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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισµός καθορίζει στο 

παράρτηµα Ι τα µέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 

ραδιενεργού µόλυνσης των τροφίµων, στο 

παράρτηµα ΙΙ τα µέγιστα επιτρεπτά 
επίπεδα ραδιενεργού µόλυνσης των 
τροφίµων ήσσονος σηµασίας και στο 
παράρτηµα III τα µέγιστα επιτρεπτά 
επίπεδα ραδιενεργού µόλυνσης 

των ζωοτροφών, που επιτρέπεται να 

διατίθενται στην αγορά ύστερα από 

πυρηνικό ατύχηµα ή άλλο έκτακτο κίνδυνο 

από ακτινοβολίες που είναι πιθανό να 

προκαλέσει ή έχει προκαλέσει σηµαντική 

ραδιενεργό µόλυνση των τροφίµων και 

των ζωοτροφών, και καθορίζει επίσης τις 

διαδικασίες για να καθίστανται 

εφαρµοστέα τα εν λόγω µέγιστα επιτρεπτά 

επίπεδα. 

Ο παρών κανονισµός καθορίζει στο 

παράρτηµα Ι τα µέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 

ραδιενεργού µόλυνσης των τροφίµων, και 

στο παράρτηµα III τα µέγιστα επιτρεπτά 

επίπεδα ραδιενεργού µόλυνσης 

των ζωοτροφών, που επιτρέπεται να 

διατίθενται στην αγορά ύστερα από 

πυρηνικό ατύχηµα ή άλλο έκτακτο κίνδυνο 

από ακτινοβολίες που είναι πιθανό να 

προκαλέσει ή έχει προκαλέσει σηµαντική 

ραδιενεργό µόλυνση των τροφίµων και 

των ζωοτροφών, και καθορίζει επίσης τις 

διαδικασίες για να καθίστανται 

εφαρµοστέα τα εν λόγω µέγιστα επιτρεπτά 

επίπεδα. 

Or. fr 

 

Αιτιολόγηση 

Το ζητούµενο δεν είναι τόσο η συχνότητα µε την οποία λαµβάνεται το ένα ή το άλλο τρόφιµο 
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µεµονωµένα για µία δεδοµένη δίαιτα, όσο η σώρευση δόσεων από διάφορες πηγές, είτε από τη 

διατροφή είτε όχι. 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σηµείο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2) «τρόφιµα ήσσονος σηµασίας»: τα 
τρόφιµα τα οποία έχουν ελάσσονα 
διαιτητική σηµασία και στα οποία 
αναλογεί περιθωριακό µόνο ποσοστό της 
κατανάλωσης τροφίµων από τον 
πληθυσµό· 

∆ιαγράφεται 

Or. fr 

 

Αιτιολόγηση 

Το ζητούµενο δεν είναι τόσο η συχνότητα µε την οποία λαµβάνεται το ένα ή το άλλο τρόφιµο 

µεµονωµένα για µία δεδοµένη δίαιτα, όσο η σώρευση δόσεων από διάφορες πηγές, είτε από τη 

διατροφή είτε όχι. Η παρούσα τροπολογία ισχύει για ολόκληρο το κείµενο. 
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Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  

 

Τρόφιµα (Bq/kg)
1
 

 

 

Βρεφικές  

τροφές
2
 

 

Γαλακτοκο

µικά 

προϊόντα
3
 

 

Άλλα τρόφιµα 

εκτός από 
τρόφιµα 
ήσσονος 

σηµασίας4
 

 

Υγρά 

τρόφιµα
5
 

 

                                                 
1 Το επίπεδο που ισχύει για τα συµπυκνωµένα ή αποξηραµένα προϊόντα υπολογίζεται µε βάση το έτοιµο 

για κατανάλωση ανασυσταθέν προϊόν. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατυπώσουν συστάσεις ως προς τις 

συνθήκες αραίωσης, ώστε να τηρούνται τα µέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που καθορίζονται στον παρόντα 

κανονισµό. 
2 Ως βρεφικές τροφές ορίζονται τα τρόφιµα που προορίζονται ειδικά για τη διατροφή βρεφών κατά τους 

πρώτους δώδεκα µήνες της ζωής τους, ανταποκρίνονται καθεαυτά στις ανάγκες διατροφής αυτής της 

κατηγορίας ανθρώπων και κυκλοφορούν στο λιανικό εµπόριο σε συσκευασίες µε σαφή και ευδιάκριτη 

ένδειξη σε ετικέτα µε µία από τις ακόλουθες ονοµασίες: «παρασκευάσµατα για βρέφη», 

«παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» «γάλα για βρέφη» και «γάλα δεύτερης βρεφικής 

ηλικίας», σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 της οδηγίας 2006/141/ΕΚ.  
3 Ως γαλακτοκοµικά προϊόντα ορίζονται τα προϊόντα που υπάγονται στους ακόλουθους κωδικούς ΣΟ, 

στα οποία συµπεριλαµβάνονται και οι ενδεχόµενες µελλοντικές αναπροσαρµογές: 0401, 0402 (εκτός 

του 0402 29 11).  
4  Τα τρόφιµα ήσσονος σηµασίας και τα αντίστοιχα επίπεδα που ισχύουν γι’ αυτά καθορίζονται στο 

παράρτηµα ΙΙ.  
5 Υγρά τρόφιµα όπως ορίζονται στην κλάση 2009 και στο κεφάλαιο 22 της συνδυασµένης 

ονοµατολογίας. Οι τιµές υπολογίζονται µε βάση την κατανάλωση τρεχούµενου νερού και οι ίδιες 
τιµές πρέπει να εφαρµόζονται στην παροχή πόσιµου νερού. 
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Ισότοπα του 

στροντίου, ιδίως  

Sr-90 

75 125 750 125 

Ισότοπα του ιωδίου, 

ιδίως I-131 

150 500 2 000 500 

Ισότοπα του 

πλουτωνίου και 

στοιχείων µε 

µεγαλύτερο ατοµικό 

αριθµό που 

εκπέµπουν σωµατίδια 

α, ιδίως  

Pu-239 et Am-241 

1 20 80 20 

Όλα τα άλλα 

νουκλεΐδια, µε χρόνο 

υποδιπλασιασµού 

µεγαλύτερο από 

10 ηµέρες, ιδίως  

Cs-134 et Cs-137
6
 

 

400 1 000 1 250 1 000 

_____________ 

 

 

 

                                                 
6 Ο άνθρακας 14, το τρίτιο και το κάλιο 40 δεν περιλαµβάνονται σε αυτή την οµάδα. 
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Τροπολογία 

 

Τρόφιµα (Bq/kg)1
 

 

 

Βρεφική 

Τροφή2
 

 

Γαλακτοκο

µικά 

προϊόντα3  

 

Λοιπά τρόφιµα 
Υγρά 

τρόφιµα
5 

 

Ισότοπα του 

στροντίου, ιδίως  

Sr-90 

7 12 75 12 

Ισότοπα του ιωδίου, 

ιδίως I-131 

15 50 200 50 

Ισότοπα του 

πλουτωνίου και 

στοιχείων µε 

µεγαλύτερο ατοµικό 

αριθµό που 

εκπέµπουν σωµατίδια 

α, ιδίως Pu-239 και 

Am-241 

0 2 8 2 

Όλα τα άλλα 

νουκλεΐδια, µε χρόνο 

υποδιπλασιασµού 

µεγαλύτερο από 

10 ηµέρες, ιδίως  

Cs-134, Cs-137
6
 

40 100 125 100 

_____________ 

 

1
 Το επίπεδο που ισχύει για τα συµπυκνωµένα ή αποξηραµένα προϊόντα υπολογίζεται µε βάση το έτοιµο 

για κατανάλωση ανασυσταθέν προϊόν. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατυπώσουν συστάσεις ως προς τις 

συνθήκες αραίωσης, ώστε να τηρούνται τα µέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που καθορίζονται στον παρόντα 

κανονισµό. 
2
 Ως βρεφικές τροφές ορίζονται τα τρόφιµα που προορίζονται ειδικά για τη διατροφή βρεφών κατά τους 

πρώτους δώδεκα µήνες της ζωής τους, ανταποκρίνονται καθεαυτά στις ανάγκες διατροφής αυτής της 

κατηγορίας ανθρώπων και κυκλοφορούν στο λιανικό εµπόριο σε συσκευασίες µε σαφή και ευδιάκριτη 

ένδειξη σε ετικέτα µε µία από τις ακόλουθες ονοµασίες: «παρασκευάσµατα για βρέφη», 

«παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» «γάλα για βρέφη» και «γάλα δεύτερης βρεφικής 

ηλικίας», σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 της οδηγίας 2006/141/ΕΚ. 



 

AM\1067466EL.doc  PE559.014v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

3 Ως γαλακτοκοµικά προϊόντα ορίζονται τα προϊόντα που υπάγονται στους ακόλουθους κωδικούς ΣΟ, 

στα οποία συµπεριλαµβάνονται και οι ενδεχόµενες µελλοντικές αναπροσαρµογές: 0401, 0402 (εκτός 

του 0402 29 11). 
5
 Υγρά τρόφιµα όπως ορίζονται στην κλάση 2009 και στο κεφάλαιο 22 της συνδυασµένης 

ονοµατολογίας. Οι τιµές υπολογίζονται για το 1% της κατανάλωσης τρεχούµενου νερού και 
εποµένως τα κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόζουν διαφορετικά όρια (τάξης µεγέθους 100 φορές 

χαµηλότερα) στον εφοδιασµό µε πόσιµο νερό. 

6
 Ο άνθρακας 14, το τρίτιο και το κάλιο 40 δεν περιλαµβάνονται σε αυτή την οµάδα. 

 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Cet amendement procède à une division par 10 des niveaux maximaux admissibles de 

contamination radioactive définis pour les 4 groupes de radionucléides et les 4 catégories de 

denrées alimentaires. Il existe en effet une incohérence majeure entre le texte de la 

proposition de règlement et le rapport d’expertise sur lequel elle est censée s’appuyer et qui 

est cité en référence dans l’exposé des motifs. Ce rapport – Radiation Protection 105 – stipule 

qu’un coefficient de 0,1 a été appliqué pour le calcul des limites. Cela signifie que les limites 

ont été définies pour une hypothèse de 10% d’aliments contaminés à 100% de la limite (ou 

pour 20% d’aliments contaminés, avec une contamination moyenne égale à seulement 50% 

des limites). En moyenne, 90% (et non pas 10%) des aliments consommés par les Européens 

proviennent de l’Union européenne. En conséquence, nous proposons de diviser par 10 les 

niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive définis à l’annexe 1. 
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Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα ΙΙ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

 

Στην έκθεση αξιολόγησής τους RP 105 του 1998, οι εµπειρογνώµονες της Euratom 

λησµόνησαν την κατηγορία «τρόφιµα ήσσονος σηµασίας». Κατά συνέπεια, οι αξιολογήσεις 

δόσης δεν λαµβάνουν υπόψη τη συνεισφορά αυτών των προϊόντων. ∆εν είναι αποδεκτό να 

επιτρέπονται δέκα φορές υψηλότερα επίπεδα µόλυνσης απ' ό,τι στα βασικά τρόφιµα, χωρίς να 

είναι γνωστός εκ των προτέρων ο δοσιµετρικός αντίκτυπος αυτής της απόφασης. Περιµένοντας 

να διορθωθούν αυτές οι ανωµαλίες, επιβάλλεται να διαγραφεί η κατηγορία "τρόφιµα ήσσονος 

σηµασίας" . 

 

 


