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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 996/2012
af 26. oktober 2012
om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan
efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU)
nr. 284/2012
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

(5)

Det er nødvendigt at udelukke sendinger til eget forbrug
fra anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning.
Hvad angår animalske fødevarer og foderstoffer bør der
henvises til bestemmelserne i Kommissionens forordning
(EF) nr. 206/2009 af 5. marts 2009 om indførsel til
Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til
eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr.
136/2004 (5). Hvad angår andre foderstoffer og fødevarer
bør det fastsættes, at sendinger kun kan anses for
sendinger til eget forbrug, hvis de er af ikke-kommerciel
karakter og er bestemt til en privatpersons eget forbrug
eller anvendelse.

(6)

De japanske myndigheder har fremlagt omfattende oplys
ninger for Kommissionen om, at, der udover de allerede
undtagne alkoholholdige drikkevarer (sake, whisky og
shochu), er andre alkoholholdige drikkevarer, som
heller ikke indeholder målelige mængder af radioaktivitet.
Processen med polering og gæring reducerer radioaktivi
teten i alkoholholdige drikkevarer til et ubetydeligt
niveau. Visse andre alkoholholdige drikkevarer bør
derfor udelukkes fra denne forordnings anvendelsesom
råde for at mindske den administrative byrde for de
japanske myndigheder og de kompetente myndigheder i
de importerende medlemsstater.

(7)

De data, som de japanske myndigheder har fremlagt,
dokumenterer, at det ikke længere er nødvendigt at
kræve prøveudtagning og analyse af foderstoffer og føde
varer, der har oprindelse i præfekturerne Yamanashi og
Shizuoka, vedrørende tilstedeværelsen af radioaktivitet
forud for eksport til Unionen. Kravet til prøveudtagning
og analyser bør kun bibeholdes for te fra Shizuoka og
svampe fra Shizuoka og Yamanashi.

(8)

Da der fortsat konstateres betydelige mængder radioakti
vitet eller mængder radioaktivitet, der ikke er i overens
stemmelse med kravene, i foderstoffer og fødevarer, der
har oprindelse i præfekturet Fukushima, bør de eksiste
rende krav til prøveudtagning og analyse forud for
eksport til Unionen bibeholdes for alle foderstoffer og
fødevarer med oprindelse i det pågældende præfektur.
Men de generelle undtagelser, f.eks. for alkoholholdige
drikkevarer og sendinger til eget forbrug, bør fortsat
gælde for sådanne foderstoffer og fødevarer

(9)

Hvad angår præfekturerne Gunma, Ibaraki, Tochigi,
Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba og Kanagawa, for
hvilke der i øjeblikket kræves prøveudtagning og analyse
af alle foderstoffer og fødevarer forud for eksport til
Unionen, bør dette krav begrænses til kun at omfatte
svampe, te, fiskevarer, visse spiselige vilde planter, visse
grøntsager, visse frugter, ris og sojabønner samt forarbej
dede og afledte produkter heraf. De samme krav bør

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper
og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæ
iske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende
fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002
kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger
vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et
tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyre
sundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan
styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstalt
ninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den
11. marts 2011 blev Kommissionen orienteret om, at
indholdet af radionukleider i visse fødevarer med oprin
delse i Japan oversteg de indgrebsværdier for fødevarer,
der gælder i Japan. En sådan kontaminering kan udgøre
en trussel mod folke- og dyresundheden i Unionen, og
derfor blev Kommissionens gennemførelsesforordning
(EU) nr. 297/2011 af 25. marts 2011 om særlige import
betingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i
eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraft
værket i Fukushima (2), vedtaget. Nævnte forordning
blev senere afløst af Kommissionens gennemførelsesfor
ordning (EU) nr. 961/2011 (3), som atter blev afløst af
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr.
284/2012 (4).

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 er flere
gange blevet ændret for at tage hensyn til situationens
udvikling. Da der nu er behov for yderligere ændringer,
er det hensigtsmæssigt at lade gennemførelsesforordning
(EU) nr. 284/2012 blive afløst af en ny forordning.

(4)

De eksisterende foranstaltninger er blevet revideret under
hensyntagen til mere end 26 000 tilfælde af data om
forekomst af radioaktivitet i foder og fødevarer, som de
japanske myndigheder har fremlagt, vedrørende anden
vækstsæson efter ulykken.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
EUT L 80 af 26.3.2011, s. 5.
EUT L 252 af 28.9.2011, s. 10.
EUT L 92 af 30.3.2012, s. 16.

(5) EUT L 77 af 24.3.2009, s. 1.
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gælde for sammensatte fødevarer, der for mere end
50 %'s vedkommende består af en ingrediens/ingredien
ser, der kræves testet forud for eksport til Unionen.
(10)

(11)

(12)

Importkontrollen viser, at de særlige betingelser, der er
fastsat i EU-lovgivningen, gennemføres korrekt af de
japanske myndigheder, og at overtrædelse ikke har
fundet sted i over et år. Hyppigheden af importkontrollen
og rapporteringen af resultaterne til Kommissionen bør
derfor nedsættes.
Der bør foretages en ny revision af bestemmelserne, når
resultaterne af prøveudtagninger og analyser af forekom
sten af radioaktivitet i foderstoffer og fødevarer i den
tredje vækstsæson efter ulykken foreligger, dvs. senest
den 31. marts 2014. For de produkter, der hovedsagelig
høstes i anden del af den anden vækstsæson (og alle data
fra den anden vækstsæson derfor endnu ikke foreligger),
bør der imidlertid foretages en revision af bestemmel
serne senest den 31. marts 2013.
Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Ved "sending" forstås en mængde af foderstoffer eller fødevarer,
der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, som
tilhører samme vareklasse eller -beskrivelse, som er omfattet af
samme dokument(er), og som transporteres med samme trans
portmidler og kommer fra samme præfektur(er) i Japan, inden
for de afgrænsninger, der tillades i henhold til erklæringen
omhandlet i artikel 5.
Artikel 3
Import til Unionen
Foderstoffer og fødevarer (i det følgende benævnt "produkter
ne"), der er omhandlet i artikel 1, må kun importeres til Unio
nen, hvis de er i overensstemmelse med denne forordning.
Artikel 4
Maksimalgrænseværdier for cæsium-134 og cæsium-137
1.
De i artikel 1 omhandlede produkter, undtagen produk
terne anført i bilag III, skal overholde den maksimalgrænseværdi
for summen af cæsium-134 og cæsium-137, der er fastsat i
bilag II.
2.
Produkter, der er anført i bilag III, skal overholde maksi
malgrænseværdien for radioaktivt cæsium, der er fastsat i
nævnte bilag.
Artikel 5

Artikel 1
Anvendelsesområde
Denne forordning finder anvendelse på foder og fødevarer, jf.
definitionen af foder og levnedsmidler i artikel 1, stk. 2, i Rådets
forordning (Euratom) nr. 3954/87 (1), der har oprindelse i eller
er afsendt fra Japan, bortset fra:
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Erklæring
1.
Hver sending af produkter omhandlet i artikel 1 skal
ledsages af en gyldig erklæring udfærdiget og underskrevet i
overensstemmelse med artikel 6.
2.

Erklæringen omhandlet i stk. 1 skal:

a) produkter, der blev afsendt fra Japan inden den 28. marts
2011

a) attestere, at produkterne overholder gældende lovgivning i
Japan

b) produkter, der blev høstet og/eller forarbejdet inden den
11. marts 2011

b) angive, om produkterne er omfattet af overgangsforanstalt
ningerne i den japanske lovgivning eller ej.

c) alkoholholdige drikkevarer henhørende under KN-kode
2203-2208

3.
I erklæringen omhandlet i stk. 1 skal det endvidere atte
steres:

d) sendinger af animalske foderstoffer og fødevarer til eget
forbrug, der er omfattet af artikel 2 i forordning (EF) nr.
206/2009

a) at produktet er blevet høstet og/eller forarbejdet inden den
11. marts 2011, eller

e) sendinger af ikke-animalske foderstoffer og fødevarer til eget
forbrug, som er af ikke-kommerciel karakter og er bestemt
til en privatpersons eget forbrug eller anvendelse. I tilfælde af
tvivl ligger bevisbyrden hos modtageren af sendingen.
Artikel 2
Definitioner
I denne forordning forstås ved "overgangsforanstaltninger i den
japanske lovgivning" de overgangsforanstaltninger, der er
vedtaget af de japanske myndigheder den 24. februar 2012
for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for summen af
cæsium-134 og cæsium-137, jf. bilag III.
(1) EFT L 371 af 30.12.1987, s. 11.

b) at produktet, undtagen te og svampe med oprindelse i
præfekturet Shizuoka og undtagen svampe med oprindelse
i præfekturet Yamanashi, har oprindelse i og er afsendt fra
andre præfekturer end Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi,
Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Iwate, eller
c) at produktet har oprindelse i og er afsendt fra Gunma,
Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa
og Iwate, men ikke er opført i bilag IV til denne forordning
(og ingen analyse forud for eksporten dermed er påkrævet),
eller
d) at produktet er afsendt fra præfekturerne Fukushima,
Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba,
Kanagawa og Iwate, men ikke har oprindelse i nogen af
disse præfekturer, og ikke er blevet eksponeret for radioakti
vitet under transporten, eller
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e) hvis produktet er te og svampe med oprindelse i præfekturet
Shizuoka eller svampe med oprindelse i præfekturet Yama
nashi eller et produkt afledt heraf eller en foderblanding eller
sammensat fødevare, der for mere end 50 %'s vedkommende
består af disse produkter, at produktet er ledsaget af en
analyserapport med resultaterne af prøveudtagningen og
analysen, eller
f) hvis produktet er opført i bilag IV til nærværende forordning
og har oprindelse i præfekturerne Fukushima, Gunma,
Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa
og Iwate eller er en foderblanding eller sammensat fødevare,
der for mere end 50 %'s vedkommende består af disse
produkter, at produktet er ledsaget af en analyserapport
med resultaterne af prøveudtagningen og analysen. Produkt
listen i bilag IV tilsidesætter ikke kravene i Europa-Parlamen
tets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997
om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1),
eller
g) hvis produktet eller de ingredienser, der udgør mere end
50 %, er af ukendt oprindelse, at produktet er ledsaget af
en analyserapport om resultaterne af prøveudtagningen og
analysen.
4.
Stk. 3, litra f), gælder også for produkter, der er fanget
eller høstet i de pågældende præfekturers kystfarvande, uanset
hvor produkterne er landet.
Artikel 6
Udfærdigelse og undertegnelse af erklæringen
1.
Erklæringen omhandlet i artikel 5 udfærdiges i overens
stemmelse med modellen i bilag I.
2.
For produkter omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra a), b), c)
eller d), skal erklæringen underskrives af en bemyndiget repræ
sentant for den kompetente japanske myndighed eller af en
bemyndiget repræsentant for en instans, der er godkendt af
den kompetente japanske myndighed og under tilsyn af den
kompetente japanske myndighed.
3.
For produkter omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra e), f) og
g), skal erklæringen underskrives af en bemyndiget repræsentant
for den kompetente japanske myndighed i Japan og ledsages af
en analyserapport med resultaterne af prøveudtagningen og
analysen.
Artikel 7
Identifikation
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Unionen via et udpeget indgangssted, jf. definitionen i artikel 3,
litra b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (3) (i det
følgende benævnt "udpeget indgangssted").
Artikel 9
Forudgående meddelelse
Senest to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst
giver foder- og fødevarevirksomhedslederne eller deres repræ
sentanter forudgående meddelelse om ankomsten af alle
sendinger af produkter omhandlet i artikel 1 til de kompetente
myndigheder på grænsekontrolstedet eller det udpegede
indgangssted.
Artikel 10
Offentlig kontrol
1.
De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet eller
det udpegede indgangssted foretager:
a) dokumentkontrol af alle sendinger af produkter omhandlet i
artikel 1
b) fysisk kontrol og identitetskontrol, herunder laboratorieana
lyser, for forekomst af cæsium-134 og cæsium-137 af
mindst 5 % af sendingerne.
2.
Sendingerne holdes under offentlig kontrol i højst 5
arbejdsdage, indtil resultaterne af laboratorieanalysen foreligger.
3.
Hvis resultatet af laboratorieanalysen dokumenterer, at de
garantier, der er givet i erklæringen, er falske, anses erklæringen
for at være ugyldig, og sendingen af foder/fødevarer overholder
ikke bestemmelserne i denne forordning.
Artikel 11
Omkostninger
Alle udgifter til offentlig kontrol, jf. artikel 10, og foranstalt
ninger truffet som følge af manglende overholdelse af reglerne
afholdes af foder- og fødevarevirksomhedslederne.
Artikel 12
Overgang til fri omsætning
Sendinger kan kun overgå til fri omsætning, hvis foder- og
fødevarevirksomhedslederen eller denness repræsentant fore
lægger toldmyndighederne erklæringen omhandlet i artikel 5,
stk. 1, som:
a) er behørigt påtegnet af den kompetente myndighed på græn
sekontrolstedet eller det udpegede indgangssted og

Enhver sending af produkter omhandlet i artikel 1 skal kunne
identificeres ved en kode, der anføres på erklæringen omhandlet
i artikel 5, stk. 1, på analyserapporten omhandlet i artikel 5, stk.
3, på sundhedscertifikatet og på eventuelle handelsdokumenter,
der ledsager sendingen.

b) fremlægger dokumentation for, at den offentlige kontrol, der
er omhandlet i artikel 10, er foretaget, og at resultaterne af
kontrollen, har været tilfredsstillende.

Artikel 8

Artikel 13

Grænsekontrolsteder og udpeget indgangssted

Produkter, der ikke opfylder kravene

Sendinger af produkter omhandlet i artikel 1, undtagen dem,
som er omfattet af Rådets direktiv 97/78/EF (2), skal føres ind i

Produkter, der ikke opfylder bestemmelserne i denne forord
ning, må ikke markedsføres. Sådanne produkter skal bortskaffes
på sikker vis eller returneres til oprindelseslandet.

(1) EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.
(2) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(3) EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11.
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Artikel 14
Rapporter
Medlemsstaterne meddeler hver tredje måned Kommissionen
alle analyseresultater via det hurtige varslingssystem for føde
varer og foder (RASFF). Rapporten indsendes i den måned, der
følger efter hvert kvartal.
Artikel 15
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a) produkterne har forladt Japan inden denne forordnings
ikrafttrædelse, eller
b) produkterne er ledsaget af en erklæring, som er i overens
stemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr.
284/2012, og som er udstedt før den 1. november 2012,
og produkterne har forladt Japan inden den 1. december
2012.
Artikel 17

Ophævelse
Gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 ophæves.
Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvis
ninger til nærværende forordning.
Artikel 16
Overgangsforanstaltning
Uanset artikel 3 kan de produkter, der er omhandlet i artikel 1,
importeres til Unionen, hvis de er i overensstemmelse med
gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012, og hvis:

Ikrafttrædelse og anvendelse
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentlig
gørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen indtil den 31. marts
2014.
Denne forordning tages op til revision inden den 31. marts
2013 hvad angår produkter, der primært høstes mellem
august og november, og hvad angår fisk og fiskevarer.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand
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BILAG I
Erklæring til anvendelse ved import til Unionen af
................................................................................................. (produkt og oprindelsesland)
Batchkode ............................................................................ Erklæringens nummer ............................................................................
I henhold til bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 om særlige importbetin
gelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima
ERKLÆRER
..............................................................................................................................................................................................................................
(den bemyndigede repræsentant, jf. artikel 6, stk. 2 eller 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012)
herved, at ...........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... (produkterne omhandlet i artikel 1)
i denne sending bestående af: ......................................................................................................................................................................
.......................................................... (beskrivelse af sending og produkt, pakningernes antal og type, brutto- eller nettovægt)
indlastet i ........................................................................................................................................................................... (indladningssted)
den ..................................................................................................................................................................................... (indladningsdato)
af ............................................................................................................................................................................ (transportfirmaets navn)
med destinationen ...................................................................................................................................... (bestemmelsessted og -land)
hidrørende fra virksomheden ........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... (virksomhedens navn og adresse)
er i overensstemmelse med den gældende lovgivning i Japan for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for summen af
cæsium-134 og cæsium-137
og at sendingen omfatter foder eller fødevarer



der ikke er omfattet af overgangsforanstaltninger i den japanske lovgivning (se bilag III til gennemførelsesfor
ordning (EU) nr. 996/2012) med hensyn til maksimalgrænseværdien for summen af cæsium-134 og cæsium-137



der er omfattet af overgangsforanstaltninger i den japanske lovgivning (se bilag III til gennemførelsesforordning
(EU) nr. 996/2012) med hensyn til maksimalgrænseværdien for summen af cæsium-134 og cæsium-137

og at sendingen omfatter




foder eller fødevarer, der er høstet og/eller forarbejdet inden den 11. marts 2011



foder eller fødevarer, der er afsendt fra præfekturerne Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo,
Chiba, Kanagawa og Iwate, men ikke har oprindelse i nogen af disse præfekturer, og ikke er blevet eksponeret for
radioaktivitet under transporten



foder eller fødevarer, der har oprindelse i og er afsendt fra Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba,
Kanagawa og Iwate, men ikke er opført i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012



te eller svampe eller en foderblanding eller sammensat fødevare, der for mere end 50 %'s vedkommende består af
disse produkter, der har oprindelse i præfekturet Shizuoka, og som der er udtaget prøver af den ................... (dato),
og der er foretaget en laboratorieanalyse den .................................................................................................................................

foder eller fødevarer, der har oprindelse i og er afsendt fra andre præfekturer end Fukushima, Gunma, Ibaraki,
Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Iwate, undtagen te og svampe med oprindelse i præfekturet
Shizuoka og undtagen svampe med oprindelse i præfekturet Yamanashi

(dato) på ....................................................................................................................................................................................................
(laboratoriets navn) for at bestemme indholdet af radionukleiderne cæsium-134 og cæsium-137. Analyserapporten er
vedlagt
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svampe eller en foderblanding eller sammensat fødevare, der for mere end 50 %'s vedkommende består af disse
produkter, der har oprindelse i præfekturet Yamanashi, og som der er udtaget prøver af den ........................... (dato),
og der er foretaget en laboratorieanalyse den .................................................................................................................................
(dato) på ....................................................................................................................................................................................................
(laboratoriets navn) for at bestemme indholdet af radionukleiderne cæsium-134 og cæsium-137. Analyserapporten er
vedlagt



foder eller fødevarer, der er opført i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012, eller en foderblanding
eller sammensat fødevare, der for mere end 50 %'s vedkommende består af disse produkter, som har oprindelse i
præfekturerne Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Iwate og og som der er udtaget
prøver af den ...................... (dato), og der er foretaget en laboratorieanalyse den ...................... (dato) på ......................
(laboratoriets navn) for at bestemme indholdet af radionukleiderne cæsium-134 og cæsium-137. Analyserapporten er
vedlagt



foder og fødevarer, der er af ukendt oprindelse, eller som for mere end 50 %'s vedkommende består af en ingrediens/
ingredienser af ukendt oprindelse, og som der er udtaget prøver af den ... (dato), og der er foretaget en laboratorie
analyse den ...................... (dato) på ....................... (laboratoriets navn) for at bestemme indholdet af radionukleiderne
cæsium-134 og cæsium-137. Analyserapporten er vedlagt.

Udfærdiget i ............................................................................................. den .............................................................................................
Stempel og underskrift af den bemyndigede repræsentant, jf. artikel 6, stk. 2 eller 3, i gennemførelsesforordning (EU)
nr. 996/2012
Denne del udfyldes af den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet eller det udpegede indgangssted



Sendingen er godkendt til at blive forevist for toldmyndighederne med henblik på frigivelse til fri omsætning i
Unionen.



Sendingen er IKKE godkendt til at blive forevist for toldmyndighederne med henblik på frigivelse til fri omsætning i
Unionen.

..............................................................................................................................................................................................................................
(kompetent myndighed, medlemsstat)

..............................................................................................................................................................................................................................
Dato
Stempel
Underskrift

27.10.2012

27.10.2012
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BILAG II
Maksimalgrænseværdier for fødevarer (1) (Bq/kg), jf. den japanske lovgivning

Summen af cæsium-134 og
cæsium-137

Fødevarer til spædbørn
og småbørn

Mælk og
mælkebaserede
drikkevarer

50 (2)

50 (2)

Andre fødevarer,
Mineralvand og
undtagen - mineralvand
tilsvarende drikkevarer
og tilsvarende
og te brygget af
drikkevarer - te brygget
ugærede blade
af ugærede blade

100 (2)

10 (2)

(1) For tørrede produkter, der er beregnet til at blive indtaget i rekonstitueret form, gælder maksimalgrænseværdien for det rekonstituerede
forbrugsklare produkt.
For tørrede svampe anvendes en rekonstitueringsfaktor på 5.
For te gælder maksimalgrænseværdien for udtrækket brygget af teblade. Behandlingsfaktoren for tørret te er på 50, og derfor sikrer en
maksimalgrænseværdi på 500 Bq/kg tørrede teblade, at niveauet i den bryggede te ikke overstiger maksimalgrænseværdien på 10 Bq/kg.
(2) For at sikre sammenhæng med de maksimalgrænseværdier, der for øjeblikket gælder i Japan, erstatter disse værdier midlertidigt de
værdier, der er fastsat i Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87.

Maksimalgrænseværdier for foder (1) (Bq/kg), jf. den japanske lovgivning

Summen af cæsium-134 og
cæsium-137

Foder til kvæg og heste

Foder til svin

Foder til fjerkræ

Fiske-foder (3)

100 (2)

80 (2)

160 (2)

40 (2)

(1) Maksimalgrænseværdien gælder for foder med et vandindhold på 12 %.
(2) For at sikre sammenhæng med de maksimalgrænseværdier, der for øjeblikket gælder i Japan, erstatter denne værdi midlertidigt den
værdi, der er fastsat i Rådets forordning (Euratom) nr. 770/90 (EFT L 83 af 30.3.1990, s. 78).
(3) Med undtagelse af foder til prydfisk.
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BILAG III
Overgangsforanstaltninger, der er fast i den japanske lovgivning, og som finder anvendelse i forbindelse med
denne forordning
a) Mælk og mejeriprodukter, mineralvand og tilsvarende drikkevarer, der er fremstillet og/eller forarbejdet inden den
31. marts 2012, må ikke indeholde mere end 200 Bq/kg radioaktivt cæsium. Andre fødevarer, undtagen ris og soja og
produkter forarbejdet deraf, som er fremstillet og/eller forarbejdet inden den 31. marts 2012, må ikke indeholde mere
end 500 Bq/kg radioaktivt cæsium.
b) Risprodukter, der er fremstillet og/eller forarbejdet inden den 30. september 2012, må ikke indeholde mere end
500 Bq/kg radioaktivt cæsium.
c) Sojabønner, der er høstet og markedsført inden den 31. december 2012, må ikke indeholde mere end 500 Bq/kg
radioaktivt cæsium.
d) Sojaprodukter, der er fremstillet og/eller forarbejdet inden den 31. december 2012, må ikke indeholde mere end
500 Bq/kg radioaktivt cæsium.
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BILAG IV
Foder og fødevarer, for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse for forekomst af cæsium-134 og cæsium137 forud for eksport til Unionen
a) Produkter med oprindelse i præfekturet Fukushima:
— alle produkter, under hensyntagen til de undtagelser, der er fastsat i artikel 1 i denne forordning.
b) Produkter med oprindelse i præfekturet Shizuoka:
— te og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0902, 2101 20 og 2202 90 10
— svampe og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 90,
0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 og 2005 99 80.
c) Produkter med oprindelse i præfekturet Yamanashi:
— svampe og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 90,
0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 og 2005 99 80.
d) Produkter med oprindelse i præfekturerne Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa eller
Iwate:
— te og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0902, 2101 20 og 2202 90 10
— svampe og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 90,
0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 og 2005 99 80
— fisk og fiskevarer henhørende under KN-kode 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 og 0308 (*)
— ris og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50,
1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30,
1904 20 95, 1904 90 10 og 1905 90 (*)
— sojabønner og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 1201 90, 1208 10, 1507 (*)
— adzukibønner henhørende under KN-kode 0708 20 og 0713 32 00 og forarbejdede produkter heraf henhørende
under fx KN-kode 1106 10 (*)
— blåbær og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50,
0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95
— ginkgonødder henhørende under KN-kode 0802 90 85 og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KNkode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95
— japanabrikoser henhørende under KN-kode 0809 40 05 og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KNkode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95
— citrusfrugter henhørende under KN-kode 0805, skaller af citrusfrugter henhørende under KN-kode 0814 00 00 og
forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KN-kode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25,
0812 90 98 og 0813 40 95 (*)
— kakifrugter henhørende under KN-kode 0810 70 00 og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KNkode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95 (*)
— granatæbler henhørende under KN-kode 0810 90 75 og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KNkode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*)
— femfingret akebia (Akebia quinata) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0810 90 75,
0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95
— kernefrugter (Chaenomeles) henhørende under KN-kode 0810 90 75 og forarbejdede produkter heraf henhørende
under fx KN-kode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95 (*)
— pawpaws (Asimina triloba) henhørende under KN-kode 0810 90 75 og forarbejdede produkter heraf henhørende
under fx KN-kode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95 (*)
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— pærer henhørende under KN-kode 0808 30 10 og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KN-kode
0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 30 (*)
— kastanjer henhørende under KN-kode 0802 41 00 og 8002 42 00og forarbejdede produkter heraf henhørende
under fx KN-kode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95 (*)
— valnødder henhørende under KN-kode 0802 31 00 og 0802 32 00 og forarbejdede produkter heraf henhørende
under fx KN-kode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95 (*)
— ashitaba (Angelica keiskei) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90
og 0712 90
— japansk hestehov (Petasites japonicus) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99,
0710 80, 0711 90 og 0712 90
— japansk ingefær (Zingiber mioga) henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90 og forarbej
dede produkter heraf henhørende under fx KN-kode 2008 99 49 og 2008 99 67
— spiselige dele af Aralia sp. og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80,
0711 90 og 0712 90
— bambusskud (Phyllostacys pubescens) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99,
0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 og 2005 91
— ørnebregne (Pteridium aquilinum) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80,
0711 90 og 0712 90
— spiselige dele af japansk peberrod eller wasabi (Wasabia japonica) og forarbejdede produkter heraf henhørende under
KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 og 0910 99
— japansk persille (Oenanthe javanica) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80,
0711 90 og 0712 90
— japansk peber (Zanthoxylum piperitum) henhørende under KN-kode 0910 99
— japansk kongebregne (Osmunda japonica) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99,
0710 80, 0711 90 og 0712 90
— koshiabura (skud af Eleuterococcus sciadophylloides) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode
0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90
— momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99,
0710 80, 0711 90 og 0712 90
— strudsvinge (Matteuccia struthioptheris) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99,
0710 80, 0711 90 og 0712 90
— hosta (Hosta montana) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90
og 0712 90
— uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode
0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90
— allemandsharnisk (Allium victorialis subsp. platyphyllum) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode
0703 10, 0710 80, 0711 90, 0712 20 og 0712 90
— tidsel (Cirsium japonicum) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90
og 0712 90 (*)
— yobusumaso (honma) (Cacalia hastata ssp orientalis) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode
0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90 (*)
— Synurus pungens (oyamabokuchi) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80,
0711 90 og 0712 90 (*)
— agerpadderok (Equisetum arvense) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80,
0711 90 og 0712 90 (*)
— Actinidia polygama og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0810 90 75, 0811 90 19,
0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95 (*)
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— taro (Colocasia esculenta) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0714 40 (*)
— yacon (Smallanthus sonchifolius) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80,
0711 90, 0712 90 og 0714 90 (*).
(*) Disse produkters optagelse på listen vil blive taget op til fornyet gennemgang inden den 31. marts 2013 under
hensyntagen til de analyseresultater, der fremkommer i perioden september 2012 til december 2012.
e) Sammensatte produkter, der for mere end 50 %'s vedkommende består af de producter, der er omhandlet i litra a), b),
c) og d) i dette bilag.
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