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Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (13 α) Οι ρυθµίσεις της Ένωσης δεν είναι 
οι πιο προστατευτικές στον τοµέα της 
επισιτιστικής ασφάλειας σε σχέση µε τη 
ραδιενέργεια, δεδοµένου ότι η Ιαπωνία 
έχει καθορίσει ανώτατα όρια 8 έως 20 
φορές χαµηλότερα από εκείνα της 
Ένωσης. Τα κράτη µέλη όταν λαµβάνουν 
γνώση ενός κινδύνου ακτινοβολίας που 
προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό, 
πρέπει να µπορούν τα ίδια να δράσουν 
επειγόντως χωρίς να περιµένουν τη 
δράση της Επιτροπής, δυνάµει του 
άρθρου 36 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Η Ιαπωνία όρισε το 2012 νέα όρια για το καίσιο 134 και 137. Τα όρια αυτά, που έχουν οριστεί 

για λόγους δηµόσιας υγείας, δεν έχουν εφαρµογή στην Ένωση παρά µόνο για τα ιαπωνικά 

προϊόντα. Κατά συνέπεια, για όλα τα άλλα τρόφιµα ισχύουν τα, ανώτερα, όρια της οδηγίας  

(Eυρατόµ) αριθ. 3954/87. Έτσι, τα όρια του καισίου 134 και 137 που ισχύουν στην Ιαπωνία για 

τα γαλακτοκοµικά προϊόντα ανέρχονται σε 50Bq/kg και 1000Bq/kg στην Ένωση. Τα κράτη µέλη 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προστατεύουν τον πληθυσµό τους µε το άρθρο 36 της 

συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει εκτελεστικό 

κανονισµό που καθιστά εφαρµοστέα τα 

µέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, δεν διατίθενται 

στην αγορά τρόφιµα ή ζωοτροφές που δεν 

συµµορφώνονται µε τα εν λόγω µέγιστα 

επιτρεπτά επίπεδα. 

1. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει εκτελεστικό 

κανονισµό που καθιστά εφαρµοστέα τα 

µέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, δεν διατίθενται 

στην αγορά τρόφιµα ή ζωοτροφές που δεν 

συµµορφώνονται µε τα εν λόγω µέγιστα 

επιτρεπτά επίπεδα. Παροµοίως, από τη 
στιγµή που ένα κράτος µέλος λαµβάνει 
µέτρα δυνάµει του άρθρου 36 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρόφιµα ή 
ζωοτροφές που δεν συµµορφώνονται µε 
τα εν λόγω µέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 
που έχουν οριστεί από το κράτος µέλος 
µπορούν να µη γίνονται δεκτά στην 
επικράτειά του. 

Or. fr 

 

 


