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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EURATOM) Nr. 2218/89
af 18. juli 1989
om ændring af forordning (Euratom) nr. 3954/87 om fastsættelse af de maksimalt

tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder efter nukleare
ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

det vil være hensigtsmæssigt at samle niveauer og enkelt

FÆLLESSKABER HAR —

heder vedrørende dette bilag i et enkelt skema ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 31 ,

under hensyn til det supplerende arbejde, der skal udfø

under henvisning til forslag fra Kommissionen efter
høring af en gruppe eksperter udpeget af Det Videnskabe
lige og Tekniske Udvalg ('),

res, bør der endvidere træffes bestemmelse om anvendelse

af den i artikel 7 i forordning (Euratom) nr. 3954/87
omhandlede fremgangsmåde ved fastsættelse af de maksi
malt tilladte niveauer for foder ; denne forordning bør
derfor ændres med henblik herpå —

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (3), og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

Artikel 1

Forordning (Euratom) nr. 3954/87 (4) indeholder i bilaget
rubrikker for de maksimalt tilladte niveauer for radioakti

vitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare
ulykker eller i andre tilfælde af strålingsfare ;
nogle af disse rubrikker indeholder imidlertid ikke nogen
angivelse af de tilsvarende niveauer, da Rådet senere
skulle træffe afgørelse herom på baggrund af resultatet af
yderligere, navnlig videnskabeligt, arbejde, der skulle finde
sted ;

Bilaget til forordning (Euratom) nr. 3954/87 erstattes af
bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Artikel 7 i forordning (Euratom) nr. 3954/87 affattes såle
des :

»Artikel 7

Kommissionen forelagde henholdsvis den 14. juni og den
9. december 1987 Rådet to meddelelser om supplering af
bilaget til ovennævnte forordning efter høring af ekspert
gruppen, der er nævnt i Traktatens artikel 31 ;
bilaget til forordning (Euratom) nr. 3954/87 bør følgelig
suppleres ;

desuden bør visse enkeltheder i dette bilag tilpasses,
navnlig på baggrund af det seneste videnskabelige arbejde
på området ;

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning,
en fortegnelse over mindre vigtige levnedsmidler,
ledsaget af de maksimalt tilladte niveauer, der skal
gælde for dem, samt de maksimalt tilladte niveauer for
foder, vedtages efter fremgangsmåden i artikel 30 i
forordning (EØF) nr, 804/68, som finder tilsvarende
anvendelse. Med henblik herpå nedsættes der er ad
hoc-udvalg.«
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Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Nr. L 21172
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . juli 1989.

På Rådets vegne
R. DUMAS
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» BILAG

MAKSIMALT TILLADTE NIVEAUER FOR LEVNEDSMIDLER OG FODER (Bq/kg)

\

Levnedsmidler (')
Andre levnedsmidler

Spædbørnsmad (])

Mejeriprodukter (4)

undtagen de mindre
vigtige 0

Flydende
levnedsmidler (')

Foder (2)

Isotoper af strontium, især
Sr-90

Isotoper af jod, især 1-131

75

125

750

125

150

500

2 000

500

1

20

80

20

400

1 000

1 250

1 000

Alfaaktive plutonium- og
transplutoniumisotoper,
især Pu-239, Am-241
Alle andre nuklider med

en halveringstid på mere
end 10 dage, især Cs-134
og Cs- 137f)

() Den værdi, som skal gælde for koncentrerede eller tørrede produkter, skal beregnes på grundlag af det rekonstituerede forbrugsklare produkt. Medlemsstaterne kan udforme henstillinger vedrørende betingelserne for fortynding for derved at sikre overholdelsen af de maksimalt tilladte niveauer, der er fastsat i
denne forordning.

(

De maksimalt tilladte niveauer for foder fastlægges i overensstemmelse med artikel 7, idet disse niveauer skal medvirke til at sikre, at de maksimalt tilladte
niveauer for levnedsmidler overholdes, uden at de dog i sig selv kan betragtes som værende en sikkerhed for, at niveauerne overholdes under alle omstæn digheder, og de indskrænker ikke forpligtelsen til at kontrollere niveauet i animalske produkter bestemt til menneskeføde.

(

Spædbørnsmad defineres som levnedsmidler bestemt til ernæring af spædborn i de første fire til seks måneder, som fuldt ud dækker denne persongruppes
ernæringsbehov, og som markedsføres i pakker, der tydeligt er mærkede •tilberedninger til spædbørn •.

( Mejeriprodukter defineres som produkter under følgende KN-koder, i givet fald med de tilpasninger, der senere måtte blive foretaget : 0401 , 0402 (bortset
fra 0402 2911 ).
( En fortegnelse over de mindre vigtige levnedsmidler og de tilsvarende værdier, der skal anvendes for dem, vil blive udarbejdet i henhold til artikel 7.
( Flydende levnedsmidler som defineret i kode 2009 og kapitel 22 i Den Kombinerede Nomenklatur. Værdierne beregnes under hensyn til forbruget af
ledningsvand, og de samme værdier bør gælde for drikkevandsforsyningen efter et skøn foretaget af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne .

(9 Kulstof 14, tritium og kalium 40 er ikke omfattet af denne grupper.•

