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Amendement 21
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, en met name op artikel 31,

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op artikel 168, lid 4, en artikel 169, 
lid 3,

Or. fr

Motivering

Om een hoog beschermingsniveau van de gezondheid van de Europese burgers te garanderen 
ingeval van radioactieve besmetting en omwille van de democratische legitimiteit van deze 
verordening, moet de rechtsgrondslag worden gewijzigd overeenkomstig het nieuwe Verdrag 
van Lissabon ten einde het Europees Parlement een rol te geven in de besluitvorming over 
een verordening die gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de bevolking. Voorgesteld 
worden o.a. volksgezondheid (artikel 168) of consumentenbescherming (artikel 169, lid 1).

Amendement 22
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, en met name op artikel 31,

Gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 168, lid 4, onder b),

Or. en

Motivering

Op grond van artikel 168, lid 4, onder b) kunnen maatregelen op fytosanitair gebied worden 
getroffen. Doel van de verordening is maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve 
besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander 
stralingsgevaar vast te stellen, terwijl Verordening nr. 96/29/Euratom, gebaseerd op artikel 
31 van het Euratom-Verdrag, zich richt op de groep personen die blootstaat aan een 
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mogelijke radioactieve besmetting. De verwijzing naar het Euratom-Verdrag is derhalve niet 
op zijn plaats aangezien de hoofddoelstelling van de verordening de bescherming van de 
volksgezondheid is, hetgeen gereguleerd wordt in artikel 168 VWEU.

Amendement 23
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 2, onder b), van het Verdrag 
wordt bepaald dat de Gemeenschap 
uniforme veiligheidsnormen moet 
vaststellen voor de 
gezondheidsbescherming van de 
bevolking en de werknemers en ervoor 
moet waken dat deze worden toegepast, 
zoals nader vastgesteld in de tweede titel, 
hoofdstuk III, van het Verdrag.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De verwijzing naar het artikel van Euratom is overbodig gezien de goedkeuring van Richtlijn 
96/29/Euratom die deze normen vaststelt en die in overweging 3 wordt vermeld. De 
verwijzing naar de gezondheidsbescherming en naar het Verdrag van Lissabon vervangt deze 
overweging.

Amendement 24
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 2, onder b), van het Verdrag 
wordt bepaald dat de Gemeenschap 
uniforme veiligheidsnormen moet 
vaststellen voor de 
gezondheidsbescherming van de bevolking 
en de werknemers en ervoor moet waken 

(2) In artikel 2, onder b), van het Euratom-
Verdrag wordt bepaald dat de 
Gemeenschap uniforme veiligheidsnormen 
moet vaststellen voor de 
gezondheidsbescherming van de bevolking 
en de werknemers en ervoor moet waken 
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dat deze worden toegepast, zoals nader 
vastgesteld in de tweede titel, hoofdstuk 
III, van het Verdrag.

dat deze worden toegepast, zoals nader 
vastgesteld in de tweede titel, hoofdstuk 
III, van het Euratom-Verdrag.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking. Niet te verwarren met het "Verdrag betreffende de EU" - om de verdere 
tenuitvoerlegging van deze verordening te vergemakkelijken.

Amendement 25
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Volgens artikel 168 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet bij de bepaling en de 
uitvoering van elk beleid en elk optreden 
van de Gemeenschap een hoog niveau 
van bescherming van de menselijke 
gezondheid worden verzekerd.

Or. fr

Amendement 26
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Als gevolg van het ongeval in de 
kerncentrale van Tsjernobyl op 26 april 
1986 zijn aanzienlijke hoeveelheden 
radioactieve stoffen in de atmosfeer terecht 
gekomen zodat in verscheidene Europese 
landen levensmiddelen en diervoeders 
besmet zijn geraakt tot een niveau dat 
vanuit het standpunt van de 

(4) Als gevolg van het ongeval in de 
kerncentrale van Tsjernobyl op 26 april 
1986 zijn aanzienlijke hoeveelheden 
radioactieve stoffen in de atmosfeer terecht 
gekomen zodat in verscheidene Europese 
landen levensmiddelen en diervoeders 
besmet zijn geraakt tot een niveau dat 
vanuit het standpunt van de 
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volksgezondheid significant was. volksgezondheid significant was; de 
bodem werd ook besmet door radioactieve 
fall-out, wat leidde tot een toename van de 
radioactiviteit van de land- en 
bosbouwproducten die in de besmette 
gebieden werden geoogst.

Or. pl

Motivering

De gevolgen van de besmetting met radioactieve stoffen kunnen indirect zijn en zich pas (vele 
jaren) later openbaren.

Amendement 27
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De noodzaak bestaat een systeem in te 
stellen waardoor de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie bij een 
nucleair ongeval of ander stralingsgevaar 
dat een significante radioactieve 
besmetting van levensmiddelen of 
diervoeders tot gevolg heeft of kan hebben, 
in staat is om ter bescherming van de 
bevolking maximaal toelaatbare niveaus 
voor de radioactieve besmetting vast te 
stellen.

(6) De noodzaak bestaat een systeem in te 
stellen waardoor de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie bij een 
nucleair ongeval of ander stralingsgevaar 
dat een significante radioactieve 
besmetting van levensmiddelen of 
diervoeders tot gevolg heeft of kan hebben,
in staat is om ter verzekering van een hoog 
niveau van bescherming van de 
gezondheid van de bevolking maximaal 
toelaatbare niveaus voor de radioactieve 
besmetting vast te stellen.

Or. fr

Amendement 28
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Op basis van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie, en met name de 
artikelen 4 en 9, zal de Europese 
Commissie onderzoek steunen naar de 
gevaren van besmetting van 
levensmiddelen en diervoeders met 
radioactieve isotopen en de gevolgen van 
ioniserende straling (bijv. gammastraling) 
die gebruikt wordt voor sterilisatie voor de 
kwaliteit van deze producten vanuit het 
oogpunt van chemisch en stralingsrisico.

Or. pl

Motivering

Levensmiddelen en diervoeders worden naar gelang het soort op verschillende manieren 
besmet met radioactieve isotopen, nl. naar gelang ze deel uitmaken van het wortelstelsel, de 
stam, de bladeren of de bloem. Ook kan de chemische samenstelling onder invloed van de 
ioniserende straling wijzigingen ondergaan, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de 
kwaliteit van de levensmiddelen en de diervoeders.

Amendement 29
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) De stralingsveiligheid van 
levensmiddelen en diervoeders mag niet 
onderworpen zijn aan patenten die het 
onmogelijk maken dat de juiste 
veiligheidstechnologiën worden gebruikt 
zonder aankoop van de licentierechten.

Or. pl

Motivering

Innoverende technologieën die de besmetting van levensmiddelen en diervoeders met 
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radioactieve stoffen beperken zouden niet gemonopoliseerd mogen worden.

Amendement 30
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De Commissie moet, zo de 
omstandigheden dat vereisen, 
onmiddellijk een verordening vaststellen
waarbij van tevoren vastgelegde maximaal 
toelaatbare niveaus van toepassing worden 
verklaard.

(8) De Commissie moet bij een nucleair 
ongeval of stralingsgevaar onmiddellijk 
van tevoren vastgelegde maximaal 
toelaatbare niveaus van toepassing 
verklaren en deze kenbaar maken aan de 
bevolking.

Or. fr

Motivering

Het is niet nodig een verordening vast te stellen. Deze verordening moet rechtstreeks van 
toepassing zijn.

Amendement 31
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De Commissie moet de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het VWEU gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de aanpassing aan de technische 
vooruitgang van de maximaal toelaatbare 
niveaus van radioactieve besmetting van 
levensmiddelen en diervoeders (bijlagen I 
en III), en van de lijst van minder 
belangrijke levensmiddelen (bijlage II). 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
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ook op het niveau van de EFSA en andere 
deskundigen.

Or. en

Motivering

Verwacht wordt dat de deskundigen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(EFSA) meer ervaring hebben op dit gebied omdat zij er al 7-8 jaar mee bezig zijn (sinds de 
oprichting van de EFSA). 

Amendement 32
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Op basis van de thans beschikbare 
gegevens op het gebied van de 
stralingsbescherming, zijn afgeleide 
referentieniveaus vastgesteld en die 
niveaus kunnen als grondslag dienen voor 
het vaststellen van maximaal toelaatbare 
niveaus van radioactieve besmetting die 
onmiddellijk dienen te worden toegepast 
bij een nucleair ongeval of ander 
stralingsgevaar dat een significante 
radioactieve besmetting van 
levensmiddelen of diervoeders tot gevolg 
heeft of kan hebben.

(9) Op basis van de thans beschikbare 
gegevens op het gebied van de 
stralingsbescherming, zijn afgeleide 
referentieniveaus vastgesteld en die 
niveaus moeten als grondslag dienen voor 
het vaststellen van maximaal toelaatbare 
niveaus van radioactieve besmetting die 
onmiddellijk dienen te worden toegepast 
bij een nucleair ongeval of ander 
stralingsgevaar dat een significante 
radioactieve besmetting van 
levensmiddelen of diervoeders tot gevolg 
heeft of kan hebben.

Or. fr

Amendement 33
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij deze maximaal toelaatbare niveaus 
is rekening gehouden met de jongste 

(10) De afgeleide referentieniveaus en de 
maximaal toelaatbare niveaus moeten 
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wetenschappelijke gegevens die 
momenteel internationaal beschikbaar zijn 
en tegelijkertijd is de noodzaak in 
aanmerking genomen de bevolking gerust 
te stellen en verschillen in de internationale 
regelgeving te voorkomen.

regelmatig worden herzien om rekening te 
houden met de jongste wetenschappelijke 
vooruitgang en de wetenschappelijke
gegevens die momenteel internationaal 
beschikbaar zijn, de noodzaak in 
aanmerking te nemen de bevolking gerust 
te stellen en een hoog 
beschermingsniveau van de bevolking te 
verzekeren, en verschillen in de 
internationale regelgeving te voorkomen.

Or. fr

Motivering

De huidige waarden van de verordening zijn niet bijgewerkt sinds de vaststelling ervan. 
Sindsdien is er vooruitgang geboekt in de evaluatie van de blootstellingsdoses en de gevolgen 
voor de gezondheid. De US FDA heeft de afgeleide referentiewaarden en de maximaal 
toelaatbare niveaus in 1998 herzien, en beveelt veel strengere waarden aan dan die gelden in 
de EU, die zich wel móet aanpassen aan de internationale vooruitgang die op dit gebied is 
geboekt. 

Amendement 34
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is echter noodzakelijk rekening te 
houden met de bijzondere omstandigheden 
en derhalve moet een procedure worden 
vastgesteld voor de snelle aanpassing van 
deze van tevoren vastgestelde niveaus aan 
maximaal toelaatbare niveaus die 
aangepast zijn aan de omstandigheden 
van een bepaald nucleair ongeval of 
ander stralingsgevaar dat een significante 
radioactieve besmetting van 
levensmiddelen of diervoeders tot gevolg 
heeft of kan hebben.

(11) Het is bij ieder nucleair ongeval of bij 
ieder ander stralingsgevaar noodzakelijk 
rekening te houden met de bijzondere 
omstandigheden van ieder ongeval, en 
derhalve moet een procedure worden 
vastgesteld voor de snelle neerwaartse
aanpassing van deze van tevoren 
vastgestelde niveaus aan maximaal 
toelaatbare niveaus en zonodig maximaal 
toelaatbare niveaus vast te stellen voor 
overige radio-isotopen (met name tritium) 
die bij het ongeval zijn vrijgekomen, om 
een zo hoog mogelijk niveau van 
bescherming van de bevolking te 
garanderen.
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Or. fr

Motivering

Aangezien nucleaire ongevallen of gevallen van stralingsgevaar een verschillend karakter 
kunnen hebben en verschillende radio-isotopen kunnen betreffen, moet er een bepaling 
worden opgenomen voor een snelle herziening. Een flexibele aanpak van specifieke gevallen 
is ook de benadering van de US FDA die een onmiddellijke evaluatie aanbeveelt na een 
ongeval om ervoor te zorgen dat de niveaus ter plaatse zijn afgestemd op de situatie.

Amendement 35
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een verordening waarbij maximaal 
toelaatbare niveaus van toepassing 
worden verklaard, moet tevens de eenheid 
van de interne markt bewaren en 
verleggingen van het handelsverkeer in de 
Unie voorkomen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het beginsel van de interne markt wordt al in overweging 5 genoemd.

Amendement 36
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De criteria voor het in de handel 
brengen van levensmiddelen zouden 
rekening moeten houden met de 
natuurlijke hoeveelheid 
achtergrondstraling in een gegeven 
gebied.
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Or. pl

Motivering

Er kan geen economische reden worden aangevoerd om rekening te houden met de 
radioactiviteit van levensmiddelen en diervoeders in becquerels per kilogram die, bij 
consumptie, een gemiddelde dosis opleveren in millisieverts van tientallen of zelfs enkele 
honderden keer lager dan de jaarlijkse achtergronddosis op een bepaalde locatie.

Amendement 37
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Teneinde de aanpassing van maximaal 
toelaatbare niveaus te vereenvoudigen, 
dienen procedures te worden vastgesteld 
waardoor deskundigen kunnen worden 
geraadpleegd, met inbegrip van de groep 
deskundigen bedoeld in artikel 31 van het 
Verdrag.

(13) Teneinde de aanpassing van maximaal 
toelaatbare niveaus te vereenvoudigen, 
dienen procedures te worden vastgesteld 
waardoor deskundigen regelmatig kunnen 
worden geraadpleegd. Door de Commissie 
moet een groep deskundigen worden 
ingesteld aan de hand van 
wetenschappelijke en deontologische 
criteria. De samenstelling van de groep 
moet door de Commissie openbaar 
worden gemaakt, alsmede de opgave van 
hun belangen. Bij de aanpassing van de 
maximaal toelaatbare niveaus moet de 
Commissie ook deskundigen van 
internationale instanties raadplegen die 
actief zijn op het gebied van 
stralingsbescherming.

Or. fr

Motivering

Er is momenteel geen enkele transparante informatie beschikbaar over de samenstelling van 
de deskundigengroep die genoemd wordt in artikel 31 van het Euratom-Verdrag. De groep 
moet op duidelijke en transparante wijze worden samengesteld onder verantwoordelijkheid 
van de Europese Commissie, zoals dat ook gebeurt bij andere wetenschappelijke comités, met 
name op het gebied gezondheidsbescherming en consumentenbescherming.
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Amendement 38
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Teneinde de aanpassing van maximaal 
toelaatbare niveaus te vereenvoudigen, 
dienen procedures te worden vastgesteld 
waardoor deskundigen kunnen worden 
geraadpleegd, met inbegrip van de groep 
deskundigen bedoeld in artikel 31 van het 
Verdrag.

(13) Teneinde de aanpassing van maximaal 
toelaatbare niveaus te vereenvoudigen, 
dienen procedures te worden vastgesteld 
waardoor deskundigen kunnen worden 
geraadpleegd, met inbegrip van de groep 
deskundigen bedoeld in artikel 31 van het 
Euratom-Verdrag.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking. Niet te verwarren met het "Verdrag betreffende de EU" - om de verdere 
tenuitvoerlegging van deze verordening te vergemakkelijken.

Amendement 39
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Ingeval van een nucleair ongeval 
of ander stralingsgevaar moet er door 
middel van raadplegingsprocedures 
telkens antwoord gegeven worden op de 
vraag of verdunning is toegestaan, 
bijvoorbeeld door besmette melk te 
verdunnen met niet-besmette melk.

Or. pl

Motivering

Als je een liter melk die besmet is met 300 Bql/l vermengt met 10 liter niet-besmette melk, is 
de gemiddelde besmetting lager dan de waarden die vermeld staan in bijlage I.
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Amendement 40
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Bij de vaststelling van de 
maximaal toelaatbare niveaus van de 
huidige verordening moeten worden 
uitgegaan van de beschermingseisen van 
de meest kritieke en kwetsbare leden van 
de bevolking, met name kinderen en 
mensen die geografisch geïsoleerd of 
zelfvoorzienend zijn. De maximaal 
toelaatbare niveaus moeten dezelfde zijn 
voor de gehele bevolking en moeten 
gebaseerd zijn op de laagste niveaus.

Or. fr

Motivering

Deze benadering is ook die van de US FDA die in 1998 na bestudering van de afgeleide 
niveaus voor verschillende leeftijdsgroepen aanbeveelt het meest ongunstige niveau per 
leeftijdsgroep en per radio-isotoop aan te houden, en zo een hoog niveau van bescherming 
van de gehele bevolking te waarborgen op basis van de bescherming van de meest kwetsbare 
groep en het gemakkelijker wordt een praktisch gevolg te geven aan de aanbeveling (zelfde 
voedingspatroon voor het gehele gezin).

Amendement 41
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Minder belangrijke levensmiddelen 
moeten worden geacht minder belangrijk 
te zijn in de voeding van de mens en 
slechts een zeer gering deel uit te maken 
van het verbruik van levensmiddelen door 
de bevolking.

Schrappen
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Or. fr

Motivering

De definitie van minder belangrijke levensmiddelen is arbitrair omdat de voedingspatronen 
van de bevolking in de EU niet uniform zijn en sterk kunnen verschillen naar gelang de 
gewoonten en de geografische regio's. Sommige levensmiddelen (zoete aardappelen, 
maniokwortels, cacaopasta enz.) kunnen in grote hoeveelheden worden geconsumeerd door 
bepaalde bevolkingsgroepen. Niet alle levensmiddelen houden radioactiviteit op dezelfde 
manier vast. Het onderscheid tussen levensmiddelen en minder belangrijke levensmiddelen 
moet dus worden opgeheven.

Amendement 42
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het is passend dat de Raad zich het 
recht voorbehoudt rechtstreeks de 
bevoegdheid uit te oefenen om een 
verordening vast te stellen met het oog op 
de tijdige bekrachtiging van de 
maatregelen die de Commissie heeft 
voorgesteld in de eerste maand na een 
nucleair ongeval of ander stralingsgevaar. 
Het desbetreffende voorstel tot wijziging of 
bekrachtiging van de in de door de 
Commissie vastgestelde verordening 
vervatte voorschriften, met name de 
vaststelling van maximaal toelaatbare 
niveaus van radioactieve besmetting, moet 
worden gebaseerd op artikel 31 van het 
Verdrag, gelet op de bescherming van de 
volksgezondheid. Dit laat de mogelijkheid 
dat op de lange termijn na het ongeval of 
ander stralingsgevaar andere 
rechtsinstrumenten of een andere 
rechtsgrondslag worden gebruikt ten 
behoeve van het toezicht op 
levensmiddelen en diervoeders die op de 
markt worden gebracht, onverlet.

(15) Het is passend dat de Raad zich het 
recht voorbehoudt rechtstreeks de 
bevoegdheid uit te oefenen om een besluit 
vast te stellen met het oog op de 
bekrachtiging of neerwaartse herziening
van de maatregelen die de Commissie heeft 
voorgesteld in de eerste maand na een 
nucleair ongeval of ander stralingsgevaar. 
Het desbetreffende voorstel tot wijziging of 
bekrachtiging van de in de door de 
Commissie vastgestelde verordening 
vervatte voorschriften, met name de 
vaststelling van maximaal toelaatbare 
niveaus van radioactieve besmetting en de 
lijst van radio-isotopen, moet worden 
gebaseerd op artikel 168 en artikel 169
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, gelet op de 
bescherming van de volksgezondheid. Op 
de lange termijn moeten de na het ongeval 
of ander stralingsgevaar toegepaste 
niveaus conform zijn aan de maximaal 
toelaatbare blootstellingsniveaus 
overeenkomstig Richtlijn 96/29/Euratom 
van de Raad van 13 mei 1996 tot 
vaststelling van de basisnormen voor de 
bescherming van de gezondheid der 
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bevolking en der werknemers tegen de 
aan ioniserende straling verbonden 
gevaren1.
__________________

1 PB L 314 van 4.12.1996, blz. 20.

Or. fr

Amendement 43
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het is passend dat de Raad zich het 
recht voorbehoudt rechtstreeks de 
bevoegdheid uit te oefenen om een 
verordening vast te stellen met het oog op 
de tijdige bekrachtiging van de 
maatregelen die de Commissie heeft 
voorgesteld in de eerste maand na een 
nucleair ongeval of ander stralingsgevaar. 
Het desbetreffende voorstel tot wijziging of 
bekrachtiging van de in de door de 
Commissie vastgestelde verordening 
vervatte voorschriften, met name de 
vaststelling van maximaal toelaatbare 
niveaus van radioactieve besmetting, moet 
worden gebaseerd op artikel 31 van het 
Verdrag, gelet op de bescherming van de 
volksgezondheid. Dit laat de mogelijkheid 
dat op de lange termijn na het ongeval of 
ander stralingsgevaar andere 
rechtsinstrumenten of een andere 
rechtsgrondslag worden gebruikt ten 
behoeve van het toezicht op 
levensmiddelen en diervoeders die op de 
markt worden gebracht, onverlet.

(15) Het is passend dat de Raad zich het 
recht voorbehoudt rechtstreeks de 
bevoegdheid uit te oefenen om een 
verordening vast te stellen met het oog op 
de tijdige bekrachtiging van de 
maatregelen die de Commissie heeft 
voorgesteld in de eerste maand na een 
nucleair ongeval of ander stralingsgevaar. 
Het desbetreffende voorstel tot wijziging of 
bekrachtiging van de in de door de 
Commissie vastgestelde verordening 
vervatte voorschriften, met name de 
vaststelling van maximaal toelaatbare 
niveaus van radioactieve besmetting, moet 
worden gebaseerd op artikel 31 van het 
Euratom-Verdrag, gelet op de 
bescherming van de volksgezondheid. Dit 
laat de mogelijkheid dat op de lange 
termijn na het ongeval of ander 
stralingsgevaar andere rechtsinstrumenten 
of een andere rechtsgrondslag worden 
gebruikt ten behoeve van het toezicht op 
levensmiddelen en diervoeders die op de 
markt worden gebracht, onverlet.

Or. en
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Motivering

Ter verduidelijking. Niet te verwarren met het "Verdrag betreffende de EU" - om de verdere 
tenuitvoerlegging van deze verordening te vergemakkelijken.

Amendement 44
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Het is bij een nucleair ongeval of 
ander stralingsgevaar waarbij de 
maximaal toelaatbare niveaus worden 
toegepast, noodzakelijk de bevolking op de 
hoogte te stellen van de geldende niveaus, 
zowel op het niveau van de Commissie als 
op dat van iedere lidstaat. Bovendien moet 
aan de bevolking worden meegedeeld 
welke levensmiddelen en diervoeders een 
hogere concentratie radioactiviteit 
kunnen bevatten.

Or. fr

Motivering

De voorlichtingsplicht komt in de verordening niet aan bod en is een essentiële voorwaarde 
voor de tenuitvoerlegging van deze verordening.

Amendement 45
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Op het aanhouden van de maximaal 
toelaatbare niveaus moeten de nodige 
controles worden uitgevoerd,

(16) Op het aanhouden van de maximaal 
toelaatbare niveaus moeten de nodige 
controles worden uitgevoerd en er moeten 
de nodige sancties worden getroffen bij de 
uitvoer of het in de handel brengen van 
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diervoeders die een besmettingsniveau 
hebben dat hoger ligt dan de maximaal 
toelaatbare niveaus,

Or. fr

Amendement 46
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie, met name in het 
kader van het systeem van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie voor 
snelle uitwisseling van informatie in het 
geval van stralingsgevaar dan wel 
krachtens het IAEA-Verdrag van 26 
september 1986 inzake vroegtijdige 
kennisgeving van een nucleair ongeval, 
officiële informatie heeft ontvangen over 
ongevallen of ander stralingsgevaar 
waaruit blijkt dat de in bijlage I 
aangegeven maximaal toelaatbare niveaus 
voor levensmiddelen of de in bijlage III 
aangegeven maximaal toelaatbare niveaus 
voor diervoeders zullen worden bereikt of 
zijn bereikt, stelt zij, indien de 
omstandigheden dat noodzakelijk maken, 
onmiddellijk een verordening vast 
waardoor deze maximaal toelaatbare 
niveaus van toepassing worden verklaard.

1. Wanneer de Commissie, met name in het 
kader van het systeem van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie voor 
snelle uitwisseling van informatie in het 
geval van stralingsgevaar dan wel 
krachtens het IAEA-Verdrag van 26 
september 1986 inzake vroegtijdige 
kennisgeving van een nucleair ongeval, 
officiële informatie heeft ontvangen over 
ongevallen of ander stralingsgevaar 
waaruit blijkt dat de in bijlage I 
aangegeven maximaal toelaatbare niveaus 
voor levensmiddelen of de in bijlage III 
aangegeven maximaal toelaatbare niveaus 
voor diervoeders zullen worden bereikt of 
zijn bereikt, stelt zij onmiddellijk een 
besluit vast waardoor deze maximaal 
toelaatbare niveaus van toepassing worden 
verklaard.

Or. fr

Amendement 47
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een verordening als bedoeld in lid 1 
heeft een zo beperkt mogelijke 
geldigheidsduur, die onverminderd artikel 
3, lid 4, ten hoogste drie maanden mag 
bedragen. 3954/87 (aangepast)

Schrappen

Or. fr

Motivering

De geldigheidsduur kan zo lang zijn als nodig is en moet op de lange termijn conform zijn 
aan de niveaus van Richtlijn 96/29/Euratom als voorgesteld in artikel 4 hieronder.

Amendement 48
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na raadpleging van deskundigen, 
waaronder de groep deskundigen van 
artikel 31 van het Verdrag, hierna de 
„groep deskundigen” genoemd , legt de 
Commissie binnen een maand na de 
vaststelling van de in artikel 2, lid 1, van 
deze verordening bedoelde verordening 
aan de Raad een voorstel voor voor een 
verordening tot wijziging of bekrachtiging 
van de voorschriften van die verordening.

1. Uiterlijk een maand na het nucleaire 
ongeval of ander stralingsgevaar en na 
raadpleging van de door de Commissie 
ingestelde groep deskundigen, hierna de 
„groep deskundigen” genoemd , legt de 
Commissie aan de Raad een voorstel voor 
ter bevestiging van de bestaande 
bepalingen of ter herziening van de 
niveaus of ter herziening van de lijst met 
radio-isotopen, naar gelang de bijzondere 
omstandigheden van de situatie.

Or. fr

Amendement 49
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na raadpleging van deskundigen, 
waaronder de groep deskundigen van 
artikel 31 van het Verdrag, hierna de 
„groep deskundigen” genoemd , legt de 
Commissie binnen een maand na de 
vaststelling van de in artikel 2, lid 1, van 
deze verordening bedoelde verordening 
aan de Raad een voorstel voor voor een 
verordening tot wijziging of bekrachtiging 
van de voorschriften van die verordening.

1. Na raadpleging van deskundigen, 
waaronder de groep deskundigen van 
artikel 31 van het Euratom-Verdrag, 
hierna de „groep deskundigen” genoemd , 
legt de Commissie binnen een maand na de 
vaststelling van de in artikel 2, lid 1, van 
deze verordening bedoelde verordening 
aan de Raad een voorstel voor voor een 
verordening tot wijziging of bekrachtiging 
van de voorschriften van die verordening.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking. Niet te verwarren met het "Verdrag betreffende de EU" - om de verdere 
tenuitvoerlegging van deze verordening te vergemakkelijken.

Amendement 50
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het voorleggen van het voorstel voor 
een verordening als bedoeld in lid 1, houdt 
de Commissie rekening met de 
basisnormen, vastgesteld krachtens de 
artikelen 30 en 31 van het Verdrag, met 
inbegrip van het beginsel dat elke 
blootstelling zo beperkt moet worden 
gehouden als redelijkerwijs mogelijk is, 
met inachtneming van de bescherming 
van de volksgezondheid en van sociale en 
economische factoren.

2. De Europese Commissie breidt op basis 
van het jongste medische onderzoek en de 
meest recente expertise de bijlagen I en 
III van deze verordening uit en 
actualiseert deze bijlagen om te 
waarborgen dat de maximale besmetting 
van levensmiddelen en diervoeders met 
radioactieve isotopen krachtens artikel 30 
van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, in overeenstemming is met 
de toegestane radioactiviteit gemeten in 
becquerels per kilogram van het product.

Or. pl
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Motivering

De bijlagen I en III, die tot op zekere hoogteverband met elkaar houden, zouden voortdurend 
geactualiseerd en aangevuld moeten worden.

Amendement 51
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het voorleggen van het voorstel voor 
een verordening als bedoeld in lid 1, houdt 
de Commissie rekening met de 
basisnormen, vastgesteld krachtens de 
artikelen 30 en 31 van het Verdrag, met 
inbegrip van het beginsel dat elke 
blootstelling zo beperkt moet worden 
gehouden als redelijkerwijs mogelijk is, 
met inachtneming van de bescherming van 
de volksgezondheid en van sociale en 
economische factoren.

2. Bij het voorleggen van het voorstel voor 
een besluit als bedoeld in lid 1, houdt de 
Commissie rekening met de basisnormen, 
vastgesteld krachtens de artikelen 30 en 31 
van het Verdrag, met inbegrip van het 
beginsel dat elke blootstelling zo beperkt 
moet worden gehouden als redelijkerwijs 
mogelijk is, met inachtneming van de 
bescherming van de volksgezondheid met 
name van de meest kwetsbare leden van 
de bevolking.

Or. fr

Amendement 52
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het voorleggen van het voorstel voor 
een verordening als bedoeld in lid 1, houdt 
de Commissie rekening met de 
basisnormen, vastgesteld krachtens de 
artikelen 30 en 31 van het Verdrag, met 
inbegrip van het beginsel dat elke 
blootstelling zo beperkt moet worden 
gehouden als redelijkerwijs mogelijk is, 
met inachtneming van de bescherming van 
de volksgezondheid en van sociale en 

2. Bij het voorleggen van het voorstel voor 
een verordening als bedoeld in lid 1, houdt
de Commissie rekening met de 
basisnormen, vastgesteld krachtens de 
artikelen 30 en 31 van het Euratom-
Verdrag, met inbegrip van het beginsel dat 
elke blootstelling zo beperkt moet worden 
gehouden als redelijkerwijs mogelijk is, 
met inachtneming van de bescherming van 
de volksgezondheid en van sociale en 
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economische factoren. economische factoren.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking. Niet te verwarren met het "Verdrag betreffende de EU" - om de verdere 
tenuitvoerlegging van deze verordening te vergemakkelijken.

Amendement 53
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aangezien isotopen van vaste 
stoffen in het milieu terecht kunnen 
komen na een ongeval met een 
kernreactor, moet de lijst van maximaal 
toelaatbare niveaus van radioactieve 
besmetting van diervoeders worden 
uitgebreid en aangevuld, overeenkomstig 
artikel 32 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, met andere isotopen naast 
de stabiele radioactieve cesiumisotopen, 
zoals transuranen en isotopen van 
strontium- en jodiumisotopen.

Or. pl

Motivering

Diervoeders zijn net als levensmiddelen blootgesteld aan besmetting en niet alleen met 
jodiumisotopen.

Amendement 54
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Raad neemt binnen de in artikel 2, lid 
2, bepaalde termijn met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen een besluit over 
het in de leden 1 en 2 bedoelde voorstel 
voor een verordening.

3. De Raad neemt binnen een maand met 
gewone meerderheid van stemmen een 
besluit over het in de leden 1 en 2 bedoelde 
voorstel voor een besluit. De Raad stelt het 
Europees Parlement van zijn besluit in 
kennis.

Or. fr

Amendement 55
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een verordening als bedoeld in artikel 3 
heeft een beperkte geldigheidsduur. Deze 
geldigheidsduur kan op verzoek van een 
lidstaat of op initiatief van de Commissie 
worden herzien overeenkomstig de in 
artikel 3 vastgelegde procedure.

Een besluit als bedoeld in artikel 3 heeft 
een beperkte geldigheidsduur en moet 
ertoe leiden dat op lange termijn de 
niveaus ter bescherming van de 
gezondheid van Richtlijn 96/29/Euratom 
worden gegarandeerd. Deze 
geldigheidsduur kan op verzoek van de 
Raad, het Parlement of op initiatief van de 
Commissie worden herzien 
overeenkomstig de in artikel 3 vastgelegde 
procedure.

Or. fr

Amendement 56
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde ervoor zorg te dragen dat bij 
de in de bijlagen I en III vastgelegde 

1. Teneinde ervoor zorg te dragen dat bij 
de in de bijlagen I en III vastgelegde 
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maximaal toelaatbare niveaus rekening 
wordt gehouden met eventuele nieuwe 
beschikbaar komende wetenschappelijke 
gegevens, wint de Commissie van tijd tot 
tijd het advies in van deskundigen, 
waaronder de groep deskundigen.

maximaal toelaatbare niveaus rekening 
wordt gehouden met eventuele nieuwe 
beschikbaar komende wetenschappelijke 
gegevens, heeft de Commissie de plicht 
om regelmatig het advies in te winnen van 
de groep deskundigen, alsmede van 
deskundigen van derde landen en van 
internationale organisaties die actief zijn 
op dit gebied. De groep deskundigen wordt 
ingesteld door de Commissie aan de hand 
van wetenschappelijke en deontologische 
criteria. De samenstelling van de groep 
moet door de Commissie openbaar 
worden gemaakt, alsmede de opgave van 
hun belangen.

Or. fr

Amendement 57
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde ervoor zorg te dragen dat bij 
de in de bijlagen I en III vastgelegde 
maximaal toelaatbare niveaus rekening 
wordt gehouden met eventuele nieuwe 
beschikbaar komende wetenschappelijke 
gegevens, wint de Commissie van tijd tot 
tijd het advies in van deskundigen, 
waaronder de groep deskundigen.

1. Teneinde ervoor zorg te dragen dat bij 
de in de bijlagen I en III vastgelegde 
maximaal toelaatbare niveaus rekening 
wordt gehouden met eventuele nieuwe 
beschikbaar komende wetenschappelijke 
gegevens, wint de Commissie om de twee 
jaar het advies in van deskundigen, 
waaronder deskundigen van de EFSA, en 
andere deskundigen.

Or. en

Motivering

Er moet met een van te voren vastgestelde regelmaat rekening worden gehouden met nieuwe 
wetenschappelijke gegevens die beschikbaar komen. Verwacht wordt dat de deskundigen van 
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) meer ervaring hebben op dit gebied 
omdat zij er al 7-8 jaar mee bezig zijn (sinds de oprichting van de EFSA). 
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Amendement 58
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In de bijlagen I, II en III moet 
rekening gehouden worden met het effect 
van het gedeeltelijke verval van 
radioactieve isotopen gedurende de 
periode waarin de geconserveerde 
levensmiddelen worden opgeslagen; de 
radioactiviteit van deze producten 
afhankelijk van het soort besmetting, bijv. 
met jodiumisotopen, zou voortdurend 
gemeten moeten worden.

Or. pl

Motivering

Ioniserende radioactiviteit neemt na verloop van tijd af.

Amendement 59
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op verzoek van een lidstaat of de 
Commissie kunnen de in de bijlagen I en 
III vastgelegde maximaal toelaatbare 
niveaus worden herzien of aangevuld, 
nadat de Commissie daartoe een voorstel 
bij de Raad heeft ingediend 
overeenkomstig de in artikel 31 van het 
Verdrag neergelegde procedure.

2. Op verzoek van de Raad, het Parlement
of de Commissie kunnen de in de bijlagen I 
en III vastgelegde maximaal toelaatbare 
niveaus worden herzien of aangevuld, 
nadat de Commissie een voorstel ter 
herziening van deze verordening bij de 
Raad en bij het Parlement heeft ingediend 
overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure.

Or. fr

(Fout in de originele Franse versie van COM(2010)0184; schrappen 'à l'annexe I')
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Amendement 60
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op verzoek van een lidstaat of de 
Commissie kunnen de in de bijlagen I en 
III vastgelegde maximaal toelaatbare 
niveaus worden herzien of aangevuld, 
nadat de Commissie daartoe een voorstel 
bij de Raad heeft ingediend 
overeenkomstig de in artikel 31 van het 
Verdrag neergelegde procedure.

2. Op verzoek van een lidstaat of de 
Commissie kunnen de in de bijlagen I en 
III vastgelegde maximaal toelaatbare 
niveaus worden herzien of aangevuld, 
nadat de Commissie daartoe een voorstel 
bij de Raad heeft ingediend 
overeenkomstig de in artikel 31 van het 
Euratom-Verdrag neergelegde procedure.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking. Niet te verwarren met het "Verdrag betreffende de EU" - om de verdere 
tenuitvoerlegging van deze verordening te vergemakkelijken.

Amendement 61
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze verordening 
worden uit derde landen ingevoerde 
levensmiddelen of diervoeders beschouwd 
als op de markt gebracht indien zij op het 
douanegebied van de Gemeenschap 
onderworpen worden aan een andere 
douaneprocedure dan een 
doorvoerprocedure.

Deze verordening is ook van toepassing op 
uit derde landen ingevoerde 
levensmiddelen en diervoeders, voor 
transitvervoer, of bestemd voor de uitvoer.

Or. fr
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Amendement 62
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat verstrekt de Commissie alle 
gegevens over de toepassing van deze 
verordening, in het bijzonder over gevallen 
van overschrijding van de maximaal 
toelaatbare niveaus. De Commissie doet 
deze gegevens toekomen aan de andere 
lidstaten.

2. Elke lidstaat verstrekt de Commissie alle 
gegevens over de toepassing van deze 
verordening, in het bijzonder over gevallen 
van overschrijding van de maximaal 
toelaatbare niveaus. De Commissie doet 
deze gegevens toekomen aan de andere 
lidstaten. De Commissie legt sancties op 
wanneer levensmiddelen of diervoeders 
waarvan de besmetting de maximaal 
toelaatbare niveaus overschrijdt, in de 
handel worden gebracht of worden 
uitgevoerd.

Or. fr

Amendement 63
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Alle lidstaten, alsmede de 
Commissie delen de bevolking de 
geldende niveaus mee, alsmede welke 
levensmiddelen een hogere concentratie 
radioactiviteit kunnen bevatten.

Or. fr

Amendement 64
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lijst van minder belangrijke 
levensmiddelen is opgenomen in 
bijlage II.

Schrappen

Or. fr

Amendement 65
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II zou in zijn geheel herschreven 
moeten worden op basis van een indeling 
van halffabrikaten en minder belangrijke 
levensmiddelen die op de markt van de 
EU worden aangetroffen; het 
basisprincipe van die indeling zou 
consistent moeten zijn met bijlage I.

Or. pl

Motivering

Er zit geen logica in de indeling van deze bijlage; de bijlage bevat stoffen als gomlak, harsen 
en gomharsen, die niet eens levensmiddelen zijn, terwijl maniok, gist, knoflook en zoete 
aardappelen niet als minder belangrijke levensmiddelen mogen worden beschouwd. Evenzeer 
vormen truffels (en waarom niet paddenstoelen e.d.?) een ernstig risico, met name omdat zij 
gegeten kunnen worden door wild en mensen.

Amendement 66
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen ter uitvoering van deze 
verordening en de aanpassing van de lijst 

Schrappen
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van minder belangrijke levensmiddelen, 
tezamen met de daarop van toepassing 
zijnde maximaal toelaatbare niveaus van 
radioactieve besmetting, zoals opgenomen 
in bijlage II, en de aanpassing van de in 
bijlage III opgenomen maximaal 
toelaatbare niveaus voor diervoeders 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 van de Raad17 bedoelde 
procedure, die van overeenkomstige 
toepassing is. Daartoe wordt de 
Commissie bijgestaan door een ad hoc 
comité.

Or. fr

Amendement 67
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verordening (Euratom) nr. 3954/87 van de 
Raad en de Verordeningen (Euratom) nr. 
944/89 en nr. 770/90 van de Commissie 
worden ingetrokken.

Verordening (Euratom) nr. 3954/87 van de 
Raad en de Verordeningen (Euratom) nr. 
944/89 en nr. 770/90 van de Commissie 
worden ingetrokken, als vermeld in 
bijlage IV.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking. Bijlage IV wordt niet genoemd in de tekst.

Amendement 68
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I



PE452.760v02-00 30/35 AM\839508NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst

MAXIMAAL TOELAATBARE NIVEAUS VOOR LEVENSMIDDELEN (in Bq/kg)

Levensmiddelen18

Babyvoedin
g19

Zuivelprodu
cten20

Andere 
levensmidde
len, met 
uitzondering 
van minder 
belangrijke2

1

Vloeibare 
levensmidde
len22

Strontium-
isotopen, met 
name Sr-90

75 125 750 125

Jodiumisotopen, 
met name I-131 150 500 2 000 500

Alfa-
emitterende 
isotopen van 
plutonium en 
transplutonium
elementen, 
met name Pu-
239 en Am-
241

1 20 80 20

Alle andere 
nucliden met 
een 
halveringstijd 
van meer dan 
10 dagen, met 
name Cs-134 
en Cs-13723

400 1 000 1 250 1 000

Amendement

MAXIMAAL TOELAATBARE NIVEAUS VOOR LEVENSMIDDELEN (in Bq/kg)

Levensmid-
delen en 
vloeibare 
levensmidde
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len18

Strontium-
isotopen, met 
name Sr-90

75

Jodiumisotopen, 
met name I-131 150

Alfa-
emitterende 
isotopen van 
plutonium en 
transplutonium
elementen, 
met name 
Pu-239 en 
Am-241

1

Alle andere 
nucliden met 
een 
halveringstijd 
van meer dan 
10 dagen, met 
name Cs-134 
en Cs-13723

400

Or. fr

Motivering

De toelaatbare niveaus moeten gebaseerd zijn op de beschermingseisen van de meest kritieke 
en kwetsbare leden van de bevolking, met name kinderen. Voorgesteld wordt de toelaatbare 
niveaus van alle levensmiddelen te baseren op de toelaatbare niveaus voor zuigelingen. Deze 
niveaus stemmen overeen met de meest recente officiële cijfers van verschillende instanties 
(US FDA, FAO/WHO). Het is trouwens verbazingwekkend dat deze waarden sinds 1989 
binnen de EU nooit zijn herzien.

Amendement 69
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – kolom 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vloeibare levensmiddelen Kraan- en drinkwater en vloeibare 
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levensmiddelen

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking - om de verdere tenuitvoerlegging van deze verordening te 
vergemakkelijken. Water is een van de belangrijkste bestanddelen van levensmiddelen en 
diervoeders; het zou niet 'verborgen' mogen worden in "vloeibare levensmiddelen". 

Amendement 70
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – voetnoot 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 Als babyvoeding worden aangemerkt de 
levensmiddelen die speciaal bestemd zijn 
voor voeding van zuigelingen in de eerste 
vier tot zes maanden van hun leven, die op 
zichzelf voldoen aan de voedingsbehoeften 
van deze categorie personen en in de 
detailhandel verkrijgbaar zijn in 
gemakkelijk herkenbare verpakkingen 
voorzien van het etiket «babyvoeding».

19 Als babyvoeding worden aangemerkt de 
levensmiddelen die speciaal bestemd zijn 
voor voeding van zuigelingen in de eerste 
vier tot zes maanden en flesvoeding (of 
equivalente producten) die bestemd is 
voor zuigelingen jonger dan twaalf 
maanden, die op zichzelf voldoen aan de 
voedingsbehoeften van deze categorie 
personen en in de detailhandel verkrijgbaar 
zijn in gemakkelijk herkenbare 
verpakkingen voorzien van het etiket 
«babyvoeding».

Or. en

Amendement 71
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze bijlage wordt geschrapt.

Or. fr
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Motivering

Zoals voorgesteld in het AM op overweging 14, wordt de lijst geschrapt en dus bijlage II.

Amendement 72
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – rij 0714

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), 
salepwortel, aardperen, bataten (zoete 
aardappelen) en dergelijke wortels en 
knollen met een hoog gehalte aan zetmeel 
of aan inuline, vers of gedroogd, ook 
indien in stukken of in pellets; merg van 
de sagopalm

Schrappen

Or. en

Motivering

In sommige voedingspatronen is dit hoofdvoedsel en derhalve mag het niet worden 
opgenomen in de lijst van minder belangrijke levensmiddelen waar de toegestane niveaus 
hoger zijn.

Amendement 73
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – rij 1106 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Meel, gries en poeder van sago en van 
wortels of knollen bedoeld bij post 0714

Schrappen

Or. en

Motivering

In sommige voedingspatronen is dit hoofdvoedsel en derhalve mag het niet worden 
opgenomen in de lijst van minder belangrijke levensmiddelen waar de toegestane niveaus 
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hoger zijn.

Amendement 74
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – rij 1108 14 00

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maniokzetmeel (cassave) Schrappen

Or. en

Motivering

In sommige voedingspatronen is dit hoofdvoedsel en derhalve mag het niet worden 
opgenomen in de lijst van minder belangrijke levensmiddelen waar de toegestane niveaus 
hoger zijn.

Amendement 75
Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst

MAXIMAAL TOELAATBARE NIVEAUS RADIOACTIEVE BESMETTING (CESIUM 134 EN
CESIUM 137) VAN DIERVOEDERS

Diersoort Bq/kg 24 25

Varkens 1 250
Pluimvee, lammeren en kalveren 2 500
Overige 5 000
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Amendement

MAXIMAAL TOELAATBARE NIVEAUS RADIOACTIEVE BESMETTING (CESIUM 134,
CESIUM 137, JODIUM 131 EN STRONTIUM 90) VAN DIERVOEDERS

Strontium-
isotopen, 
met name 

Sr-90

Jodium-
isotopen, 
met name 

I-131

Cs-134 
en 

Cs-137

Diersoort Bq/kg 24 25

Varkens 1 25 1 25 1 250
Pluimvee, lammeren, kalveren, runderen 2 50 2 50 2 500

Or. fr

Motivering

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat bepaalde isotopen (Sr-90 en I-131) worden 
doorgegeven in de voedselketen en dus moeten worden beperkt in diervoeders. Er wordt een 
nieuwe tabel voorgesteld ter vervanging van de tabel in de verordening.


