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1.7.2015 A8-0176/52 

Alteração  52 

Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0176/2015 

Esther Herranz García 

Níveis máximos tolerados de contaminação radioativa dos géneros alimentícios e alimentos 

para animais na sequência de um acidente nuclear 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 13-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) A regulamentação da União não é 

a mais protetora em matéria de segurança 

alimentar no que respeita à radioatividade 

dos alimentos uma vez que o Japão 

estabeleceu limites 8 a 20 vezes inferiores 

aos da União. Ao terem conhecimento de 

um risco de radioatividade abrangido pelo 

presente regulamento, os 

Estados-Membros devem poder tomar 

medidas urgentes sem esperar pela ação 

da Comissão ao abrigo do artigo 36.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. 

Or. fr 

Justificação 

Em 2012, o Japão fixou novos limites para o césio 134 e o césio 137. Estes limites, fixados 

por razões de saúde pública, só são aplicáveis na União aos produtos japoneses. Assim, são 

os limites previstos no Regulamento (Euratom) n.º 3954/87, limites esses superiores, que 

prevalecem para qualquer outro género alimentício. Os limites de césio 134 e césio 137 em 

vigor para os produtos lácteos são de 50 Bq/kg no Japão e de 1000 Bq/kg na União. Os 

Estados-Membros devem poder proteger a sua população através do artigo 36.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia.
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1.7.2015 A8-0176/53 

Alteração  53 

Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0176/2015 

Esther Herranz García 

Níveis máximos tolerados de contaminação radioativa dos géneros alimentícios e alimentos 

para animais na sequência de um acidente nuclear 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Logo que a Comissão adote um 

regulamento de execução que torne 

aplicáveis os níveis máximos tolerados, os 

géneros alimentícios ou alimentos para 

animais não conformes com esses níveis 

máximos não devem ser colocados no 

mercado. 

1. Logo que a Comissão adote um 

regulamento de execução que torne 

aplicáveis os níveis máximos tolerados, os 

géneros alimentícios ou alimentos para 

animais não conformes com esses níveis 

máximos não devem ser colocados no 

mercado. Do mesmo modo, se um 

Estado-Membro adotar disposições nos 

termos do artigo 36.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, os 

géneros alimentícios ou os alimentos para 

animais não conformes com os níveis 

máximos tolerados estabelecidos pelo 

Estado-Membro podem não ser aceites no 

seu território. 

Or. fr 

 


