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Ändringsförslag 21
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen, särskilt 
artikel 31,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artiklarna 168.4 och 169.3,

Or. fr

Motivering

För att garantera en hög nivå på skyddet av unionsmedborgarnas hälsa i händelse av 
radioaktiv kontaminering och för att förordningen ska antas med demokratisk legitimitet bör 
den rättsliga grunden ändras utgående från det nya Lissabonfördraget så att 
Europaparlamentet får medverka vid beslutsfattandet om en förordning som kan påverka 
befolkningens hälsa. Här föreslås det att folkhälsan (artikel 168) ska beaktas eller 
konsumentskyddet (artikel 169.1).

Ändringsförslag 22
Ivo Belet

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen, särskilt 
artikel 31,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artikel 168.4 b,

Or. en

Motivering

Artikel 168.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt möjliggör beslut om åtgärder 
på växtskyddsområdet. Syftet med förordningen är att fastställa gränsvärden för nivåerna av 
radioaktiv kontaminering av livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan 
radiologisk nödsituation, medan rådets direktiv 96/29/Euratom, som grundar sig på artikel 31 
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i Euratomfördraget, är inriktat på olika grupper av personer som kan utsättas för eventuell 
strålning. Hänvisningen till Euratomfördraget är därför inte på sin plats, eftersom 
huvudsyftet med förordningen är att skydda folkhälsan och föreskrifterna om detta återfinns i 
artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 23
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt artikel 2 b i fördraget ska rådet 
upprätta enhetliga säkerhetsnormer för 
arbetstagares och allmänhetens 
hälsoskydd samt övervaka att dessa 
tillämpas enligt vad som närmare 
föreskrivs i avdelning 2, kapitel 3 i 
fördraget.

utgår

Or. fr

Motivering

Hänvisningen till artikeln i Euratomfördraget är överflödig mot bakgrund av att 
direktiv 96/29/Euratom antagits. I det direktivet, som finns omnämnt i skäl 3, fastställs sådana 
normer. Hänvisningen till hälsoskyddet och till Lissabonfördraget ersätter detta skäl.

Ändringsförslag 24
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt artikel 2 b i fördraget ska rådet 
upprätta enhetliga säkerhetsnormer för 
arbetstagares och allmänhetens hälsoskydd 
samt övervaka att dessa tillämpas enligt 
vad som närmare föreskrivs i avdelning 2, 
kapitel 3 i fördraget.

(2) Enligt artikel 2 b i Euratomfördraget
ska rådet upprätta enhetliga 
säkerhetsnormer för arbetstagares och 
allmänhetens hälsoskydd samt övervaka att 
dessa tillämpas enligt vad som närmare 
föreskrivs i avdelning 2, kapitel 3 i 
fördraget.
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Or. en

Motivering

Av omsorg om tydligheten. Inte avsett att uppfattas som ”EU-fördraget”, för att underlätta 
ytterligare genomförande av denna förordning.

Ändringsförslag 25
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Enligt artikel 168 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt ska en 
hög hälsoskyddsnivå för människor 
säkerställas vid utformning och 
genomförande av all unionspolitik och 
alla unionsåtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Till följd av olyckan vid 
kärnkraftverket i Tjernobyl den 
26 april 1986 släpptes stora mängder 
radioaktiva ämnen ut i atmosfären och 
förorenade livsmedel och djurfoder i ett 
flertal europeiska länder till nivåer som var 
betydande ur hälsosynpunkt.

(4) Till följd av olyckan vid 
kärnkraftverket i Tjernobyl den 
26 april 1986 släpptes stora mängder 
radioaktiva ämnen ut i atmosfären och 
förorenade livsmedel och djurfoder i ett 
flertal europeiska länder till nivåer som var 
betydande ur hälsosynpunkt. Marken 
förorenades också av det radioaktiva 
nedfallet, vilket ledde till en ökad 
radioaktivet i livsmedel från 
skogsområden och åkermark i de 
drabbade områdena.
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Or. pl

Motivering

Följderna av radioaktiv förorening kan vara indirekta och ibland uppträda först flera år i 
efterhand.

Ändringsförslag 27
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det finns behov av ett system som 
tillåter Europeiska
atomenergigemenskapen att fastställa 
gränsvärden för radioaktivitet för att 
skydda befolkningen när en 
kärnenergiolycka eller annan radiologisk 
nödsituation som kan leda eller har lett till 
betydande radioaktivitet i livsmedel och 
djurfoder har inträffat.

(6) Det finns behov av ett system som 
tillåter Europeiska unionen att fastställa 
gränsvärden för radioaktivitet för att 
garantera en hög nivå på hälsoskyddet för
befolkningen när en kärnenergiolycka eller 
annan radiologisk nödsituation som kan 
leda eller har lett till betydande 
radioaktivitet i livsmedel och djurfoder har 
inträffat.

Or. fr

Ändringsförslag 28
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen, särskilt 
artiklarna 4 och 9, bör kommissionen 
stödja forskning som klarlägger de hot 
som orsakas av med radioaktiva isotoper 
förorenade livsmedel och djurfoder, men 
också den inverkan som joniserande 
strålning (t.ex. gammastrålning) har som 
används vid sterilisering, samt kvaliteten 
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på dessa produkter med avseende på 
kemiska och radioaktiva hot.

Or. pl

Motivering

Livsmedel och djurfoder förorenas av de radioaktiva isotoperna på olika sätt beroende på 
typ, t.ex. om det rör sig en del av en rot eller stjälk, blad eller blomma. Under påverkan från 
joniserande strålning kan det även ske förändringar i den kemiska sammansättningen, vilket 
kan ha negativ inverkan på produkternas eller fodrets kvalitet.

Ändringsförslag 29
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Frågan om strålskydd för livsmedel 
och djurfoder bör inte omfattas av patent 
som omöjliggör utnyttjande av lämpliga 
säkerhetstekniker utan införskaffande av 
licensrättigheter.

Or. pl

Motivering

Innovativa tekniker som begränsar radioaktiv kontaminering av livsmedel och djurfoder bör 
inte monopoliseras.

Ändringsförslag 30
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Om omständigheterna så kräver bör 
kommissionen omgående anta en 
förordning som gör tidigare fastställda 

(8) Vid varje kärnenergiolycka eller 
annan radiologisk nödsituation bör 
kommissionen omgående göra tidigare 
fastställda gränsvärden tillämpliga och 
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gränsvärden tillämpliga. föra ut dem till kännedom för 
befolkningen.

Or. fr

Motivering

Det behöver inte antas någon förordning. Denna förordning bör vara direkt tillämplig.

Ändringsförslag 31
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget när det gäller 
att anpassa de fastställda gränsvärdena 
för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder 
(bilagorna I och III) samt förteckningen 
över mindre viktiga livsmedel (bilaga II) 
till den tekniska utvecklingen. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, även med 
Europeiska livsmedelsmyndigheten och 
på expertnivå.

Or. en

Motivering

Man kan vänta sig att Europeiska livsmedelsmyndighetens experter har större erfarenhet på 
detta område eftersom de arbetat med det sedan sju eller åtta år tillbaka (alltsedan 
myndigheten inrättades).

Ändringsförslag 32
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) På grundval av aktuella tillgängliga 
data inom strålskyddsområdet har härledda 
åtgärdsnivåer fastställts och dessa nivåer 
kan användas som utgångspunkt vid 
bestämning av gränsvärden för 
radioaktivitet, vilka omgående ska 
tillämpas vid en kärnenergiolycka eller 
annan radiologisk nödsituation, som kan 
leda eller har lett till betydande 
radioaktivitet i livsmedel och djurfoder.

(9) På grundval av aktuella tillgängliga 
data inom strålskyddsområdet har härledda 
åtgärdsnivåer fastställts och dessa nivåer 
bör användas som utgångspunkt vid 
bestämning av gränsvärden för 
radioaktivitet, vilka omgående ska 
tillämpas vid en kärnenergiolycka eller 
annan radiologisk nödsituation, som kan 
leda eller har lett till betydande 
radioaktivitet i livsmedel och djurfoder.

Or. fr

Ändringsförslag 33
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Sådana gränsvärden har fastställts
med hänsyn till de senaste internationellt 
tillgängliga vetenskapliga 
rekommendationerna, samtidigt som de 
uttrycker behovet att dämpa allmänhetens 
oro och undvika skillnader i internationell 
reglering.

(10) De härledda åtgärdsnivåerna bör, 
tillsammans med gränsvärdena, 
regelbundet ses över med hänsyn till de 
senaste internationellt tillgängliga 
vetenskapliga framstegen och
rekommendationerna, samt uttrycka 
behovet att dämpa allmänhetens oro och 
tillförsäkra en hög nivå på skyddet av 
folkhälsan och undvika skillnader i 
internationell reglering.

Or. fr

Motivering

De aktuella gränsvärdena i förordningen har inte uppdaterats sedan de antogs. Sedan dess 
har framsteg gjorts med utvärderingen av expositionsdoserna och deras hälsopåverkan. 
Förenta staternas livsmedels- och läkemedelsverk (Food and Drug Administration, FDA) har 
1998 sett över de härledda åtgärdsnivåerna och gränsvärdena och rekommenderar åtskilligt 
striktare värden än dem som gäller inom EU. EU:s värden bör ovillkorligen rätta sig efter de 
framsteg som gjorts internationellt inom detta område.
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Ändringsförslag 34
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Dock är det nödvändigt att ta hänsyn 
till enskilda förhållanden och därför 
fastställa ett förfarande som tillåter snabb 
anpassning av dessa tidigare fastställda 
gränsvärden beroende på 
omständigheterna vid enskilda 
kärnenergiolyckor eller någon annan 
händelse som medför risk för radioaktiv 
strålning, vilken kan leda eller har lett till 
betydande radioaktivitet i livsmedel eller 
djurfoder.

(11) Vid varje kärnenergiolycka eller 
annan radiologisk nödsituation är det 
nödvändigt att ta hänsyn till enskilda 
omständigheter och förhållanden vid varje 
olycka och därför, av omsorg om största 
möjliga hälsoskydd för befolkningen,
fastställa ett förfarande som tillåter snabb 
anpassning nedåt av dessa tidigare 
fastställda gränsvärden och vid behov 
införa gränsvärden också för andra 
radionukleider (framför allt tritium) som 
förekommer vid olyckan, i syfte att 
garantera högsta möjliga skyddsnivå för 
befolkningen.

Or. fr

Motivering

Kärnenergiolyckor eller andra radiologiska nödsituationer kan vara av olika slag och där 
kan förekomma olika slag av radionukleider. Därför behövs det en mekanism för snabb 
översyn. FDA i Förenta staterna har också ett flexibelt tillvägagångssätt för att bemöta varje 
olycka i dess särskilda karaktär och FDA rekommenderar att det omedelbart efter en olycka 
görs en lägesbedömning för att man ska få visshet om att de gränsvärden som används är 
lämpliga.

Ändringsförslag 35
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En förordning som möjliggör 
tillämpningen av gränsvärden bör också 
bevara inre marknadens enhet och 

utgår
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motverka omställning av handeln inom 
unionen.

Or. fr

Motivering

Principen om den inre marknadens enhet finns redan omnämnd i skäl 5.

Ändringsförslag 36
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Kriterierna för att släppa ut 
livsmedel och djurfoder på marknaden 
bör beakta nivån på den naturliga 
bakgrundsstrålningen i det aktuella 
området.

Or. pl

Motivering

Det finns inget ekonomiskt berättigande i att godta en sådan radioaktivitet i livsmedel och 
djurfoder i becquerel per kilo som efter förtäring ger en genomsnittlig dos som i millisievert 
är tiotals eller till och med hundratals gånger lägre än den naturliga bakgrundsdosen i det 
aktuella området räknat per år.

Ändringsförslag 37
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att underlätta anpassningen av 
gränsvärden bör förfaranden fastställas 
som tillåter samråd med experter,
däribland expertgruppen enligt artikel 31 

(13) För att underlätta anpassningen av
gränsvärden bör förfaranden fastställas 
som tillåter regelbundet samråd med 
experter. Kommissionen bör tillsätta en 
expertgrupp utgående från vetenskapliga 
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i fördraget. och etiska kriterier och offentliggöra 
gruppens sammansättning och dess 
medlemmars intresseförklaringar. Vid 
anpassningen av gränsvärdena bör 
kommissionen också samråda med 
internationella strålskyddsexperter.

Or. fr

Motivering

I dag råder ingen insyn i sammansättningen av den expertgrupp som anges i artikel 31 i 
Euratomfördraget. Kommissionen bör ha på sitt ansvar att gruppens sammansättning 
fastställs klart och tydligt och med insyn, liksom fallet är med andra vetenskapliga 
kommittéer, framför allt inom området hälso- och konsumentskydd.

Ändringsförslag 38
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att underlätta anpassningen av 
gränsvärden bör förfaranden fastställas 
som tillåter samråd med experter, däribland 
expertgruppen enligt artikel 31 i fördraget.

(13) För att underlätta anpassningen av 
gränsvärden bör förfaranden fastställas 
som tillåter samråd med experter, däribland 
expertgruppen enligt artikel 31 i 
Euratomfördraget.

Or. en

Motivering

Av omsorg om tydligheten. Inte avsett att uppfattas som ”EU-fördraget”, för att underlätta 
ytterligare genomförande av denna förordning.

Ändringsförslag 39
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(13a) Samrådsförfarandena bör vid varje 
kärnenergiolycka eller radioaktiv incident 
ge svar på om utspädning är tillåten, t.ex. 
genom blandning av oförorenad mjölk 
med förorenad mjölk.

Or. pl

Motivering

Om 1 liter mjölk som uppmätts till 300 Bq/l blandas med 10 liter oförorenad mjölk så skulle 
den genomsnittliga föroreningen bli mindre än vad som anges i bilaga I.

Ändringsförslag 40
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) När gränsvärden antas med stöd av 
denna förordning bör utgångspunkten 
vara att de mest utsatta och sårbara 
befolkningsgrupperna skyddas, framför 
allt barn och personer som kan befinna 
sig på geografiskt isolerade orter eller 
leva på självhushåll. Samma gränsvärden 
bör gälla för hela befolkningen och de bör 
bygga på de lägsta nivåerna.

Or. fr

Motivering

Så här går också FDA till väga, som 1998, efter en undersökning om gränsvärden som 
härletts utgående från olika åldersklasser, rekommenderat att striktaste möjliga gränsvärden 
ska antas, både per åldersklass och per radionukleid, så att hela befolkningen garanteras en 
hög skyddsnivå, utgående från skyddet av de mest sårbara och så att det samtidigt blir lättare 
att omsätta rekommendationerna i praktiken (samma kosthåll för alla medlemmar av en och 
samma familj).

Ändringsförslag 41
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Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) De livsmedel som är att betrakta som 
mindre viktiga är de som är av mindre 
betydelse i kosten och som bara utgör en 
marginell del av befolkningens 
livsmedelskonsumtion.

utgår

Or. fr

Motivering

Definitionen av mindre viktiga livsmedel är godtycklig, eftersom befolkningen inom EU inte 
har samma kosthåll, utan detta kan uppvisa kraftiga variationer utgående från matvanor och 
geografiska områden. Det kan hända att vissa livsmedel (sötpotatis, maniokrötter, kakaopasta 
m.fl.) förbrukas i stora mängder av somliga befolkningsgrupper. Radioaktiviteten lagras inte 
på samma sätt i alla livsmedel. Därför bör skillnaden mellan livsmedel och mindre viktiga 
livsmedel slopas.

Ändringsförslag 42
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det är lämpligt att rådet förbehåller 
sig rätten att direkt utöva befogenheten att 
anta en förordning som i tid bekräftar 
åtgärder som föreslagits av kommissionen 
under den första månaden efter en 
kärnenergiolycka eller annan radiologisk 
nödsituation. Detta förslag gällande 
anpassning eller bekräftelse av 
bestämmelserna i den förordning som 
antagits av kommissionen, särskilt 
fastställelse av högsta tillåtliga nivåer av 
radioaktiv kontaminering, bör grunda sig 
på artikel 31 i fördraget och ta sikte på 
allmänhetens hälsoskydd; detta påverkar 
inte möjligheten för att i det längre 

(15) Det är lämpligt att rådet förbehåller 
sig rätten att direkt utöva befogenheten att 
anta ett beslut som bekräftar eller minskar 
kraven i de åtgärder som föreslagits av 
kommissionen under den första månaden 
efter en kärnenergiolycka eller annan 
radiologisk nödsituation. Detta förslag 
gällande anpassning eller bekräftelse av 
bestämmelserna i den förordning som 
antagits av kommissionen, särskilt 
fastställelse av högsta tillåtliga nivåer av 
radioaktiv kontaminering samt 
förteckningen över radionukleider, bör 
grunda sig på artiklarna 168 och 169 i 
fördraget om Europeiska unionens 
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tidsperspektivet efter kärnenergiolyckan 
eller den radiologiska nödsituationen 
andra rättsliga instrument eller andra 
rättsliga grunder kan komma till 
användning för att kontrollera livsmedel 
eller djurfoder som släpps ut på 
marknaden.

funktionssätt och ta sikte på allmänhetens 
hälsoskydd. I det längre tidsperspektivet 
bör de gränsvärden som tillämpas efter 
kärnenergiolyckan eller den radiologiska 
nödsituationen överensstämma med de 
maximala exponeringsnivåerna enligt 
rådets direktiv 96/29/Euratom av den 
13 maj 1996 om fastställande av 
grundläggande säkerhetsnormer för 
skydd av arbetstagarnas och allmänhetens 
hälsa mot de faror som uppstår till följd 
av joniserande strålning1.

__________
1 EGT L 314, 4.12.1996, s. 20.

Or. fr

Ändringsförslag 43
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det är lämpligt att rådet förbehåller 
sig rätten att direkt utöva befogenheten att 
anta en förordning som i tid bekräftar 
åtgärder som föreslagits av kommissionen 
under den första månaden efter en 
kärnenergiolycka eller annan radiologisk 
nödsituation. Detta förslag gällande
anpassning eller bekräftelse av 
bestämmelserna i den förordning som 
antagits av kommissionen, särskilt 
fastställelse av högsta tillåtliga nivåer av 
radioaktiv kontaminering, bör grunda sig 
på artikel 31 i fördraget och ta sikte på 
allmänhetens hälsoskydd; detta påverkar 
inte möjligheten för att i det längre 
tidsperspektivet efter kärnenergiolyckan 
eller den radiologiska nödsituationen andra 
rättsliga instrument eller andra rättsliga 
grunder kan komma till användning för att 
kontrollera livsmedel eller djurfoder som 

(15) Det är lämpligt att rådet förbehåller 
sig rätten att direkt utöva befogenheten att 
anta en förordning som i tid bekräftar 
åtgärder som föreslagits av kommissionen 
under den första månaden efter en 
kärnenergiolycka eller annan radiologisk 
nödsituation. Detta förslag gällande 
anpassning eller bekräftelse av 
bestämmelserna i den förordning som 
antagits av kommissionen, särskilt 
fastställelse av högsta tillåtliga nivåer av 
radioaktiv kontaminering, bör grunda sig 
på artikel 31 i Euratomfördraget och ta 
sikte på allmänhetens hälsoskydd; detta 
påverkar inte möjligheten för att i det 
längre tidsperspektivet efter 
kärnenergiolyckan eller den radiologiska 
nödsituationen andra rättsliga instrument 
eller andra rättsliga grunder kan komma till 
användning för att kontrollera livsmedel 
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släpps ut på marknaden. eller djurfoder som släpps ut på 
marknaden.

Or. en

Motivering

Av omsorg om tydligheten. Inte avsett att uppfattas som ”EU-fördraget”, för att underlätta 
ytterligare genomförande av denna förordning.

Ändringsförslag 44
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Om gränsvärden kommit att 
tillämpas i samband med en 
kärnenergiolycka eller en radiologisk 
nödsituation måste befolkningen 
underrättas av både kommissionen och 
varje medlemsstat om vilka gränsvärden 
som gäller. Dessutom måste befolkningen 
få veta vilka livsmedel och djurfoder som 
sannolikt kommer att ackumulera högst 
nivåer av radioaktivitet.

Or. fr

Motivering

Det står ingenting i förordningen om informationsskyldigheten, som är ett oeftergivligt villkor 
för att förordningen ska kunna genomföras.

Ändringsförslag 45
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Överensstämmelse med gränsvärden (16) Överensstämmelse med gränsvärden 
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bör säkerställas genom tillbörliga 
kontroller.

måste säkerställas genom tillbörliga 
kontroller och påföljder måste föreskrivas 
för export eller saluföring av livsmedel 
som överskrider gränsvärdena för 
kontaminering.

Or. fr

Ändringsförslag 46
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen mottar officiell 
information - i synnerhet enligt antingen 
Europeiska atomenergigemenskapens 
ordning för ett snabbt informationsutbyte i 
händelse av en radiologisk nödsituation 
eller enligt Internationella 
Atomenergikommissionens konvention av 
den 26 september 1986 om tidig 
information vid en kärnenergiolycka - om 
en olycka eller någon annan radiologisk 
nödsituation, vilken bekräftar att 
gränsvärdena för livsmedel i bilaga I eller 
gränsvärdena för djurfoder i bilaga III kan 
komma att överskridas eller har 
överskridits, ska kommissionen omgående, 
om omständigheterna så kräver, anta en 
förordning som gör dessa gränsvärden 
tillämpliga.

1. Om kommissionen mottar officiell 
information - i synnerhet enligt antingen 
Europeiska atomenergigemenskapens 
ordning för ett snabbt informationsutbyte i 
händelse av en radiologisk nödsituation 
eller enligt Internationella 
Atomenergikommissionens konvention av 
den 26 september 1986 om tidig 
information vid en kärnenergiolycka - om 
en olycka eller någon annan radiologisk 
nödsituation, vilken bekräftar att 
gränsvärdena för livsmedel i bilaga I eller 
gränsvärdena för djurfoder i bilaga III kan 
komma att överskridas eller har 
överskridits, ska kommissionen omgående 
anta ett beslut som gör dessa gränsvärden 
tillämpliga.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Giltighetstiden för alla förordningar 
enligt punkt 1 ska vara så kort som 
möjligt och inte överskrida tre månader, 
om inte annat följer av artikel 3.4.

utgår

Or. fr

Motivering

Giltighetstiden kan vara så lång som det behövs och i ett längre tidsperspektiv bör den 
överensstämma med nivån i direktiv 96/29/Euratom, såsom det föreslås i artikel 4 nedan.

Ändringsförslag 48
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter samråd med experter, däribland
expertgruppen som avses i artikel 31 i 
fördraget, nedan kallad ”expertgruppen”, 
ska kommissionen förelägga rådet ett 
förslag till förordning för anpassning eller 
bekräftelse av bestämmelserna i den 
förordning som avses i artikel 2.1 i denna 
förordning inom en månad efter 
antagandet av denna.

1. Senast en månad efter 
kärnenergiolyckan eller den radiologiska 
nödsituationen och efter samråd med 
expertgruppen som tillsatts av 
kommissionen, nedan kallad 
”expertgruppen”, ska kommissionen 
förelägga rådet ett förslag till bekräftelse 
av gällande föreskrifter eller översyn av 
gränsvärdena och förteckningen över 
radionukleider, utgående från de 
särskilda omständigheterna i situationen.

Or. fr

Ändringsförslag 49
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Efter samråd med experter, däribland 
expertgruppen som avses i artikel 31 i 
fördraget, nedan kallad ”expertgruppen”, 
ska kommissionen förelägga rådet ett 
förslag till förordning för anpassning eller 
bekräftelse av bestämmelserna i den 
förordning som avses i artikel 2.1 i denna 
förordning inom en månad efter antagandet 
av denna.

1. Efter samråd med experter, däribland 
expertgruppen som avses i artikel 31 i 
Euratomfördraget, nedan kallad 
”expertgruppen”, ska kommissionen 
förelägga rådet ett förslag till förordning 
för anpassning eller bekräftelse av 
bestämmelserna i den förordning som 
avses i artikel 2.1 i denna förordning inom 
en månad efter antagandet av denna.

Or. en

Motivering

Av omsorg om tydligheten. Inte avsett att uppfattas som ”EU-fördraget”, för att underlätta 
ytterligare genomförande av denna förordning.

Ändringsförslag 50
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, när den förelägger 
det förslag till förordning som avses i
punkt 1 ta hänsyn till de grundläggande 
normer som föreskrivs i artiklarna 30 och 
31 i fördraget, däribland principen att all 
exponering ska hållas så låg som rimligen 
är möjligt med hänsyn till allmänhetens 
hälsoskydd samt till ekonomiska och 
sociala faktorer.

2. Kommissionen ska på grundval av 
senaste medicinska forskning och expertis 
utöka och aktualisera bilagorna I och III 
i detta direktiv så att den högsta nivån av 
radioaktiva isotoper i livsmedel och 
djurfoder motsvarar, i enlighet med 
artikel 30 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen, den 
tillåtna radioaktiviteten räknat i becquerel 
per kilo av produkten.

Or. pl

Motivering

Bilagorna I och III, som till viss grad hänger ihop, bör aktualiseras ständigt, och också 
kompletteras.

Ändringsförslag 51
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Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, när den förelägger 
det förslag till förordning som avses i 
punkt 1 ta hänsyn till de grundläggande 
normer som föreskrivs i artiklarna 30 och 
31 i fördraget, däribland principen att all 
exponering ska hållas så låg som rimligen 
är möjligt med hänsyn till allmänhetens 
hälsoskydd samt till ekonomiska och 
sociala faktorer.

2. Kommissionen ska, när den förelägger 
det förslag till beslut som avses i punkt 1 ta 
hänsyn till principen att all exponering ska 
hållas så låg som rimligen är möjligt med 
hänsyn till allmänhetens hälsoskydd, 
framför allt för de mest sårbara 
befolkningsgrupperna.

Or. fr

Ändringsförslag 52
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, när den förelägger 
det förslag till förordning som avses i 
punkt 1 ta hänsyn till de grundläggande 
normer som föreskrivs i artiklarna 30 och 
31 i fördraget, däribland principen att all 
exponering ska hållas så låg som rimligen 
är möjligt med hänsyn till allmänhetens 
hälsoskydd samt till ekonomiska och 
sociala faktorer.

2. Kommissionen ska, när den förelägger 
det förslag till förordning som avses i
punkt 1 ta hänsyn till de grundläggande 
normer som föreskrivs i artiklarna 30 och 
31 i Euratomfördraget, däribland 
principen att all exponering ska hållas så 
låg som rimligen är möjligt med hänsyn till 
allmänhetens hälsoskydd samt till 
ekonomiska och sociala faktorer.

Or. en

Motivering

Av omsorg om tydligheten. Inte avsett att uppfattas som ”EU-fördraget”, för att underlätta 
ytterligare genomförande av denna förordning.

Ändringsförslag 53
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Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Med tanke på möjligheten att isotoper 
av grundämnen i fast form kan komma ut
i miljön efter ett reaktorhaveri ska listan 
över gränsvärdena för radioaktivitet i 
djurfoder utökas och kompletteras, i 
enlighet med artikel 32 i fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen, med andra 
isotoper utöver de radioaktiva stabila 
isotoperna av cesium, exempelvis med 
transuraner och isotoper av strontium och 
jod.

Or. pl

Motivering

Djurfoder är ju, liksom livsmedel, utsatt för kontaminering av annat slag än bara genom 
isotoper av jod.

Ändringsförslag 54
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rådet ska med kvalificerad majoritet 
inom den tid som föreskrivs i artikel 2.2
besluta om det förslag till förordning som 
avses i punkterna 1 och 2.

3. Rådet ska med enkel majoritet inom 
en månad besluta om det förslag till beslut 
som avses i punkterna 1 och 2. Rådet ska 
underrätta parlamentet om sitt beslut.

Or. fr

Ändringsförslag 55
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Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Giltighetstiden för alla förordningar som 
avses i artikel 3 ska vara begränsad. Denna 
tidsperiod får revideras efter önskemål från 
en medlemsstat eller på initiativ av 
kommissionen enligt det förfarande som 
beskrivs i artikel 3.

Giltighetstiden för det beslut som avses i 
artikel 3 ska vara begränsad och ska på 
lång sikt garantera de nivåer för 
hälsoskyddet som fastställts i 
direktiv 96/29/Euratom. Denna tidsperiod 
får revideras efter önskemål från rådet 
eller parlamentet eller på initiativ av 
kommissionen enligt det förfarande som 
beskrivs i artikel 3.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att gränsvärdena som 
fastställs i bilagorna I och III tar hänsyn till 
alla nya vetenskapliga rön som blir 
tillgängliga, ska kommissionen emellanåt 
rådfråga experter, däribland
expertgruppen.

1. För att säkerställa att gränsvärdena som 
fastställs i bilagorna I och III tar hänsyn till 
alla nya vetenskapliga rön som blir 
tillgängliga, ska kommissionen 
regelbundet rådfråga expertgruppen samt 
experter från tredjeländer och 
internationella organisationer med 
verksamhet inom detta område. 
Expertgruppen ska tillsättas av 
kommissionen utgående från 
vetenskapliga och etiska kriterier. 
Kommissionen ska offentliggöra gruppens 
sammansättning och dess medlemmars 
intresseförklaringar.

Or. fr
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Ändringsförslag 57
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att gränsvärdena som 
fastställs i bilagorna I och III tar hänsyn till 
alla nya vetenskapliga rön som blir 
tillgängliga, ska kommissionen emellanåt
rådfråga experter, däribland 
expertgruppen.

1. För att säkerställa att gränsvärdena som 
fastställs i bilagorna I och III tar hänsyn till 
alla nya vetenskapliga rön som blir 
tillgängliga, ska kommissionen vartannat 
år rådfråga experter, däribland Europeiska 
livsmedelsmyndigheten och andra 
experter.

Or. en

Motivering

Nya vetenskapliga uppgifter som blivit tillgängliga måste redovisas på regelbunden och 
förhandsbestämd basis. Man kan vänta sig att Europeiska livsmedelsmyndighetens experter 
har större erfarenhet på detta område eftersom de arbetat med det sedan sju eller åtta år 
tillbaka (alltsedan myndigheten inrättades).

Ändringsförslag 58
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Bilagorna I, II och III bör beakta 
halveringstiden för radioaktiva isotoper i 
samband med förvaring av konserverade 
livsmedel, vilka, beroende på arten av 
kontaminering, t.ex. isotoper av jod, 
ständigt bör övervakas med avseende på 
radioaktivitet.

Or. pl

Motivering

Joniserande strålning avklingar med tiden.
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Ändringsförslag 59
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På begäran av en medlemsstat eller 
kommissionen kan gränsvärdena i 
bilagorna I och III bli föremål för 
revidering eller tillägg, på förslag av 
kommissionen till rådet i enlighet med det 
förfarande som fastställts i artikel 31 i 
fördraget.

2. På begäran av rådet, parlamentet eller 
kommissionen kan gränsvärdena i 
bilagorna I och III bli föremål för 
revidering eller tillägg, på förslag av 
kommissionen till rådet och parlamentet 
om översyn av denna förordning i enlighet 
med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Or. fr

Ändringsförslag 60
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På begäran av en medlemsstat eller 
kommissionen kan gränsvärdena i 
bilagorna I och III bli föremål för 
revidering eller tillägg, på förslag av 
kommissionen till rådet i enlighet med det 
förfarande som fastställts i artikel 31 i 
fördraget.

2. På begäran av en medlemsstat eller 
kommissionen kan gränsvärdena i 
bilagorna I och III bli föremål för 
revidering eller tillägg, på förslag av 
kommissionen till rådet i enlighet med det 
förfarande som fastställts i artikel 31 i 
Euratomfördraget.

Or. en

Motivering

Av omsorg om tydligheten. Inte avsett att uppfattas som ”EU-fördraget”, för att underlätta 
ytterligare genomförande av denna förordning.

Ändringsförslag 61
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Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen Group

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna förordning ska 
livsmedel eller djurfoder som importerats 
från tredjeland anses vara saluförda om de 
på gemenskapens tullområde är föremål 
för tullförfarande utöver 
transiteringsförfaranden.

Denna förordning ska också tillämpas på 
livsmedel eller djurfoder som importerats
från tredjeland, som genomgår 
tulltransitering eller som är avsedda för 
export.

Or. fr

Ändringsförslag 62
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska tillhandahålla 
kommissionen all information om 
tillämpningen av denna förordning, särskilt 
vad gäller överträdelsen av gränsvärdena. 
Kommissionen ska vidarebefordra denna 
information till de övriga medlemsstaterna.

2. Varje medlemsstat ska tillhandahålla 
kommissionen all information om 
tillämpningen av denna förordning, särskilt 
vad gäller överträdelsen av gränsvärdena. 
Kommissionen ska vidarebefordra denna 
information till de övriga medlemsstaterna.
Kommissionen ska införa påföljder för 
saluföring eller export av livsmedel eller 
djurfoder som överskrider gränsvärdena 
för kontaminering.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2a. Alla medlemsstater ska, liksom 
kommissionen, underrätta befolkningen 
om gällande gränsvärden samt om vilka 
livsmedel som sannolikt kommer att 
ackumulera högre nivåer av 
radioaktivitet.

Or. fr

Ändringsförslag 64
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En lista över mindre viktiga livsmedel 
finns i bilaga II.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 65
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Bilaga II bör omarbetas från början 
enligt principen om klassificering av 
halvfabrikat och mindre viktiga livsmedel 
som finns på EU:s konsumentmarknad; 
den grundläggande principen i den 
klassificeringen bör vara att den ska 
överensstämma med bilaga I.

Or. pl

Motivering

I denna bilaga saknas en logisk klassificering. Den innehåller även ämnen, t.ex. shellack, 
hartser och gummin, som ju inte är livsmedel, medan maniok, jäst, vitlök och sötpotatis inte 
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ingår i gruppen mindre viktiga livsmedel. Även tryffel (varför inte alla svamparter?) utgör 
ett allvarligt hot, särskilt som den kan ätas av vilda djur, men även av människor.

Ändringsförslag 66
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Föreskrifter för genomförandet av denna 
förordning och om anpassningar av listan 
över mindre viktiga livsmedel, 
tillsammans med de gränsvärden för 
radioaktivitet som ska gälla för dessa i 
enlighet med bilaga II, och av 
gränsvärdena för djurfoder enligt 
bilaga III ska antas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 195.2 i 
rådets förordning (EG) nr 1234/20071, 
som ska tillämpas på motsvarande sätt. 
För detta ändamål ska kommissionen 
biträdas av en särskilt tillsatt kommitté.

utgår

__________
1 EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

Or. fr

Ändringsförslag 67
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 
och kommissionens förordningar 
(Euratom) nr 944/89 och nr 770/90 ska 
upphöra att gälla.

Rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 
och kommissionens förordningar 
(Euratom) nr 944/89 och nr 770/90 ska 
upphöra att gälla, såsom det står i 
bilaga IV.
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Or. en

Motivering

Av omsorg om tydligheten. Bilaga IV stod inte omnämnd i texten.

Ändringsförslag 68
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag

GRÄNSVÄRDEN FÖR LIVSMEDEL (Bq/kg)

Livsmedel1

Spädbarns-
mat2

Mejeri-
produkter3

Andra 
livsmedel 
förutom 
mindre 
viktiga4

Flytande 
livsmedel5

Strontium-
isotoper, i 
synnerhet 
Sr-90

75 125 750 125

Jodisotoper, i 
synnerhet 
I-131

150 500 2 000 500

Alfastrålande 
isotoper av 
plutonium 
och 
transuraner, i 
synnerhet 
Pu-239, 
Am-241

1 20 80 20

Alla andra 
nuklider med 
mer än 
10 dagars 
halverings-
tid, i 
synnerhet 

400 1 000 1 250 1 000
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Cs-134, 
Cs-1376

__________

1 Värdena för koncentrerade eller torkade produkter ska beräknas på grundval av den 
rekonstituerade produkten färdig för förtäring. Medlemsstaterna får utfärda 
rekommendationer om villkoren för utspädning för att säkerställa att gränsvärdena i denna 
förordning respekteras.
2 Spädbarnsmat definieras som livsmedel avsedda för spädbarn under de första fyra till sex 
levnadsmånaderna, vilka till fullo uppfyller näringskraven för denna människogrupp och 
saluförs i detaljhandeln i förpackningar som är tydligt märkta ”spädbarnsmat”.
3 Mejeriprodukter definieras som produkter som motsvarar följande KN-nummer, 
inklusive, i förekommande fall, senare justeringar: 0401 och 0402 (utom 0402 29 11).
4 Mindre viktiga livsmedel och de tillämpliga motsvarande värdena anges i bilaga II.
5 Flytande livsmedel så som de definieras i nummer 2009 och i kapitel 22 i Kombinerade 
nomenklaturen. Värdena har beräknats med hänsyn till förtäring av kranvatten och samma 
värden bör gälla för dricksvatten enligt beslut av behöriga myndigheter i medlemsstaterna.
6 Radioaktivt kol (C-14), tritium och kalium 40 är inte inkluderade i denna grupp.

Ändringsförslag

GRÄNSVÄRDEN FÖR LIVSMEDEL (Bq/kg)

Livsmedel 
och vätskor 
avsedda för 
konsumtion1

Strontium-
isotoper, i 
synnerhet 
Sr-90

75

Jodisotoper, i 
synnerhet 
I-131

150

Alfastrålande 
isotoper av 
plutonium 
och 
transuraner, i 
synnerhet 
Pu-239, 
Am-241

1

Alla andra 
nuklider med 

400
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mer än 10 
dagars 
halveringstid
, i synnerhet
Cs-134, 
Cs-1372

Or. fr

Motivering

Gränsvärdena bör bygga på att utsatta och sårbara befolkningsgrupper måste skyddas, 
framför allt barnen. Det föreslås att gränsvärdena för alla livsmedel, utan åtskillnad, ska 
bygga på gränsvärdena för spädbarn. Dessa gränsvärden stämmer överens med de mest 
aktuella officiella värdena från olika organisationer (FDA, FAO/WHO). Det är för övrigt 
häpnadsväckande att dessa värden aldrig sedan 1989 gjorts till föremål för någon översyn 
inom EU.

Ändringsförslag 69
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Bilaga I – kolumn 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flytande livsmedel1 Kranvatten och dricksvatten och flytande 
livsmedel

__________
1 Flytande livsmedel så som de definieras i 
nummer 2009 och i kapitel 22 i 
Kombinerade nomenklaturen. Värdena 
har beräknats med hänsyn till förtäring 
av kranvatten och samma värden bör 
gälla för dricksvatten enligt beslut av 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Av omsorg om tydligheten, för att underlätta fortsatt genomförande av förordningen. Vatten 
är en av huvudingredienserna i livsmedel och djurfoder. Det bör inte ”gömmas” under 
beteckningen ”flytande livsmedel”.
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Ändringsförslag 70
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – fotnot 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Spädbarnsmat definieras som livsmedel 
avsedda för spädbarn under de första fyra 
till sex levnadsmånaderna, vilka till fullo 
uppfyller näringskraven för denna 
människogrupp och saluförs i 
detaljhandeln i förpackningar som är 
tydligt märkta ”spädbarnsmat”.

Spädbarnsmat definieras som livsmedel 
avsedda för spädbarn under de första fyra 
till sex levnadsmånaderna och 
modersmjölksersättning (eller 
motsvarande produkter) avsedda för 
spädbarn som är mindre än tolv månader 
gamla, vilka till fullo uppfyller 
näringskraven för denna människogrupp 
och saluförs i detaljhandeln i förpackningar 
som är tydligt märkta ”spädbarnsmat”.

Or. en

Ändringsförslag 71
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilagan utgår.

Or. fr

Motivering

Som det föreslås i ändringsförslaget till skäl 14 ska förteckningen utgå, och således också 
hela bilaga II.

Ändringsförslag 72
Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga II – KN-nummer 0714
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Maniok-, arrow- och salepsrot, 
jordärtskockor, batater (sötpotatis) och 
liknande rötter, stam- eller rotknölar med 
hög halt av stärkelse eller inulin, färska 
eller torkade, hela eller i bitar och även i 
form av pelletar; märg av sagopalm

utgår

Or. en

Motivering

I vissa kosthåll kan dessa ingå som stapelföda och de bör därför inte uppföras på 
förteckningen över mindre viktiga livsmedel där högre nivåer tillåts.

Ändringsförslag 73
Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga II – KN-nummer 1106 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mjöl och pulver av sago eller av rötter, 
stam- eller rotknölar enligt nr 0714

utgår

Or. en

Motivering

I vissa kosthåll kan dessa ingå som stapelföda och de bör därför inte uppföras på 
förteckningen över mindre viktiga livsmedel där högre nivåer tillåts.

Ändringsförslag 74
Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga II – KN-nummer 1108 14 00

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Maniokstärkelse (kassavastärkelse) utgår
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Or. en

Motivering

I vissa kosthåll kan dessa ingå som stapelföda och de bör därför inte uppföras på 
förteckningen över mindre viktiga livsmedel där högre nivåer tillåts.

Ändringsförslag 75
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag

GRÄNSVÄRDEN FÖR RADIOAKTIVITET I DJURFODER (CESIUM-134 OCH 
CESIUM-137)

Djur Bq/kg 1 2

Grisar 1 250

Fjäderfä, lamm, kalvar 2 500

Övriga 5 000

Ändringsförslag

GRÄNSVÄRDEN FÖR RADIOAKTIVITET I DJURFODER (CESIUM-134 OCH 
CESIUM-137)

Strontiu
misotope

r, i 
synnerhet 

Sr-90

Jodisotop
er, i 

synnerhet 
I-131

Cs-134 
och 

Cs-137

Djur Bq/kg 1 2

Grisar 1 25 1 25 1 250

Fjäderfä, lamm, kalvar, nöt 2 50 2 50 2 500
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Or. fr

Motivering

Av vetenskapliga undersökningar har det framgått att vissa förorenande ämnen (Sr-90 och 
I-131) sprids genom näringskedjan och därför måste begränsas i djurfoder. En ny tabell 
föreslås som ersättare till tabellen i förordningen.


