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1.7.2015 A8-0176/52 

Predlog spremembe  52 
Sylvie Goddyn 
v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0176/2015 
Esther Herranz García 
Najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči 

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

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 13 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  13 a) Zakonodaja Unije o varnosti živil bi 

bila lahko strožja glede radioaktivnosti 

živil, saj so mejne vrednosti, ki jih je 

določila Japonska, 8 do 20-krat nižje od 

mejnih vrednosti v Uniji. Ob poznavanju 

tega, da je po veljavni zakonodaji tveganje 

zaradi radioaktivnosti realno, bi moralo 

biti državam članicam omogočeno, da v 

skladu s členom 36 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije ukrepajo brez čakanja na 

odločitve Komisije. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Japonska je leta 2012 sprejela nove omejitve za cezija 134 in 137, ki se v Uniji, zaradi 

javnega zdravja, uporabljajo samo za japonske izdelke. Za vsa druga živila pa se uporabljajo 

omejitve (Euratom) št. 3954/87, ki so višje. Veljavne omejitve za cezija 134 in 137 znašajo za 

mlečne izdelke na Japonskem 50Bq/kg, v Uniji pa 1000Bq/kg. Države članice morajo svoje 

prebivalce zaščiti s členom 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
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1.7.2015 A8-0176/53 

Predlog spremembe  53 
Sylvie Goddyn 
v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0176/2015 
Esther Herranz García 
Najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči 

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

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 1 – alinea 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Takoj ko Komisija sprejme izvedbeno 

uredbo za uporabo najvišjih dovoljenih 

stopenj, se živila in krma, ki ne ustrezajo 

navedenim najvišjim dovoljenim stopnjam, 

ne dajo v promet. 

1. Takoj ko Komisija sprejme izvedbeno 

uredbo za uporabo najvišjih dovoljenih 

stopenj, se živila in krma, ki ne ustrezajo 

navedenim najvišjim dovoljenim stopnjam, 

ne dajo v promet. Podobno velja, da živila 

ali krma, ki ne ustrezajo najvišjim 

dovoljenim stopnjam v določeni državi 

članici, ne smejo vstopiti na njeno ozemlje 

od trenutka, ko ta država članica sprejme 

določbe v skladu s členom 36 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije. 

Or. fr 

 

 


