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1.7.2015 A8-0176/52 

Pozmeňujúci návrh  52 
Sylvie Goddyn 
v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0176/2015 
Esther Herranz García 
Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej 

jadrovou haváriou 

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

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 13 a (nové) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13 a) Právne predpisy Únie neposkytujú 
najvyššiu ochranu v oblasti potravinovej 
bezpečnosti v súvislosti s ich 
rádioaktivitou, pretože Japonsko stanovilo 
hraničné hodnoty 8 až 20-krát nižšie ako 
hraničné hodnoty Únie. Pokiaľ sú si 
členské štáty vedomé rizika rádioaktivity, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, mali 
by byť sami schopné bezodkladne konať 
bez toho, aby čakali na rozhodnutie 
Komisie podľa článku 36 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Japonsko stanovilo v roku 2012 nové hraničné hodnoty pre cézium 134 a 137. Hraničné 
hodnoty stanovené z dôvodu verejného zdravia sa v Únii vzťahujú len na japonské produkty.  
Pre všetky ostatné potraviny platia teda hraničné hodnoty uvedené v nariadení (Euratom) č. 
3954/87, ktoré sú vyššie. Hraničné hodnoty pre cézium 134 a 137, ktoré v Japonsku platia pre 
mliečne výrobky, sú teda 450Bq/kg a 1000 Bq/kg v Únii.  Členské štáty musia mať možnosť 
chrániť svoje obyvateľstvo pomocou článku 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
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1.7.2015 A8-0176/53 

Pozmeňujúci návrh  53 
Sylvie Goddyn 
v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0176/2015 
Esther Herranz García 
Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej 

jadrovou haváriou 

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

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Hneď po tom, ako Komisia prijme 

vykonávacie nariadenie na uplatnenie 

najvyšších povolených hodnôt, sa 

potraviny alebo krmivá, ktoré nie sú v 

súlade s týmito najvyššími povolenými 

hodnotami, nesmú uvádzať na trh. 

1. Hneď po tom, ako Komisia prijme 

vykonávacie nariadenie na uplatnenie 

najvyšších povolených hodnôt, sa 

potraviny alebo krmivá, ktoré nie sú v 

súlade s týmito najvyššími povolenými 

hodnotami, nesmú uvádzať na trh. 

Podobne, keď členský štát prijme 
ustanovenia podľa článku 36 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, potraviny 
alebo krmivá, v ktorých prípade nie sú 
dodržané maximálne hodnoty stanovené 
členským štátom, nemôžu byť prijaté na 
jeho území. 

Or. fr 

 


