, võtab ta 
viivitamatult vastu otsuse, millega 
kõnealused lubatud piirmäärad 
rakendatakse.

Or. fr

Muudatusettepanek 47

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 tähenduses vastuvõetud 
määruse kehtivusaeg on nii lühike kui 

välja jäetud
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võimalik ega kesta üle kolme kuu 
arvestades artikli 3 lõikes 4 sätestatut.

Or. fr

Selgitus

Kehtivusaeg võib olla nii pikk kui vaja ja pikas perspektiivis tuleb määrus viia kooskõlasse 
direktiivis 96/29/Euratom sätestatud tasemetega, nii nagu on sätestatud allpool artiklis 4.

Muudatusettepanek 48

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast konsulteerimist ekspertidega, 
kelle hulka kuulub asutamislepingu 
artiklis 31 nimetatud ekspertrühm 
edaspidi nimetatud „ekspertgrupp”, esitab 
komisjon ühe kuu jooksul alates käesoleva 
määruse artikli 2 lõikes 1 nimetatud
määruse vastuvõtmisest nõukogule 
ettepaneku võtta vastu kõnealuse määruse 
sätteid kohandav või kinnitav määrus.

1. Ühe kuu jooksul pärast tuuma- või 
muud kiirgusavariid ning pärast 
komisjoni moodustatud ekspertide 
rühmaga (edaspidi nimetatud
„ekspertgrupp) konsulteerimist teeb 
komisjon konkreetsest olukorrast sõltuvalt
nõukogule ettepaneku olemasolevad sätted 
kinnitada või vaadata tasemed ja 
radionukliidide nimekiri läbi.

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast konsulteerimist ekspertidega, 
kelle hulka kuulub asutamislepingu
artiklis 31 nimetatud ekspertrühm edaspidi 
nimetatud „ekspertgrupp”, esitab komisjon 
ühe kuu jooksul alates käesoleva määruse 

1. Pärast konsulteerimist ekspertidega, 
kelle hulka kuulub Euratomi lepingu
artiklis 31 nimetatud ekspertrühm edaspidi 
nimetatud „ekspertgrupp”, esitab komisjon 
ühe kuu jooksul alates käesoleva määruse 
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artikli 2 lõikes 1 nimetatud määruse 
vastuvõtmisest nõukogule ettepaneku võtta 
vastu kõnealuse määruse sätteid kohandav 
või kinnitav määrus.

artikli 2 lõikes 1 nimetatud määruse 
vastuvõtmisest nõukogule ettepaneku võtta 
vastu kõnealuse määruse sätteid kohandav 
või kinnitav määrus.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on esitatud selguse huvides, et lepingu all ei mõeldaks Euroopa Liidu 
lepingut ja et lihtsustada käesoleva määruse rakendamist.

Muudatusettepanek 50
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud määruse 
vastuvõtmiseks ettepanekut tehes arvestab
komisjon vastavalt asutamislepingu 
artiklitele 30 ja 31 kehtestatud põhinorme,
sealhulgas põhimõtet, et kiirgusdoosid 
oleksid nii väikesed kui võimalik, pidades 
silmas elanikkonna tervise kaitset ning 
majanduslikke ja ühiskondlikke tegureid.

2. Komisjon täiendab ja ajakohastab 
uusimate meditsiiniliste uuringute ja 
teadmiste põhjal käesoleva määruse I ja 
III lisa, et toiduainete ja loomasööda 
radioaktiivsete isotoopidega saastatuse 
lubatud piirmäärad oleksid vastavalt 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingu artiklile 30 kooskõlas 
lubatava radioaktiivsuse tasemega 
bekerellides toote kilogrammi kohta.

Or. pl

Selgitus

I ja III lisa, mis on teataval määral üksteisega seotud, tuleks pidevalt ajakohastada ja 
täiendada. 

Muudatusettepanek 51

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud määruse
vastuvõtmiseks ettepanekut tehes arvestab 
komisjon vastavalt asutamislepingu 
artiklitele 30 ja 31 kehtestatud põhinorme, 
sealhulgas põhimõtet, et kiirgusdoosid 
oleksid nii väikesed kui võimalik, pidades 
silmas elanikkonna tervise kaitset ning 
majanduslikke ja ühiskondlikke tegureid.

2. Lõikes 1 nimetatud otsuse
vastuvõtmiseks ettepanekut tehes arvestab 
komisjon põhimõtet, et kiirgusdoosid 
oleksid nii väikesed kui võimalik, pidades 
silmas elanikkonna, eelkõige kõige 
ebasoodsamas olukorras oleva 
elanikkonna tervise kaitset.

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud määruse 
vastuvõtmiseks ettepanekut tehes arvestab 
komisjon vastavalt asutamislepingu
artiklitele 30 ja 31 kehtestatud põhinorme, 
sealhulgas põhimõtet, et kiirgusdoosid 
oleksid nii väikesed kui võimalik, pidades 
silmas elanikkonna tervise kaitset ning 
majanduslikke ja ühiskondlikke tegureid.

2. Lõikes 1 nimetatud määruse 
vastuvõtmiseks ettepanekut tehes arvestab 
komisjon vastavalt Euratomi lepingu
artiklitele 30 ja 31 kehtestatud põhinorme, 
sealhulgas põhimõtet, et kiirgusdoosid 
oleksid nii väikesed kui võimalik, pidades 
silmas elanikkonna tervise kaitset ning 
majanduslikke ja ühiskondlikke tegureid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on esitatud selguse huvides, et lepingu all ei mõeldaks Euroopa Liidu 
lepingut ja et lihtsustada käesoleva määruse rakendamist.

Muudatusettepanek 53
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Et tuumareaktori avarii tagajärjel 
võivad püsivad isotoobid keskkonda 
pääseda, tuleks loomasööda radioaktiivse 
saastatuse lubatud piirmäärasid vastavalt 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingu artiklile 32 laiendada ja 
täiendada, et lisada lisaks tseesiumi 
radioaktiivselt püsivatele isotoopidele 
muid isotoope, nagu transuraani või 
strontsiumi ja joodi isotoobid.

Or. pl

Selgitus

Sarnaselt toiduainetega võib loomasööta olla saastunud ka muude isotoopidega kui joodi 
isotoopidega. 

Muudatusettepanek 54

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud määruse
vastuvõtmise otsustab nõukogu
kvalifitseeritud häälteenamusega artikli 2 
lõikes 2 ettenähtud tähtaja jooksul.

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsuse
vastuvõtmise otsustab nõukogu
lihthäälteenamusega ühe kuu jooksul.
Nõukogu annab Euroopa Parlamendile 
oma otsusest teada.

Or. fr

Muudatusettepanek 55

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga artikli 3 alusel vastuvõetud määruse
kehtivusaeg on piiratud. Liikmesriigi
taotlusel või komisjoni algatusel võib 
kehtivusaja artiklis 3 ettenähtud korras 
uuesti läbi vaadata.

Artikli 3 alusel vastuvõetud otsuse
kehtivusaeg on piiratud ning võimaldab 
pikas perspektiivis tagada direktiivis 
96/29/Euratom sätestatud tervisekaitse 
tasemed. Nõukogu või Euroopa 
Parlamendi taotlusel või komisjoni 
algatusel võib kehtivusaja artiklis 3 
ettenähtud korras uuesti läbi vaadata.

Or. fr

Muudatusettepanek 56

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tagamaks, et lisades I ja III ettenähtud 
lubatud piirmäärad arvestavad kõiki 
kättesaadavaid uusi teadusuuringute 
tulemusi, konsulteerib komisjon aeg-ajalt
ekspertidega, sealhulgas ekspertrühmaga.

1. Tagamaks, et lisades I ja III ettenähtud 
lubatud piirmäärad arvestavad kõiki 
kättesaadavaid uusi teadusuuringute 
tulemusi, konsulteerib komisjonilt 
korrapäraselt ekspertgrupiga ning 
vastaval alal töötavate kolmandate riikide 
ja rahvusvaheliste organisatsioonide
ekspertidega. Komisjon moodustab 
ekspertgrupi teaduslike ja eetiliste 
kriteeriumide alusel. Komisjon avaldab 
grupi koosseisu ja grupi liikmete 
majanduslike huvide deklaratsioonid.

Or. fr

Muudatusettepanek 57
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tagamaks, et lisades I ja III ettenähtud 
lubatud piirmäärad arvestavad kõiki 
kättesaadavaid uusi teadusuuringute 
tulemusi, konsulteerib komisjon aeg-ajalt
ekspertidega, sealhulgas ekspertrühmaga.

1. Tagamaks, et lisades I ja III ettenähtud 
lubatud piirmäärad arvestavad kõiki 
kättesaadavaid uusi teadusuuringute 
tulemusi, konsulteerib komisjon iga kahe 
aasta järel ekspertidega, sealhulgas EFSA 
ja teiste ekspertidega.

Or. en

Selgitus

Uusi teadusuuringute andmeid tuleb arvesse võtta ettenähtud ajavahemiku järel. Eeldatavasti 
on Euroopa Toiduohutusametil (EFSA) on vastavas küsimuses rohkem kogemusi, sest see on 
selle küsimuse kalla töötanud viimased 7−8 aastat (alates EFSA asutamisest).

Muudatusettepanek 58
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. I, II ja III lisas tuleks arvesse võtta 
konservitud toiduainete säilivusaja 
jooksul toimuvat radioaktiivsete 
isotoopide osalist lagunemist; nende 
toodete radioaktiivsust tuleks sõltuvalt 
saastatuse liigist (nt saastatus joodi 
isotoopidega) pidevalt kontrollida.

Or. pl

Selgitus

Ioniseeriv radioaktiivsus väheneb aja jooksul.

Muudatusettepanek 59

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi või komisjoni taotlusel võib 
I ja III lisas ettenähtud lubatud piirmäärad 
uuesti läbi vaadata või neid täiendada, kui 
komisjon teeb selleks nõukogule
asutamislepingu artiklis 31 ettenähtud 
korras ettepaneku.

2. Nõukogu, Euroopa Parlamendi või 
komisjoni taotlusel võib I ja III lisas 
ettenähtud lubatud piirmäärad uuesti läbi 
vaadata või neid täiendada, kui komisjon 
teeb määruse läbivaatamiseks nõukogule
ja Euroopa Parlamendile ettepaneku
seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi või komisjoni taotlusel võib 
I ja III lisas ettenähtud lubatud piirmäärad 
uuesti läbi vaadata või neid täiendada, kui 
komisjon teeb selleks nõukogule
asutamislepingu artiklis 31 ettenähtud 
korras ettepaneku.

2. Liikmesriigi või komisjoni taotlusel võib 
I ja III lisas ettenähtud lubatud piirmäärad 
uuesti läbi vaadata või neid täiendada, kui 
komisjon teeb selleks nõukogule Euratomi 
lepingu artiklis 31 ettenähtud korras 
ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on esitatud selguse huvides, et lepingu all ei mõeldaks Euroopa Liidu 
lepingut ja et lihtsustada käesoleva määruse rakendamist.

Muudatusettepanek 61

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamisel 
käsitletakse kolmandatest riikidest 
imporditud toiduaineid ja loomasööta 
nende turustamisena, kui need on 
ühenduse tolliterritooriumil läbinud 
tolliprotseduuri, mis ei ole tollitransiit.

Käesolevat määrust kohaldatakse ka
kolmandatest riikidest imporditud,
tollitransiidis oleva või eksportimiseks 
mõeldud toiduainete ja loomasööda 
suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 62

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik annab komisjonile 
käesoleva määruse kohaldamisega seotud 
teavet, eriti juhtumite kohta, kui lubatud 
piirmääri ei järgita. Komisjon edastab 
sellise teabe teistele liikmesriikidele.

2. Iga liikmesriik annab komisjonile 
käesoleva määruse kohaldamisega seotud 
teavet, eriti juhtumite kohta, kui lubatud 
piirmääri ei järgita. Komisjon edastab 
sellise teabe teistele liikmesriikidele.
Komisjon kohaldab lubatud piirmäärasid 
ületavate toiduainete ekspordi ja müügi 
suhtes sanktsioone. 

Or. fr

Muudatusettepanek 63

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõik liikmesriigid ja komisjon 
annavad üldsusele teavet kehtivate 
piirmäärade kohta ning toiduainete kohta, 
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mis võivad endasse koguda rohkem 
radioaktiivset kiirgust.

Or. fr

Muudatusettepanek 64

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähem tähtsate toiduainete nimekiri on 
esitatud käesoleva määruse II lisas.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa tuleks ELi tarbijaturul leiduvate 
keskmise tähtsusega ja vähem tähtsate 
toiduainete liigituse alusel tervenisti 
ümber sõnastada; liigituse koostamise 
peamiseks põhimõtteks peaks olema 
sidusus I lisaga.

Or. pl

Selgitus

Kõnealuse lisa liigituses puudub loogika. See sisaldab aineid, nagu laikvaik, vaigud ja 
kummid, mis pole isegi toiduained. Maniokki, pärme, küüslauku ega bataati ei saa aga 
käsitleda vähem tähtsate toiduainetena. Samamoodi võivad trühvlid (miks mitte seened muud 
taolised toiduained?) ohtliku olla, sest neid võivad süüa nii loomad kui ka inimesed.
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Muudatusettepanek 66

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse rakendamise kord, II 
lisas nimetatud vähem tähtsate 
toiduainete nimekirja muutused koos 
nende suhtes kehtiva radioaktiivse 
saastamise lubatud piirmääraga ning III 
lisas kehtestatud loomasööda lubatud 
piirmäärad võetakse vastu nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1234/200717 artikli 195 
lõikes 2 nimetatud korras, lähtudes 
seaduse analoogiast. Komisjoni abistab 
selles ad hoc komitee.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu määrus (Euratom) nr 3954/87 ja 
komisjoni määrus (Euratom) nr 844/89 ja 
nr 770/90 tunnistatakse kehtetuks.

Nõukogu määrus (Euratom) nr 3954/87 ja 
komisjoni määrus (Euratom) nr 844/89 ja 
nr 770/90 tunnistatakse kehtetuks, nagu on 
osutatud IV lisas.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides: IV lisas tekstis ei mainitud.

Muudatusettepanek 68
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Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I

Komisjoni ettepanek

TOIDUAINETE RADIOAKTIIVSE SAASTATUSE LUBATUD PIIRMÄÄRAD (Bq/kg)

Toiduained18

Imikutoidud19 Piima-
saadused20

Muud 
toiduained, 
v.a vähem 
tähtsad 
toiduained21

Vedel-
toiduained22

Strontsiumi 
isotoobid, 
eriti Sr-90

75 125 750 125

Joodi 
isotoobid, 
eriti I-131

150 500 2 000 500

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

1 20 80 20

Kõik teised 
pikema kui 
10päevase 
poolestusaja
ga nukliidid, 
eriti Cs-134, 
Cs-13723

400 1 000 1 250 1 000

Muudatusettepanek

TOIDUAINETE RADIOAKTIIVSE SAASTATUSE LUBATUD PIIRMÄÄRAD (Bq/kg)



AM\839508ET.doc 29/33 PE452.760v02-00

ET

Toiduained, 
sh vedel-
toiduained18

Strontsiumi 
isotoobid, 
eriti Sr-90

75

Joodi 
isotoobid, 
eriti I-131

150

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

1

Kõik teised 
pikema kui 
10päevase 
poolestusaja
ga nukliidid, 
eriti Cs-134, 
Cs-13723

400

Or. fr

Selgitus

Lubatud piirmäärad peavad põhinema kriitilises ja ebasoodsas olukorras olevate inimeste, 
eelkõige laste kaitse nõuetel. Ettepaneku kohaselt peaks eranditult kõigi toiduainete lubatud 
piirmäärad põhinema imikutoidu lubatud piirmääradel. Need tasemed vastavad mitmete 
organisatsioonide (Ameerika Ühendriikide toidu ja ravimite amet, ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsioon/Maailma Terviseorganisatsioon) kõige viimati esitatud 
andmetele. On üllatav, et neid tasemeid pole ELis pärast 1989 aastat läbi vaadatud.
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Muudatusettepanek 69
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – veerg 4 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vedeltoiduained Kraani- ja joogivesi ning vedeltoiduained

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on esitatud selguse huvides, et lihtsustada käesoleva määruse 
rakendamist. Vesi on toiduainete ja loomasööda peamisi koostisosi. Seda ei tohiks „peita” 
vedeltoiduainete hulka.

Muudatusettepanek 70
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – allmärkus 19 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Imikutoite määratletakse kui toiduaineid, 
mis on ette nähtud imikute toitmiseks 
esimesel neljal kuni kuuel elukuul ja
rahuldavad selle inimrühma 
toitumisvajadusi ning pannakse jaemüüki 
selgelt eristatavates ning etiketiga
«imikutoit» varustatud pakendites.

Imikutoite määratletakse kui toiduaineid, 
mis on ette nähtud imikute toitmiseks 
esimesel neljal kuni kuuel elukuul, ning 
piimasegu (või sarnast toodet), mis on ette 
nähtud alla 12 kuu vanuste laste 
toitmiseks ja mis rahuldavad selle 
inimrühma toitumisvajadusi ning pannakse 
jaemüüki selgelt eristatavates ning 
etiketiga «imikutoit» varustatud 
pakendites.

Or. en

Muudatusettepanek 71

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev lisa on välja jäetud.

Or. fr

Selgitus

Nagu põhjenduse 14 muudatusettepanekus on öeldud, on nimekiri välja jäetud ja seetõttu 
tuleks II lisa tervenisti välja jätta.

Muudatusettepanek 72
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II – rida 0714

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maniokk, maranta, saalep, mugul-
päevalill, bataat ning samasugused kõrge 
tärklise- ja inuliinisisaldusega juured ja 
mugulad, värsked või kuivatatud, 
tükeldatud või tükeldamata või 
graanulitena; saagopalmisäsi

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need toiduained on mõne toiduvaliku peamised koostisosad ja seetõttu ei tohiks need olla 
vähem tähtsate toiduainete nimekirjas, millele kohaldatakse kõrgemaid lubatuid tasemeid. 

Muudatusettepanek 73
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II – rida 1106 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

rubriigi 0714 saagost, juurtest või 
mugulatest valmistatud peen- ja jämejahu 

välja jäetud
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ning pulber

Or. en

Selgitus

Need toiduained on mõne toiduvaliku peamised koostisosad ja seetõttu ei tohiks need olla 
vähem tähtsate toiduainete nimekirjas, millele kohaldatakse kõrgemaid lubatuid tasemeid. 

Muudatusettepanek 74
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II – rida 1108 14 00

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maniokitärklis välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need toiduained on mõne toiduvaliku peamised koostisosad ja seetõttu ei tohiks need olla 
vähem tähtsate toiduainete nimekirjas, millele kohaldatakse kõrgemaid lubatuid tasemeid. 

Muudatusettepanek 75

Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III 

Komisjoni ettepanek

LOOMASÖÖDA RADIOAKTIIVSE SAASTATUSE (TSEESIUM-134 JA TSEESIUM-137)
LUBATUD PIIRMÄÄRAD

Loom Bq/kg24, 25

Sead 1 250
Kodulinnud, lambad, vasikad 2 500
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Muud 5 000

Muudatusettepanek

LOOMASÖÖDA RADIOAKTIIVSE SAASTATUSE (TSEESIUM-134, TSEESIUM-137,
IOOD- 131 JA STRONTSIUM-90) LUBATUD PIIRMÄÄRAD

Strontsiumi 
isotoobid, 
eriti Sr-90

Joodi 
isotoobid, 
eriti I-131

Cs-
134 ja 

Cs-
137

Loom Bq/kg 24 25

Sead 1 25 1 25 1 250
Kodulinnud, lambad, vasikad, veised 2 50 2 50 2 500

Or. fr

Selgitus

Teaduslikud uuringud näitavad, et teatavad saasteained (Sr-90 ja I-131) kanduvad 
toiduahelasse ja seetõttu tuleb neid loomasöödas piirata. Tehakse ettepanek asendada 
määruses sisalduv tabel uue tabeliga.


