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Tarkistus 21

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite 

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen
31 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 168 artiklan 4 kohdan ja 
169 artiklan 3 kohdan,

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa Euroopan unionin kansalaisten terveyden korkeatasoinen suojelu 
radioaktiivisen saastumisen tapahtuessa ja tämän asetuksen antamisen demokraattinen 
oikeutus, oikeusperustaksi on vaihdettava Lissabonin sopimus; näin Euroopan parlamentti 
voi osallistua päätöksentekoon asetuksesta, joka mahdollisesti vaikuttaa kansanterveyteen. 
Oikeusperustaksi ehdotetaan SEUT-sopimuksen 168 artiklaa (kansanterveys) tai 169 artiklan 
1 kohtaa (kuluttajansuoja).

Tarkistus 22
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite 

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
31 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 168 artiklan 4 kohdan 
b alakohdan,

Or. en

Perustelu

SEUT-sopimuksen 168 artiklan 4 kohdan b alakohta mahdollistaa toimenpiteiden 
toteuttamisen kasvinsuojelualalla. Asetuksen tavoitteena on asettaa elintarvikkeiden ja 
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rehujen radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot ydinonnettomuuden tai muun 
säteilytilan jälkeen, kun taas Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklaan perustuvassa 
neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom keskitytään ihmisryhmiin, jotka saattavat altistua 
radioaktiiviselle säteilylle. Koska asetuksen päätavoite on kansanterveyden suojelu, josta 
määrätään SEUT-sopimuksen 168 artiklassa, ei ole paikallaan viitata Euratomin 
perustamissopimukseen.

Tarkistus 23

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Perustamissopimuksen 2 artiklan 
b alakohdassa edellytetään, että neuvosto  
laatii yhtenäiset turvallisuusmääräykset 
väestön ja työntekijöiden terveyden 
suojelemiseksi sekä huolehtii niiden 
noudattamisesta perustamissopimuksen 
III luvun toisessa jaksossa täsmennettyjen 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Viittaus Euratomin perustamissopimukseen on turha, koska perusnormit on vahvistettu 
johdanto-osan 3 kappaleessa mainitussa direktiivissä N:o 96/29/Euratom. Tämä johdanto-
osan kappale korvataan viittauksella terveyden suojeluun ja Lissabonin sopimukseen.

Tarkistus 24
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Perustamissopimuksen 2 artiklan 
b alakohdassa edellytetään, että neuvosto 
laatii yhtenäiset turvallisuusmääräykset 

(2) Euratomin perustamissopimuksen 
2 artiklan b alakohdassa edellytetään, että 
neuvosto laatii yhtenäiset 
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väestön ja työntekijöiden terveyden 
suojelemiseksi sekä huolehtii niiden 
noudattamisesta perustamissopimuksen 
III luvun toisessa jaksossa täsmennettyjen 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

turvallisuusmääräykset väestön ja 
työntekijöiden terveyden suojelemiseksi 
sekä huolehtii niiden noudattamisesta 
Euratomin perustamissopimuksen 
III luvun toisessa jaksossa täsmennettyjen 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Lisäys selventää asiaa: "perustamissopimusta" ei pidä sekoittaa "EU:sta tehtyyn 
sopimukseen"; tarkistus helpottaa asetuksen täytäntöönpanoa.

Tarkistus 25

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 168 artiklan mukaan 
kaikkien unionin politiikkojen ja 
toimintojen määrittelyssä ja 
toteuttamisessa varmistetaan ihmisten 
terveyden korkeatasoinen suojelu.

Or. fr

Tarkistus 26
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Tšernobylin ydinvoimalassa 26 päivänä 
huhtikuuta 1986 tapahtuneen 
onnettomuuden seurauksena huomattava 

(4) Tšernobylin ydinvoimalassa 26 päivänä 
huhtikuuta 1986 tapahtuneen 
onnettomuuden seurauksena huomattava 
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määrä radioaktiivisia aineita levisi 
ilmakehään saastuttaen useimmissa 
Euroopan valtioissa elintarvikkeet ja rehut 
terveyden suojelun kannalta merkittävässä 
määrin.

määrä radioaktiivisia aineita levisi 
ilmakehään saastuttaen useimmissa 
Euroopan valtioissa elintarvikkeet ja rehut 
terveyden suojelun kannalta merkittävässä 
määrin; radioaktiivinen laskeuma 
saastutti myös maaperän, mikä lisäsi 
metsästä kerättävän ravinnon ja 
maataloustuotteiden radioaktiivisuutta 
laskeuma-alueella.

Or. pl

Perustelu

Radioaktiivisen saastumisen vaikutukset voivat olla välillisiä ja tuntua vasta pitkän ajan (jopa 
vuosien) kuluttua.

Tarkistus 27

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Vaikuttaa tarpeelliselta perustaa 
järjestelmä, joka antaa Euroopan 
atomienergiayhteisölle mahdollisuuden 
vahvistaa sellaisen ydinonnettomuuden tai 
muun säteilytilan jälkeen, joka saattaa 
aiheuttaa tai on aiheuttanut 
elintarvikkeiden tai rehujen huomattavan 
radioaktiivisen saastumisen, sallitut 
radioaktiivisen saastumisen enimmäistasot 
väestön suojelemiseksi.

(6) Vaikuttaa tarpeelliselta perustaa 
järjestelmä, joka antaa Euroopan unionille
mahdollisuuden vahvistaa sellaisen 
ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan 
jälkeen, joka saattaa aiheuttaa tai on 
aiheuttanut elintarvikkeiden tai rehujen 
huomattavan radioaktiivisen saastumisen, 
sallitut radioaktiivisen saastumisen 
enimmäistasot väestön terveyden 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 28
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen ja sen 4 ja 
9 artiklan mukaan komissio tukee 
tutkimusta, joka koskee radioaktiivisten 
isotooppien aiheuttamaan 
elintarvikkeiden ja rehujen saastumiseen 
liittyviä vaaroja ja tuotteiden sterilointiin 
käytettävän ionisoivan säteilyn 
(esimerkiksi gammasäteilyn) vaikutuksia 
niiden laatuun kemiallisten ja 
säteilyriskien kannalta.

Or. pl

Perustelu

Radioaktiiviset isotoopit saastuttavat elintarvikkeet ja rehut eri tavoin riippuen näiden 
tyypistä eli esimerkiksi siitä, käytetäänkö kasvista juuriosa, varsi, lehdet vai kukat. Myös 
kemiallinen koostumus voi muuttua ionisoivan säteilyn vaikutuksesta, mikä voi vaikuttaa 
haitallisesti elintarvikkeiden ja rehujen laatuun.

Tarkistus 29
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Elintarvikkeiden ja rehujen 
säteilyturvallisuuteen liittyviä keksintöjä 
ei voida suojata patentilla niin, ettei 
käyttökelpoista suojaamistekniikkaa 
voitaisi käyttää lisenssimaksua 
maksamatta.

Or. pl

Perustelu

Innovoivaa tekniikkaa, jolla voidaan vähentää radioaktiivisten aineiden aiheuttamaa 
elintarvikkeiden ja rehujen saastumista, ei pitäisi monopolisoida.
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Tarkistus 30

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Komission olisi annettava tarvittaessa 
välittömästi asetus ennalta vahvistettujen 
sallittujen enimmäistasojen 
soveltamisesta.

(8) Ydinonnettomuuksien tai muiden 
säteilytilojen yhteydessä komission on
välittömästi saatettava voimaan ennalta 
vahvistetut sallitut enimmäistasot ja 
annettava ne tiedoksi väestölle.

Or. fr

Perustelu

Erillistä asetusta ei tarvitse antaa. Tätä asetusta on voitava soveltaa suoraan.

Tarkistus 31
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Komissiolle olisi siirrettävä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä 
elintarvikkeiden ja rehujen (liitteet I ja 
III) radioaktiivisen saastumisen 
sallittujen enimmäistasojen ja vähemmän 
käytettyjen elintarvikkeiden luettelon 
(liite II) mukauttamisesta tekniikan 
kehitykseen. On erityisen tärkeää, että 
komissio toteuttaa valmistelutyön aikana 
asianmukaisia kuulemisia ja kuulee myös 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista ja 
asiantuntijoita.
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Or. en

Perustelu

Voidaan olettaa, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) asiantuntijat 
ovat asiassa kokeneempia, koska he ovat käsitelleet sitä viimeisten 7–8 vuoden ajan (EFSAn 
perustamisesta alkaen).

Tarkistus 32

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Johdetut viitearvot on vahvistettu tällä 
hetkellä saatavien säteilysuojelun alan 
tietojen perusteella, ja nämä tiedot voivat 
toimia perustana sellaisten radioaktiivisen 
saastumisen sallittujen enimmäistasojen 
vahvistamiselle, joita sovelletaan 
välittömästi sellaisen ydinonnettomuuden 
tai muun säteilytilan jälkeen, joka saattaa 
aiheuttaa tai on aiheuttanut 
elintarvikkeiden tai rehujen huomattavan 
radioaktiivisen saastumisen.

(9) Johdetut viitearvot on vahvistettu tällä 
hetkellä saatavien säteilysuojelun alan 
tietojen perusteella, ja näiden tietojen on 
toimittava perustana sellaisten 
radioaktiivisen saastumisen sallittujen 
enimmäistasojen vahvistamiselle, joita 
sovelletaan välittömästi sellaisen 
ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan 
jälkeen, joka saattaa aiheuttaa tai on 
aiheuttanut elintarvikkeiden tai rehujen 
huomattavan radioaktiivisen saastumisen.

Or. fr

Tarkistus 33

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Näissä sallituissa enimmäistasoissa 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
viimeisimmät kansainväliset tieteelliset 
lausunnot, jotka kuvastavat tarvetta
rauhoittaa väestöä ja välttää poikkeamat 

(10) Johdettuja viitearvoja ja sallittuja 
enimmäistasoja on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen, jotta voidaan 
ottaa asianmukaisesti huomioon tieteen 
kehitys ja viimeisimmät kansainväliset 
tieteelliset lausunnot sekä tarve rauhoittaa 
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kansainvälisistä määräyksistä. väestöä ja varmistaa sen korkeatasoinen 
suojelu ja välttää poikkeamat 
kansainvälisistä määräyksistä.

Or. fr

Perustelu

Asetuksen arvoja ei ole päivitetty sen jälkeen, kun ne alun perin hyväksyttiin. Sittemmin on 
edistytty säteilyannosten ja niiden terveysvaikutusten arvioinnissa. Yhdysvaltojen elintarvike-
ja lääkevirasto FDA tarkisti johdettuja viitearvoja ja sallittuja enimmäistasoja vuonna 1998 
ja suosittaa paljon tiukempia arvoja kuin mitä unionissa sovelletaan; siksi unionin on 
välttämättä mukauduttava alan tieteessä kansainvälisesti saavutettuun edistykseen.

Tarkistus 34

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Tällaisissa tapauksissa on kuitenkin
tarpeen ottaa asianmukaisesti huomioon 
erityisolosuhteet ja ottaa näin ollen 
käyttöön menettely, joka mahdollistaa 
ennalta vahvistettujen sallittujen 
enimmäistasojen nopean soveltamisen 
sellaisen ydinonnettomuuden tai muun 
säteilytilan yhteydessä, joka saattaa 
aiheuttaa tai on aiheuttanut 
elintarvikkeiden tai rehujen huomattavan 
radioaktiivisen saastumisen.

(11) Ydinonnettomuuksien tai muiden 
säteilytilojen yhteydessä on tarpeen ottaa 
asianmukaisesti huomioon kunkin 
onnettomuuden erityisolosuhteet ja ottaa 
näin ollen käyttöön menettely, joka 
mahdollistaa ennalta vahvistettujen 
sallittujen enimmäistasojen nopean 
alentamisen sekä tarvittaessa sallittujen 
enimmäistasojen käyttöönoton muita 
onnettomuudessa vapautuvia 
radionuklideja (erityisesti tritiumia) 
varten väestön mahdollisimman 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Koska ydinonnettomuudet ja säteilytilat ovat eriluonteisia ja niissä voi vapautua eri 
radionuklideja, on säädettävä nopean tarkistamisen järjestelystä. Vastauksen mukauttamista 
kunkin onnettomuuden erityisolosuhteisiin puolletaan myös Yhdysvaltojen FDA:ssa, joka 
suosittaa arvioinnin suorittamista välittömästi onnettomuuden jälkeen, jotta voidaan 
varmistua voimassa olevien tasojen sopivuudesta käsillä olevaan tilanteeseen.
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Tarkistus 35

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Sellaisen asetuksen, jolla sovelletaan 
sallittuja enimmäistasoja, olisi säilytettävä 
myös sisämarkkinoiden yhtenäisyys ja 
ehkäistävä kaupan vääristymät unionissa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sisämarkkinaperiaate mainitaan jo johdanto-osan 5 kappaleessa.

Tarkistus 36
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Elintarvikkeiden ja rehujen 
markkinoillesaattamiskriteereissä olisi 
otettava huomioon alueella esiintyvän 
taustasäteilyn määrä.

Or. pl

Perustelu

Ei ole taloudellista perustetta sille, että otetaan huomioon becquereleina kiloa kohden 
ilmaistava elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisuus, jos niiden kulutettuina tuottama, 
sievertin tuhannesosina ilmaistava keskimääräinen annos on kymmen- tai jopa satakertaisesti 
alhaisempi kuin tietyllä alueella vuodessa esiintyvä taustasäteily.
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Tarkistus 37

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Sallittujen enimmäistasojen 
soveltamiseksi on suotavaa ottaa käyttöön 
menettely, joka mahdollistaa 
asiantuntijoiden ja erityisesti 
perustamissopimuksen 31 artiklassa 
tarkoitetun asiantuntijaryhmän 
kuulemisen.

(13) Sallittujen enimmäistasojen 
soveltamiseksi on suotavaa ottaa käyttöön 
menettely, joka mahdollistaa 
asiantuntijoiden säännöllisen kuulemisen.
Komission on asetettava 
asiantuntijaryhmä tieteellisten ja 
ammattieettisten kriteerien pohjalta. 
Komission on julkistettava ryhmän 
kokoonpano ja sen jäsenten taloudellisia 
etuja koskevat ilmoitukset. Kun sallittuja 
enimmäistasoja mukautetaan, komission 
on myös kuultava säteilysuojelun alalla 
toimivien kansainvälisten elinten 
asiantuntijoita.

Or. fr

Perustelu

Tällä hetkellä Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklassa mainitun asiantuntijaryhmän 
kokoonpanosta ei ole saatavilla tietoja. Ryhmän kokoonpano on määritettävä selkeällä ja 
avoimella tavalla, ja se on Euroopan komission vastuulla, kuten on muidenkin tieteellisten 
komiteoiden ja eritoten terveyden suojelun ja kuluttajansuojan alalla toimivien komiteoiden 
laita.

Tarkistus 38
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Sallittujen enimmäistasojen 
soveltamiseksi on suotavaa ottaa käyttöön 
menettely, joka mahdollistaa 
asiantuntijoiden ja erityisesti 
perustamissopimuksen 31 artiklassa 

(13) Sallittujen enimmäistasojen 
soveltamiseksi on suotavaa ottaa käyttöön 
menettely, joka mahdollistaa 
asiantuntijoiden ja erityisesti Euratomin 
perustamissopimuksen 31 artiklassa 
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tarkoitetun asiantuntijaryhmän kuulemisen. tarkoitetun asiantuntijaryhmän kuulemisen.

Or. en

Perustelu

Lisäys selventää asiaa: "perustamissopimusta" ei pidä sekoittaa "EU:sta tehtyyn 
sopimukseen"; tarkistus helpottaa asetuksen täytäntöönpanoa.

Tarkistus 39
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Ydinonnettomuuden tai säteilytilan 
jälkeen olisi eri tahojen kuulemisen 
perusteella päätettävä, onko 
laimentamisen käyttö sallittua eli 
voidaanko esimerkiksi saastunutta maitoa 
sekoittaa saastumattomaan.

Or. pl

Perustelu

Jos litra maitoa, jonka radioaktiivisuus on 300 Bq/l, sekoitetaan 10 litraan saastumatonta 
maitoa, keskimääräinen saastuminen jää alle liitteessä I esitettyjen tasojen.

Tarkistus 40

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tämän asetuksen mukaisten 
sallittujen enimmäistasojen 
hyväksymisessä on varmistettava niiden 
väestönosien suojelu, jotka ovat 
suurimmassa vaarassa tai 
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suojattomimpia, kuten lapset ja henkilöt, 
jotka saattavat joutua maantieteellisesti 
erityksiin tai jotka harjoittavat 
kotitarveviljelyä tai -kalastusta. Sallittujen 
enimmäistasojen on oltava samat koko 
väestölle ja perustuttava kaikkein 
alhaisimpiin arvoihin.

Or. fr

Perustelu

Myös Yhdysvaltojen FDA:ssa sovelletaan tätä toimintatapaa. Tutkittuaan johdettuja tasoja 
ikäryhmittäin FDA suositti vuonna 1998, että ikäryhmää ja radionuklidia kohden sovelletaan 
tiukinta tasoa ja koko väestön korkeatasoinen suojelu varmistetaan määrittämällä suojelun 
taso suojattomimpien väestöryhmien perusteella, mikä yksinkertaistaa suositusten käytännön 
toimeenpanoa (esimerkiksi sama ruokavalio kaikille perheenjäsenille).

Tarkistus 41

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Vähemmän käytettyinä 
elintarvikkeina pidetään niitä 
elintarvikkeita, jotka eivät ole erityisen 
merkittäviä ja joita käytetään harvoin 
ihmisten ravintona.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Vähemmän käytetyn elintarvikkeen määritelmä on sattumanvarainen, sillä eri puolilla 
unionia asuvien ihmisten ruokavalio voi vaihdella suuresti tottumusten ja maantieteellisten 
alueiden mukaan. Tietyt väestönosat syövät suuria määriä tiettyjä elintarvikkeita (bataatteja, 
maniokkeja, kaakaomassaa ym.). Kaikki elintarvikkeet eivät pidätä radioaktiivisuutta samalla 
tavoin. Siksi erottelu elintarvikkeisiin ja vähemmän käytettyihin elintarvikkeisiin on 
poistettava.
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Tarkistus 42

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) Neuvoston on aiheellista varata oikeus 
käyttää suoraan valtaansa antaa asetus
komission ensimmäisen kuukauden 
kuluessa ydinonnettomuuden tai 
säteilytilan jälkeen ehdottamien 
toimenpiteiden vahvistamiseksi ajoissa.
Asiaa koskevan ehdotuksen komission 
antamassa asetuksessa säädettyjen 
säännösten mukauttamiseksi tai 
vahvistamiseksi, erityisesti radioaktiivisen 
saastumisen enimmäistasojen 
vahvistamiseksi, olisi perustuttava 
perustamissopimuksen 31 artiklaan ja 
väestön terveyden suojelemiseen. Sanotun 
vaikuttamatta mahdollisuuteen, että 
pitkällä aikavälillä onnettomuuden tai 
säteilytilan jälkeen muita säädöksiä tai 
toista oikeusperustaa saatetaan käyttää 
elintarvikkeiden tai rehujen valvomiseksi 
niitä markkinoille saatettaessa.

(15) Neuvoston on aiheellista varata oikeus 
käyttää suoraan valtaansa antaa päätös
komission ensimmäisen kuukauden 
kuluessa ydinonnettomuuden tai 
säteilytilan jälkeen ehdottamien 
toimenpiteiden vahvistamiseksi tai 
tarkistamiseksi alaspäin. Asiaa koskevan 
ehdotuksen komission antamassa 
asetuksessa säädettyjen säännösten 
mukauttamiseksi tai vahvistamiseksi, 
erityisesti radioaktiivisen saastumisen 
enimmäistasojen ja radionuklidien 
luettelon vahvistamiseksi, olisi 
perustuttava Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 ja 
169 artiklaan ja väestön terveyden 
suojelemiseen. Pitkällä aikavälillä 
onnettomuuden tai säteilytilan jälkeen 
sovellettavien tasojen on vastattava 
perusnormien vahvistamisesta 
työntekijöiden ja väestön terveyden 
suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä 
aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä 
toukokuuta 1996 annetussa neuvoston 
direktiivissä N:o 96/29/Euratom1

vahvistettuja suurimpia sallittuja 
säteilyaltistustasoja.
__________________

1 EYVL L 314, 4.12.1996, s. 20.

Or. fr
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Tarkistus 43
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) Neuvoston on aiheellista varata oikeus 
käyttää suoraan valtaansa antaa asetus 
komission ensimmäisen kuukauden 
kuluessa ydinonnettomuuden tai 
säteilytilan jälkeen ehdottamien 
toimenpiteiden vahvistamiseksi ajoissa. 
Asiaa koskevan ehdotuksen komission 
antamassa asetuksessa säädettyjen 
säännösten mukauttamiseksi tai 
vahvistamiseksi, erityisesti radioaktiivisen 
saastumisen enimmäistasojen 
vahvistamiseksi, olisi perustuttava 
perustamissopimuksen 31 artiklaan ja 
väestön terveyden suojelemiseen. Sanotun 
vaikuttamatta mahdollisuuteen, että 
pitkällä aikavälillä onnettomuuden tai 
säteilytilan jälkeen muita säädöksiä tai 
toista oikeusperustaa saatetaan käyttää 
elintarvikkeiden tai rehujen valvomiseksi 
niitä markkinoille saatettaessa.

(15) Neuvoston on aiheellista varata oikeus 
käyttää suoraan valtaansa antaa asetus 
komission ensimmäisen kuukauden 
kuluessa ydinonnettomuuden tai 
säteilytilan jälkeen ehdottamien 
toimenpiteiden vahvistamiseksi ajoissa. 
Asiaa koskevan ehdotuksen komission 
antamassa asetuksessa säädettyjen 
säännösten mukauttamiseksi tai 
vahvistamiseksi, erityisesti radioaktiivisen 
saastumisen enimmäistasojen 
vahvistamiseksi, olisi perustuttava 
Euratomin perustamissopimuksen 
31 artiklaan ja väestön terveyden 
suojelemiseen. Sanotun vaikuttamatta 
mahdollisuuteen, että pitkällä aikavälillä 
onnettomuuden tai säteilytilan jälkeen 
muita säädöksiä tai toista oikeusperustaa 
saatetaan käyttää elintarvikkeiden tai 
rehujen valvomiseksi niitä markkinoille 
saatettaessa.

Or. en

Perustelu

Lisäys selventää asiaa: "perustamissopimusta" ei pidä sekoittaa "EU:sta tehtyyn 
sopimukseen"; tarkistus helpottaa asetuksen täytäntöönpanoa.

Tarkistus 44

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(15 a) Kun ydinonnettomuus tai säteilytila 
edellyttää sallittujen enimmäistasojen 
soveltamista, väestölle on tiedotettava 
komissiossa ja kussakin jäsenvaltiossa 
sovellettavista tasoista. Lisäksi väestölle 
on tiedotettava elintarvikkeista ja 
rehuista, jotka saattavat pidättää muita 
enemmän radioaktiivisuutta.

Or. fr

Perustelu

Asetuksessa ei puhuta tiedottamisvelvollisuudesta, joka on sen täytäntöönpanon ehdoton 
edellytys.

Tarkistus 45

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Sallittujen enimmäistasojen 
noudattamista olisi valvottava 
asianmukaisesti,

(16) Sallittujen enimmäistasojen 
noudattamista on valvottava 
asianmukaisesti ja sellaisten 
elintarvikkeiden ja rehujen viennistä tai 
kaupan pitämisestä on langetettava 
seuraamuksia, joiden saastuminen ylittää 
sallitut enimmäistasot,

Or. fr

Tarkistus 46

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio saa, erityisesti joko nopean 
Euroopan atomienergiayhteisön 
tietojenvaihtojärjestelmän mukaisesti 
säteilytilan tai ydinonnettomuuden 
yhteydessä tai 26 päivänä syyskuuta 1986 
solmitun ydinonnettomuudesta tehtävää 
nopeaa ilmoitusta koskevan Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön yleissopimuksen 
mukaan, sellaisia virallisia tietoja 
ydinonnettomuuksista tai muista 
säteilytiloista, jotka osoittavat, että 
liitteessä I vahvistetut elintarvikkeiden 
sallitut radioaktiivisen saastumisen 
enimmäistasot tai liitteessä III vahvistetut 
rehujen sallitut enimmäistasot 
todennäköisesti ylittyvät tai ovat ylittyneet, 
komissio antaa välittömästi, jos olosuhteet 
sitä edellyttävät, asetuksen sallittujen 
enimmäistasojen ottamisesta käyttöön.

1. Jos komissio saa, erityisesti joko nopean 
Euroopan atomienergiayhteisön 
tietojenvaihtojärjestelmän mukaisesti 
säteilytilan tai ydinonnettomuuden 
yhteydessä tai 26 päivänä syyskuuta 1986 
solmitun ydinonnettomuudesta tehtävää 
nopeaa ilmoitusta koskevan Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön yleissopimuksen 
mukaan, sellaisia virallisia tietoja 
ydinonnettomuuksista tai muista 
säteilytiloista, jotka osoittavat, että 
liitteessä I vahvistetut elintarvikkeiden 
sallitut radioaktiivisen saastumisen 
enimmäistasot tai liitteessä III vahvistetut 
rehujen sallitut enimmäistasot 
todennäköisesti ylittyvät tai ovat ylittyneet, 
komissio antaa välittömästi päätöksen
sallittujen enimmäistasojen ottamisesta 
käyttöön.

Or. fr

Tarkistus 47

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
asetuksen voimassaoloajan on oltava niin 
lyhyt kuin mahdollista ja enintään kolme 
kuukautta, jollei 3 artiklan 4 kohdasta 
muuta johdu.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Voimassaoloaika voi olla niin pitkä kuin on tarpeen, ja kuten jäljempänä 4 artiklassa 
esitetään, pitkällä aikavälillä tasojen on vastattava direktiivissä N:o 96/29/Euratom 
vahvistettuja tasoja.
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Tarkistus 48

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee kuultuaan
asiantuntijoita ja mukaan lukien 
perustamissopimuksen 31 artiklassa 
tarkoitettua asiantuntijaryhmää, 
jäljempänä ’asiantuntijaryhmä’,
neuvostolle ehdotuksen tämän asetuksen 
2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
asetuksen mukauttamiseksi tai
vahvistamiseksi yhden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta.

1. Yhden kuukauden kuluessa 
ydinonnettomuudesta tai säteilytilasta ja 
kuultuaan asettamaansa
asiantuntijaryhmää, jäljempänä 
'asiantuntijaryhmä' komissio antaa 
neuvostolle ehdotuksen voimassa olevien 
säännösten vahvistamiseksi tai tasojen 
tarkistamiseksi sekä radionuklidien 
luettelon tarkistamiseksi tilanteen 
erityisolosuhteiden perusteella.

Or. fr

Tarkistus 49
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee kuultuaan asiantuntijoita 
ja mukaan lukien perustamissopimuksen 
31 artiklassa tarkoitettua 
asiantuntijaryhmää , jäljempänä 
’asiantuntijaryhmä’, neuvostolle 
ehdotuksen tämän asetuksen 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun asetuksen 
mukauttamiseksi tai vahvistamiseksi yhden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
antamisesta.

1. Komissio tekee kuultuaan asiantuntijoita 
ja mukaan lukien Euratomin 
perustamissopimuksen 31 artiklassa 
tarkoitettua asiantuntijaryhmää , 
jäljempänä ’asiantuntijaryhmä’, 
neuvostolle ehdotuksen tämän asetuksen 
2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun asetuksen 
mukauttamiseksi tai vahvistamiseksi yhden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
antamisesta.

Or. en
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Perustelu

Lisäys selventää asiaa: "perustamissopimusta" ei pidä sekoittaa "EU:sta tehtyyn 
sopimukseen"; tarkistus helpottaa asetuksen täytäntöönpanoa.

Tarkistus 50
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ottaa 1 kohdassa tarkoitettua 
ehdotusta tehdessään huomioon
perustamissopimuksen 30 ja 31 artiklan
mukaisesti vahvistetut perusnormit, 
mukaan lukien periaatteen, jonka 
mukaan altistuminen on pidettävä 
mahdollisimman alhaisella käytännössä 
saavutettavalla tasolla ottaen huomioon 
yleisen terveyden suojelemisen tarve sekä 
taloudelliset ja sosiaaliset tekijät.

2. Komissio täydentää ja päivittää tämän 
asetuksen liitteitä I ja III viimeisimmän 
lääketieteellisen tutkimuksen ja 
asiantuntijalausuntojen perusteella, jotta 
voidaan varmistaa, että radioaktiivisten 
isotooppien aiheuttaman elintarvikkeiden 
ja rehujen saastumisen enimmäistaso 
vastaa Euroopan atomienergiayhteisön
perustamissopimuksen 30 artiklan nojalla 
vahvistettua sallittua radioaktiivisuutta, 
joka ilmaistaan becquereleina tuotekiloa 
kohden.

Or. pl

Perustelu

Liitteitä I ja III, jotka jossain määrin liittyvät toisiinsa, olisi päivitettävä ja täydennettävä 
jatkuvasti.

Tarkistus 51

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ottaa 1 kohdassa tarkoitettua 
ehdotusta tehdessään huomioon 
perustamissopimuksen 30 ja 31 artiklan 

2. Komissio ottaa 1 kohdassa tarkoitettua 
ehdotusta tehdessään huomioon 
periaatteen, jonka mukaan altistuminen on 
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mukaisesti vahvistetut perusnormit, 
mukaan lukien periaatteen, jonka mukaan 
altistuminen on pidettävä mahdollisimman 
alhaisella käytännössä saavutettavalla 
tasolla ottaen huomioon yleisen terveyden
suojelemisen tarve sekä taloudelliset ja 
sosiaaliset tekijät.

pidettävä mahdollisimman alhaisella 
käytännössä saavutettavalla tasolla ottaen 
huomioon kansanterveyden ja erityisesti 
suojattomimpien väestönosien 
suojelemisen tarve.

Or. fr

Tarkistus 52
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ottaa 1 kohdassa tarkoitettua 
ehdotusta tehdessään huomioon 
perustamissopimuksen 30 ja 31 artiklan 
mukaisesti vahvistetut perusnormit, 
mukaan lukien periaatteen, jonka mukaan 
altistuminen on pidettävä mahdollisimman 
alhaisella käytännössä saavutettavalla 
tasolla ottaen huomioon yleisen terveyden 
suojelemisen tarve sekä taloudelliset ja 
sosiaaliset tekijät.

2. Komissio ottaa 1 kohdassa tarkoitettua 
ehdotusta tehdessään huomioon Euratomin 
perustamissopimuksen 30 ja 31 artiklan 
mukaisesti vahvistetut perusnormit, 
mukaan lukien periaatteen, jonka mukaan 
altistuminen on pidettävä mahdollisimman 
alhaisella käytännössä saavutettavalla 
tasolla ottaen huomioon yleisen terveyden 
suojelemisen tarve sekä taloudelliset ja 
sosiaaliset tekijät.

Or. en

Perustelu

Lisäys selventää asiaa: "perustamissopimusta" ei pidä sekoittaa "EU:sta tehtyyn 
sopimukseen"; tarkistus helpottaa asetuksen täytäntöönpanoa.

Tarkistus 53
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Koska on mahdollista, että pysyviä 
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isotooppeja pääsee ympäristöön 
ydinreaktorissa sattuneen onnettomuuden 
johdosta, luetteloa rehujen radioaktiivisen 
saastumisen sallituista enimmäistasoista 
olisi tarkistettava ja täydennettävä 
Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 32 artiklan 
mukaisesti niin, että se sisältää cesiumin 
radioaktiivisten pysyvien isotooppien 
lisäksi myös muita isotooppeja, kuten 
transuraaneja ja strontiumin ja jodin 
isotooppeja.

Or. pl

Perustelu

Lemmikkieläinten ruoka voi ihmisravinnon tavoin saastua eikä vain jodin isotoopeista.

Tarkistus 54

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä
1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 
asetusehdotuksen 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa.

3. Neuvosto hyväksyy yksinkertaisella 
enemmistöllä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 
päätösehdotuksen kuukauden kuluessa.
Neuvosto antaa päätöksestään tiedon 
Euroopan parlamentille.

Or. fr

Tarkistus 55

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen asetusten
voimassaoloaika on rajoitettu. 
Voimassaoloaikaa voidaan tarkistaa 
jäsenvaltion pyynnöstä tai komission 
aloitteesta 3 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Edellä 3 artiklassa tarkoitetun päätöksen
voimassaoloaika on rajoitettu, ja sillä on 
varmistettava pitkällä aikavälillä 
direktiivissä N:o 96/29/Euratom 
vahvistettu terveyden suojelun taso. 
Voimassaoloaikaa voidaan tarkistaa 
neuvoston tai Euroopan parlamentin
pyynnöstä tai komission aloitteesta 
3 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 56

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Sen varmistamiseksi, että liitteissä I ja 
III vahvistetuissa sallituissa 
enimmäistasoissa otetaan huomioon uudet 
saatavilla olevat tieteelliset tiedot, komissio 
kuulee aika ajoin asiantuntijoita ja 
erityisesti asiantuntijaryhmää.

1. Sen varmistamiseksi, että liitteissä I ja 
III vahvistetuissa sallituissa 
enimmäistasoissa otetaan huomioon uudet 
saatavilla olevat tieteelliset tiedot, 
komission on kuultava säännöllisesti
asiantuntijaryhmää sekä kolmansien 
maiden ja alalla toimivien kansainvälisten 
järjestöjen asiantuntijoita. Komissio 
asettaa asiantuntijaryhmän tieteellisten ja 
ammattieettisten kriteerien pohjalta. 
Komissio julkistaa ryhmän kokoonpanon 
ja sen jäsenten taloudellisia etuja 
koskevat ilmoitukset.

Or. fr

Tarkistus 57
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Sen varmistamiseksi, että liitteissä I ja 
III vahvistetuissa sallituissa 
enimmäistasoissa otetaan huomioon uudet 
saatavilla olevat tieteelliset tiedot, komissio 
kuulee aika ajoin asiantuntijoita ja 
erityisesti asiantuntijaryhmää.

1. Sen varmistamiseksi, että liitteissä I ja 
III vahvistetuissa sallituissa 
enimmäistasoissa otetaan huomioon uudet 
saatavilla olevat tieteelliset tiedot, komissio 
kuulee kahden vuoden välein 
asiantuntijoita, muun muassa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista ja 
muita asiantuntijoita.

Or. en

Perustelu

Saataville tuleva uusi tieteellinen tietämys on otettava huomioon säännöllisin, ennalta 
määritetyin määräajoin. Voidaan olettaa, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 
(EFSA) asiantuntijat ovat asiassa kokeneempia, koska he ovat käsitelleet sitä viimeisten 7–
8 vuoden ajan (EFSAn perustamisesta alkaen).

Tarkistus 58
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Liitteissä I, II ja III on otettava 
huomioon radioaktiivisten isotooppien 
osittainen hajoaminen säilykkeen 
säilyvyysaikana; näiden tuotteiden 
radioaktiivisuutta on jatkuvasti valvottava 
saastumisen aiheuttajan, jona voivat 
toimia esimerkiksi jodin isotoopit, 
mukaan.

Or. pl

Perustelu

Jodin radioaktiivisuus vähenee ajan myötä.

Tarkistus 59
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Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Liitteissä I ja III vahvistettuja sallittuja 
enimmäistasoja voidaan jäsenvaltion tai 
komission pyynnöstä tarkistaa tai täydentää 
komission neuvostolle tekemän ehdotuksen 
perusteella perustamissopimuksen 
31 artiklassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti.

2. Liitteissä I ja III vahvistettuja sallittuja 
enimmäistasoja voidaan neuvoston, 
Euroopan parlamentin tai komission 
pyynnöstä tarkistaa tai täydentää komission 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä 
tekemän tämän asetuksen tarkistamista 
koskevan ehdotuksen perusteella.

Or. fr

(Komission asiakirjan KOM(2010)0184 ranskankielisessä tekstissä on virhe; sanat "à 
l'annexe I" on poistettava.)

Tarkistus 60
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Liitteissä I ja III vahvistettuja sallittuja 
enimmäistasoja voidaan jäsenvaltion tai 
komission pyynnöstä tarkistaa tai täydentää 
komission neuvostolle tekemän ehdotuksen 
perusteella perustamissopimuksen 
31 artiklassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti.

2. Liitteissä I ja III vahvistettuja sallittuja 
enimmäistasoja voidaan jäsenvaltion tai 
komission pyynnöstä tarkistaa tai täydentää 
komission neuvostolle tekemän ehdotuksen 
perusteella Euratomin 
perustamissopimuksen 31 artiklassa 
määrätyn menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Lisäys selventää asiaa: "perustamissopimusta" ei pidä sekoittaa "EU:sta tehtyyn 
sopimukseen"; tarkistus helpottaa asetuksen täytäntöönpanoa.
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Tarkistus 61

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamiseksi
kolmansista maista tuodut elintarvikkeet ja 
rehut katsotaan markkinoille saatetuiksi, 
jos ne ovat yhteisön tullialueella muun 
tullimenettelyn kuin passitusmenettelyn 
alaisia.

Tätä asetusta sovelletaan myös
kolmansista maista tuotuihin 
elintarvikkeisiin ja rehuihin, jotka ovat 
passitusmenettelyn alaisia tai jotka on 
tarkoitettu vientiin.

Or. fr

Tarkistus 62

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio toimittaa komissiolle 
kaikki tämän asetuksen soveltamiseen 
tarvittavat tiedot ja erityisesti ne, jotka 
koskevat tapauksia, joissa sallittuja 
enimmäistasoja ei ole noudatettu. Komissio 
välittää nämä tiedot muille jäsenvaltioille.

2. Kukin jäsenvaltio toimittaa komissiolle 
kaikki tämän asetuksen soveltamiseen 
tarvittavat tiedot ja erityisesti ne, jotka 
koskevat tapauksia, joissa sallittuja 
enimmäistasoja ei ole noudatettu. Komissio 
välittää nämä tiedot muille jäsenvaltioille.
Komissio langettaa seuraamuksia, mikäli 
on pidetty kaupan tai viety elintarvikkeita 
tai rehuja, joiden saastuminen ylittää 
sallitut enimmäistasot.

Or. fr

Tarkistus 63

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)



AM\839508FI.doc 27/34 PE452.760v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jokaisen jäsenvaltion ja komission on 
saatettava väestölle tiedoksi voimassa 
olevat tasot ja tiedot elintarvikkeista, jotka 
saattavat pidättää muita enemmän 
radioaktiivisuutta.

Or. fr

Tarkistus 64

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Vähemmän käytettyjen elintarvikkeiden 
luettelo vahvistetaan liitteessä II.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 65
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Liite II on laadittava uudelleen EU:n 
kuluttajamarkkinoilla käytettävän 
välituotteiden ja vähemmän käytettyjen 
elintarvikkeiden luokittelun perusteella; 
liitteen I on noudatettava kyseisen 
luokittelun perusperiaatetta.

Or. pl

Perustelu

Liitteessä käytetty luokittelu on täysin epälooginen. Se sisältää kumilakkojen, luonnonkumien 
ja -hartsien sekä kumi- ja oleohartsien kaltaisia aineita, jotka eivät ole edes elintarvikkeita, ja 
toisaalta luokittelee perusteetta maniokin, hiivan, valkosipulin ja bataatin vähemmän 
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käytetyiksi elintarvikkeiksi. Myös tryffelit (entäpä sienet ym.?) voivat olla erittäin haitallisia, 
etenkin koska riistaeläimet ja ihmiset saattavat syödä niitä.

Tarkistus 66

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
yksityiskohtaiset säännöt ja vähemmän 
käytettyjen elintarvikkeiden luettelon 
mukauttaminen sekä niihin sovellettavat 
liitteessä II vahvistetut radioaktiivisten 
saastumisen sallitut enimmäistasot ja 
liitteessä III vahvistetut rehujen sallitut 
enimmäistasot annetaan neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 
195 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti, jota sovelletaan 
soveltuvin osin. Tätä varten komissiota 
avustaa tilapäinen komitea.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 67
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan neuvoston asetus (Euratom) 
N:o 3954/87 sekä komission asetukset 
(Euratom) N:o 944/89 ja N:o 770/90.

Kumotaan neuvoston asetus (Euratom) 
N:o 3954/87 sekä komission asetukset 
(Euratom) N:o 944/89 ja N:o 770/90, kuten 
liitteestä IV käy ilmi.

Or. en
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Perustelu

Lisäys selventää asiaa: liitettä IV ei mainita tekstissä.

Tarkistus 68

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti

ELINTARVIKKEIDEN RADIOAKTIIVISEN SAASTUMISEN SALLITUT ENIMMÄISTASOT 
(Bq/kg)

Elintarvikkeet18

Vauvan-
ruoka19

Maito-
tuotteet20

Muut 
elintarvikkeet, 
lukuun 
ottamatta 
vähemmän 
käytettyjä21

Nestemäiset 
elintarvikkeet22

Strontiumin 
isotoopit, 
erityisesti SR
-90

75 125 750 125

Jodin 
isotoopit, 
erityisesti I-
131

150 500 2 000 500

Plutoniumin 
ja 
transplutoniu
min alfa-
aktiiviset 
isotoopit, 
erityisesti 
Pu-239 ja 
Am-241

1 20 80 20

Kaikki muut 
nuklidit, 
joiden 
puoliintumis

400 1 000 1 250 1 000
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aika on yli 
10 päivää, 
erityisesti 
Cs-134 
ja Cs-13723

Tarkistus

ELINTARVIKKEIDEN RADIOAKTIIVISEN SAASTUMISEN SALLITUT ENIMMÄISTASOT 
(Bq/kg)

Ravinnoksi 
tarkoitetut 
elintarvik-
keet ja 
nestemäiset 
elintarvik-
keet18

Strontiumin 
isotoopit, 
erityisesti SR
-90

75

Jodin 
isotoopit, 
erityisesti I-
131

150

Plutoniumin 
ja 
transplutoniu
min alfa-
aktiiviset 
isotoopit, 
erityisesti 
Pu-239 ja 
Am-241

1

Kaikki muut 
nuklidit, 
joiden 
puoliintumis
aika on yli 
10 päivää, 
erityisesti 
Cs-134 
ja Cs-13723

400
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Or. fr

Perustelu

Sallittujen tasojen on perustuttava vaarassa olevien ja suojattomimpien väestönosien, kuten 
lasten, suojelua koskeviin vaatimuksiin. Tarkistuksessa esitetään, että sallitut tasot 
perustetaan elintarviketyyppejä erittelemättä vauvoille sallittuihin tasoihin. Nämä tasot 
vastaavat eri tahojen (Yhdysvaltojen FDA, FAO/WHO) viimeisimpiä virallisia lukuja. On 
hämmästyttävää, ettei unionissa sovellettavia arvoja ole vuoden 1989 jälkeen koskaan 
tarkistettu.

Tarkistus 69
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
Liite I – sarake 4 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Nestemäiset elintarvikkeet Vesijohtovesi, juomavesi ja nestemäiset 
elintarvikkeet

Or. en

Perustelu

Lisäys selventää tekstiä ja helpottaa asetuksen täytäntöönpanoa. Vesi on yksi elintarvikkeiden 
ja rehujen pääainesosista; sitä ei pidä "kätkeä" "nestemäisiin elintarvikkeisiin".

Tarkistus 70
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 19 alaviite

Komission teksti Tarkistus

19 Vauvanruoalla tarkoitetaan 
elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu lasten 
ruuaksi näiden 4-6 ensimmäisen 
elinkuukauden aikana ja jotka itsessään 
täyttävät tämän ryhmän ravintotarpeet ja 

19 Vauvanruoalla  tarkoitetaan lasten 
ruuaksi näiden 4-6 ensimmäisen 
elinkuukauden aikana tarkoitettuja 
elintarvikkeita ja alle 12 kuukauden 
ikäisille lapsille tarkoitettua  
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jotka asetetaan myyntiin helposti 
tunnistettavissa pakkauksissa ja joissa on 
merkintä 'lastenruokavalmiste'.

äidinmaidonkorviketta (tai vastaavia 
valmisteita), jotka itsessään täyttävät tämän 
ryhmän ravintotarpeet ja jotka asetetaan 
myyntiin helposti tunnistettavissa 
pakkauksissa ja joissa on merkintä 
’lastenruokavalmiste’.

Or. en

Tarkistus 71

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II 

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kuten johdanto-osan 14 kappaletta koskevassa tarkistuksessa ehdotetaan, luettelo ja siten 
myös koko liite II poistetaan.

Tarkistus 72
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite II – rivi 0714

Komission teksti Tarkistus

Maniokki- (kassava-), arrow-, ja 
slepjuuret, maa-artisokat, bataatit ja 
niiden kaltaiset tärkkelystä tai inuliinia 
sisältävät juuret ja mukulat, tuoreet tai 
kuivatut,

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Eräissä ruokavalioissa nämä muodostavat pääasiallisen ravinnon, eikä niitä siksi pitäisi 
sisällyttää vähemmän käytettyjen elintarvikkeiden luetteloon, jossa sallitut enimmäistasot ovat 
suuremmat.

Tarkistus 73
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite II – rivi 1106 20

Komission teksti Tarkistus

Nimikkeen 0714 saagosta, juurista tai 
mukuloista valmistetut hienot ja karkeat 
jauhot sekä jauhe

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Eräissä ruokavalioissa nämä muodostavat pääasiallisen ravinnon, eikä niitä siksi pitäisi 
sisällyttää vähemmän käytettyjen elintarvikkeiden luetteloon, jossa sallitut enimmäistasot ovat 
suuremmat.

Tarkistus 74
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Liite II – rivi 1108 14 00

Komission teksti Tarkistus

Maniokkitärkkelys (cassavatärkkelys) Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Eräissä ruokavalioissa nämä muodostavat pääasiallisen ravinnon, eikä niitä siksi pitäisi 
sisällyttää vähemmän käytettyjen elintarvikkeiden luetteloon, jossa sallitut enimmäistasot ovat 
suuremmat.



PE452.760v02-00 34/34 AM\839508FI.doc

FI

Tarkistus 75

Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite III 

Komission teksti

REHUJEN SALLITUT RADIOAKTIIVISEN SAASTUMISEN ENIMMÄISTASOT (CESIUM 134
JA CESIUM 137)

Eläinryhmä Bq/kg 24 25

Siat 1 250
Siipikarja, karitsat, vasikat 2 500
Muut 5 000

Tarkistus

REHUJEN SALLITUT RADIOAKTIIVISEN SAASTUMISEN ENIMMÄISTASOT 
(CESIUM 134, CESIUM 137, JODI 131 JA STRONTIUM 90)

Strontiu
min

isotoopit, 
erityisesti

SR-90

Jodin 
isotoopit, 
erityisesti 

I-131

Cs-134 ja 
Cs-137

Eläinryhmä Bq/kg 24 25

Siat 1 25 1 25 1 250
Siipikarja, karitsat, vasikat, nautakarja 2 50 2 50 2 500

Or. fr

Perustelu

Tieteellisten tutkimusten mukaan tietyt vierasaineet (SR-90 ja I-131) siirtyvät ravintoketjuun, 
minkä vuoksi niiden määrää rehussa on rajoitettava. Asetuksen taulukon tilalle esitetään 
uutta taulukkoa.


