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Maksymalne dozwolone poziomy skaŜenia promieniotwórczego Ŝywności i pasz po awarii 

jądrowej 

COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Przepisy Unii nie gwarantują 

najwyŜszego poziomu ochrony w zakresie 

bezpieczeństwa Ŝywności w związku z 

aktywnością promieniotwórczą produktów 

Ŝywnościowych, gdyŜ Japonia ustaliła 

progi od 8 do 20 razy niŜsze od tych w 

Unii. Wiedząc o ryzyku skaŜenia 

promieniotwórczego objętego niniejszym 

rozporządzeniem, państwa członkowskie 

powinny same móc podjąć 

natychmiastowe kroki, nie czekając na 

decyzje Komisji, na mocy art. 36 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W 2012 r. Japonia ustaliła nowe limity dla cezu 134 i 137. Te limity, ustalone ze względów 

dotyczących zdrowia publicznego, mają w Unii zastosowanie jedynie do produktów 

japońskich. To wyŜsze limity (Euratom) nr°3954/87 przewaŜają zatem w przypadku 

wszystkich innych produktów Ŝywnościowych. Tymczasem obowiązujące w Japonii limity dla 

cezu 134 i 137 dotyczące produktów mleczarskich wynoszą 50Bq/kg, a w Unii – 1000Bq/kg. 

Państwa członkowskie muszą mieć moŜliwość chronienia swoich obywateli na mocy art. 36 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jak tylko Komisja przyjmie 

rozporządzenie wykonawcze wymagające 

stosowania maksymalnych dozwolonych 

poziomów skaŜenia, Ŝywność lub pasza 

niestosujące się do maksymalnych 

dozwolonych poziomów skaŜenia nie 

mogą być wprowadzane do obrotu. 

1. Jak tylko Komisja przyjmie 

rozporządzenie wykonawcze wymagające 

stosowania maksymalnych dozwolonych 

poziomów skaŜenia, Ŝywność lub pasza 

niestosujące się do maksymalnych 

dozwolonych poziomów skaŜenia nie 

mogą być wprowadzane do obrotu. Na tej 

samej zasadzie jak tylko państwo 

członkowskie podejmie kroki na mocy art. 

36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, Ŝywność lub pasza 

niestosujące się do maksymalnych 

dozwolonych poziomów skaŜenia 

określonych przez to państwo 

członkowskie nie mogą być przyjmowane 

na jego terytorium. 

Or. fr 

 


