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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 351/2011 VAN DE COMMISSIE
van 11 april 2011
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 297/2011 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor
levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het
ongeval in de kerncentrale van Fukushima
(Voor de EER relevante tekst)

hebben de Japanse autoriteiten de Commissie ervan in
kennis gesteld dat producten die niet in Japan in de
handel mogen worden gebracht, ook niet mogen worden
uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk geworden dat de actie
drempels in Japan langere tijd van toepassing zullen blij
ven. Om te zorgen voor consistentie tussen de door de
Japanse autoriteiten verrichte controles vóór uitvoer en
de bij binnenkomst in de EU verrichte controles op het
gehalte aan radionucliden van levensmiddelen en diervoe
ders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan, moe
ten in de EU voor radionucliden in levensmiddelen en
diervoeders uit Japan voorlopig dezelfde maximale ni
veaus gelden als de actiedrempels die in Japan van toe
passing zijn, mits deze lager zijn dan de EU-waarden.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parle
ment en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de
algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelen
wetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voed
selveiligheidsaangelegenheden (1), en met name artikel 53, lid 1,
onder b) ii),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 53 van Verordening (EG) nr. 178/2002 voorziet
in de mogelijkheid van passende EU-noodmaatregelen
voor uit een derde land ingevoerde levensmiddelen en
diervoeders om de volksgezondheid, de diergezondheid
of het milieu te beschermen, wanneer het risico niet op
afdoende wijze kan worden beheerst met de door de
afzonderlijke lidstaten getroffen maatregelen.

(2)

Na het ongeval in de kerncentrale van Fukushima op
11 maart 2011 werd de Commissie ervan in kennis
gesteld dat het gehalte aan radionucliden van bepaalde
levensmiddelen van oorsprong uit Japan, zoals melk en
spinazie, de in Japan van kracht zijnde actiedrempels
voor levensmiddelen overschreed. Omdat een dergelijke
besmetting gevaar voor de volksgezondheid en de dier
gezondheid in de Unie kan opleveren, is op 25 maart
2011 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 297/2011 tot
vaststelling van bijzondere voorwaarden voor levensmid
delen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden
vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncen
trale van Fukushima (2) vastgesteld.

(3)

Verordening (EU) nr. 297/2011 schrijft een door de be
voegde autoriteiten in Japan te verrichten controle vóór
uitvoer voor. De bevoegde autoriteiten in Japan hebben
actiedrempels voor jodium, cesium en plutonium in le
vensmiddelen vastgesteld. Op 17 maart 2011 is de Com
missie van deze in Japan geldende actiedrempels in ken
nis gesteld; er werd echter aangegeven dat het hierbij om
voorlopige waarden voor de regelgeving ging. Bovendien

(1 )

PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
(2) PB L 80 van 26.3.2011, blz. 5.

(4)

Deze verordening laat de toepassing van de wetenschap
pelijk vastgestelde niveaus van Verordening (Euratom) nr.
3954/87 van de Raad en van de Verordeningen (Eura
tom) nr. 944/89 en (Euratom) nr. 770/90 van de Com
missie bij kernongevallen in de toekomst of bij andere
incidenten met stralingsgevaar voor het EU-grondgebied
onverlet. Voor strontiumisotopen voorziet deze verorde
ning in toepassing van de waarden van Verordening (Eu
ratom) nr. 3954/87, aangezien in Japan hiervoor geen
actiedrempels zijn vastgesteld.

(5)

Daar voorlopig is gebleken dat diervoeders en levensmid
delen uit bepaalde regio's in Japan besmet zijn met de
radionucliden jodium-131, cesium-134 en cesium-137
en er geen aanwijzingen zijn dat diervoeders en levens
middelen van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan
met andere radionucliden zijn besmet, moeten de ver
plichte controles tot jodium-131, cesium-134 en ce
sium-137 worden beperkt. Daarnaast mogen de lidstaten
vrijwillig analyses uitvoeren op de aanwezigheid van an
dere radionucliden om meer hierover informatie te ver
krijgen. Bijgevolg moeten in bijlage II bij deze verorde
ning de huidige in de EU-wetgeving vastgelegde maxi
male niveaus of in Japan toegepaste actiedrempels voor
de radionucliden strontium, plutonium en transplutoniumelementen worden vermeld.

(6)

Derhalve moet Verordening (EU) nr. 297/2011 dienover
eenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,
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derde streepje, bedoelde producten vergezeld van een
analyserapport.”

Artikel 1
Verordening (EU) nr. 297/2011 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

2) Artikel 7 komt als volgt te luiden:

„Artikel 7
Niet-conforme producten

a) lid 3, derde streepje, komt als volgt te luiden:
„— in geval het product van oorsprong of verzonden is
uit de prefecturen Fukushima, Gunma, Ibaraki, To
chigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi,
Saitama, Tokio of Chiba, het gehalte van het product
aan de radionucliden jodium-131, cesium-134 en
cesium-137 niet boven de in bijlage II bij deze ver
ordening vermelde maximale niveaus ligt. Deze be
paling geldt ook voor producten van oorsprong uit
de kustwateren van deze prefecturen, ongeacht waar
deze producten aan land zijn gebracht.”;

Levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzon
den vanuit Japan, die niet aan de in bijlage II bedoelde maxi
mumniveaus voldoen, worden niet in de handel gebracht.
Deze niet-conforme levensmiddelen en diervoeders worden
veilig verwijderd of naar het land van oorsprong terug
gestuurd.”

3) De bijlage wordt vervangen door bijlage I bij deze verorde
ning.

4) Er wordt een nieuwe bijlage II toegevoegd, waarvan de tekst
is opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

b) lid 4 komt als volgt te luiden:
Artikel 2
„4.
Het model van de in lid 3 bedoelde verklaring is
opgenomen in bijlage I. De verklaring wordt ondertekend
door een gemachtigde vertegenwoordiger van de be
voegde Japanse autoriteiten en gaat voor de in lid 3,

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 april 2011.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE II
Maximale niveaus voor levensmiddelen (1) (Bq/kg)
Levensmiddelen voor
zuigelingen en peuters

Overige levensmidde
Vloeibare levensmidde
Melk en zuivelproduc
len, m.u.v. vloeibare le
len
ten
vensmiddelen

75

125

750

125

100 (1)

300 (2)

2 000

300 (2)

Totaal alfa-emitterende isoto
pen van plutonium en trans
plutoniumelementen,
met
name Pu-239 en Am-241

1

1 (2 )

10 (2)

1 (2 )

Totaal alle andere nucliden met
een halveringstijd van meer dan
10 dagen, met name Cs-134 en
Cs-137, m.u.v. C-14 en H-3

200 (2)

200 (2)

500 (2)

200 (2)

Totaal strontiumisotopen, met
name Sr-90
Totaal jodiumisotopen,
name I-131

met

(1) Om te zorgen voor consistentie met de huidige in Japan toegepaste actiedrempels, vervangen deze waarden voorlopig de in Ver
ordening (Euratom) nr. 3954/87 van de Raad vastgestelde niveaus.
(2) Om te zorgen voor consistentie met de huidige in Japan toegepaste actiedrempels, vervangt deze waarde voorlopig het in Verordening
(Euratom) nr. 770/90 van de Raad vastgestelde niveau.

Maximale niveaus voor diervoeders (2) (Bq/kg)
Diervoeders

Totaal CS-134 en Cs-137
Totaal jodiumisotopen, met name I-131

500 (1)
2 000 (2)

(1) Om te zorgen voor consistentie met de huidige in Japan toegepaste actiedrempels, vervangt deze waarde voorlopig het in Verordening
(Euratom) nr. 770/90 van de Raad vastgestelde niveau.
(2) In afwachting van een beoordeling van de overdrachtsfactoren voor jodium van diervoeders naar levensmiddelen wordt deze waarde
voorlopig op hetzelfde niveau als voor levensmiddelen vastgesteld.

___________
(1) Het niveau voor geconcentreerde of gedroogde producten wordt berekend op basis van het gereconstitueerde ge
bruiksklare product.
(2) Maximumgehalte herleid tot een vochtgehalte van 12 %.

