
 

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

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

1.7.2015 A8-0176/54 

Poprawka  54 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 
Josu Juaristi Abaunz 

w imieniu grupy GUE/NGL 
Piernicola Pedicini 

w imieniu grupy EFDD 
 
Sprawozdanie A8-0176/2015 

Esther Herranz García 

Maksymalne dozwolone poziomy skaŜenia promieniotwórczego Ŝywności i pasz po awarii 
jądrowej 
COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
maksymalne dozwolone poziomy skaŜenia 
promieniotwórczego Ŝywności określonej 
w załączniku I, maksymalne dozwolone 
poziomy skaŜenia Ŝywności o mniejszym 
znaczeniu określonej w załączniku II oraz 
maksymalne dozwolone poziomy skaŜenia 
promieniotwórczego pasz określonych w 
załączniku III, które mogą być 
wprowadzone do obrotu po awarii jądrowej 
lub w kaŜdym innym przypadku zdarzenia 
radiacyjnego, które moŜe doprowadzić lub 
doprowadziło do znacznego skaŜenia 
promieniotwórczego Ŝywności i pasz, a 
takŜe procedury stosowania tych 
maksymalnych dozwolonych poziomów 
skaŜenia. 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
maksymalne dozwolone poziomy skaŜenia 
promieniotwórczego Ŝywności określonej 
w załączniku I oraz maksymalne 
dozwolone poziomy skaŜenia 
promieniotwórczego pasz określonych w 
załączniku III, które mogą być 
wprowadzone do obrotu po awarii jądrowej 
lub w kaŜdym innym przypadku zdarzenia 
radiacyjnego, które moŜe doprowadzić lub 
doprowadziło do znacznego skaŜenia 
promieniotwórczego Ŝywności i pasz, a 
takŜe procedury stosowania tych 
maksymalnych dozwolonych poziomów 
skaŜenia. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi nie tyle o częstotliwość spoŜywania odrębnego pojedynczego środka spoŜywczego w 

danej diecie, co o akumulację dawek z róŜnych źródeł, spoŜywczych lub nie. 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) „Ŝywność o mniejszym znaczeniu” 
oznacza Ŝywność o mniejszym znaczeniu 
w diecie, mającą jedynie marginalny 
wkład w całkowitą konsumpcję Ŝywności 
przez ludność; 

skreślony 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi nie tyle o częstotliwość spoŜywania odrębnego pojedynczego środka spoŜywczego w 

danej diecie, co o akumulację dawek z róŜnych źródeł, spoŜywczych lub nie. Poprawka ta 

dotyczy całego dokumentu. 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I 

 
Tekst proponowany przez Komisję  

 

śywność (Bq/kg)1 

 

 

śywność dla 
niemowląt2 

 

Produkty 
mleczarski

e3 

 

Pozostała 
Ŝywność, z 
wyjątkiem 
Ŝywności o 
mniejszym 
znaczeniu4 

 

śywność w 
postaci 
płynnej5 

 

                                                 
1 Poziom stosowany do produktów zagęszczonych lub suszonych jest obliczany na podstawie produktu 

odtworzonego w postaci gotowej do spoŜycia. Państwa członkowskie mogą formułować zalecenia 
dotyczące warunków rozcieńczania, tak by zapewnić przestrzeganie maksymalnych dozwolonych 
poziomów skaŜenia, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. 

2 śywność dla niemowląt oznacza środki spoŜywcze przeznaczone do karmienia niemowląt podczas 
pierwszych dwunastu miesięcy Ŝycia, same w sobie spełniające potrzeby pokarmowe tej kategorii osób, 
kierowane do sprzedaŜy detalicznej w wyraźnie oznakowanych opakowaniach opatrzonych jedną z 
następujących nazw:  „preparat do początkowego Ŝywienia niemowląt”, „preparat do dalszego Ŝywienia 
niemowląt”, „mleko początkowe” i „mleko następne”, zgodnie z art. 11 i 12 dyrektywy Komisji 
2006/141/WE. 

3 Produkty mleczarskie oznaczają produkty występujące pod następującymi pozycjami CN, włącznie z 
dokonanymi w nich później, w miarę potrzeb, zmianami:  0401, 0402 (oprócz 0402 29 11). 

4  śywność o mniejszym znaczeniu i mające do niej zastosowanie poziomy skaŜenia są określone w 
załączniku II. 

5 śywność w postaci płynnej, jak określono w pozycji 2009 i dziale 22 Nomenklatury scalonej. Wartości 
są obliczone z uwzględnieniem spoŜycia wody wodociągowej; te same wartości naleŜy stosować do 
zasobów wody pitnej. 
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Izotopy strontu, 
głównie  
Sr-90 

75 125 750 125 

Izotopy jodu, głównie 
I-131 

150 500 2 000 500 

Alfa-
promieniotwórcze 
izotopy plutonu i 
pierwiastków 
transplutonowych, 
głównie Pu-239, Am-
241 

1 20 80 20 

Wszystkie inne 
nuklidy o okresie 
połowicznego rozpadu 
dłuŜszym niŜ 10 dni, 
głównie  
Cs-134, Cs-1376

 

 

400 1 000 1 250 1 000 

_____________ 

 

 

 

                                                 
6 Węgiel 14, tryt i potas 40 nie zostały ujęte w tej grupie. 
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Poprawka 

 

śywność (Bq/kg)1 

 

 

Produkty dla 
niemowląt2 

 

Produkty 
mleczarski

e3  

 

Pozostała 
Ŝywność 

śywność w 
postaci 
płynnej5 

 

Izotopy strontu, 
głównie  
Sr-90 

7 12 75 12 

Izotopy jodu, głównie 
I-131 

15 50 200 50 

Alfa-
promieniotwórcze 
izotopy plutonu 
i pierwiastków 
transplutonowych, 
głównie Pu-239, Am-
241 

0 2 8 2 

Wszystkie inne 
nuklidy o okresie 
połowicznego rozpadu 
dłuŜszym niŜ 10 dni, 
głównie  
Cs-134, Cs-1376 

40 100 125 100 

_____________ 

 

1
 Poziom stosowany do produktów zagęszczonych lub suszonych jest obliczany na podstawie produktu 

odtworzonego w postaci gotowej do spoŜycia. Państwa członkowskie mogą formułować zalecenia 
dotyczące warunków rozcieńczania, tak by zapewnić przestrzeganie maksymalnych dozwolonych 
poziomów skaŜenia, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. 

2
 śywność dla niemowląt oznacza środki spoŜywcze przeznaczone do karmienia niemowląt podczas 

pierwszych dwunastu miesięcy Ŝycia, same w sobie spełniające potrzeby pokarmowe tej kategorii osób, 
kierowane do sprzedaŜy detalicznej w wyraźnie oznakowanych opakowaniach opatrzonych jedną z 
następujących nazw: „preparat do początkowego Ŝywienia niemowląt”, „preparat do dalszego Ŝywienia 
niemowląt”, „mleko początkowe” i „mleko następne”, zgodnie z art. 11 i 12 dyrektywy Komisji 
2006/141/WE. 

3 Produkty mleczarskie oznaczają produkty występujące pod następującymi pozycjami CN, włącznie z 
dokonanymi w nich później, w miarę potrzeb, zmianami: 0401, 0402 (oprócz 0402 29 11). 
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5
 śywność w postaci płynnej, jak określono w pozycji 2009 i dziale 22 Nomenklatury scalonej. Wartości 

są obliczone na podstawie 1% spoŜycia wody wodociągowej, państwa członkowskie powinny zatem 
stosować inne limity (około 100 razy niŜsze) do zasobów wody pitnej. 

6
 Węgiel 14, tryt i potas 40 nie zostały ujęte w tej grupie. 

 

Or. fr 

Uzasadnienie 

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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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreślony 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W sprawozdaniu oceniającym RP 105 z 1998 r. eksperci Euratom zapomnieli o kategorii 

„Ŝywność o mniejszym znaczeniu”. Oceny dawki nie uwzględniają zatem udziału tych 

produktów. Jest nie do zaakceptowania, by zezwolić na poziomy skaŜenia 10 razy wyŜsze w 

stosunku do Ŝywności podstawowej bez uprzedniej wiedzy o wpływie tej decyzji na wielkości 

dozymetryczne. Dopóki te anomalie nie zostaną skorygowane, konieczne jest zniesienie 

kategorii „Ŝywność o mniejszym znaczeniu”. 

 
 


