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1.7.2015 A8-0176/54 

Alteração  54 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Josu Juaristi Abaunz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Piernicola Pedicini 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O presente regulamento estabelece os 

níveis máximos tolerados de contaminação 

radioativa dos géneros alimentícios fixados 

no anexo I, os níveis máximos tolerados de 

géneros alimentícios de menor 

importância fixados no anexo II e os 

níveis máximos tolerados de contaminação 

radioativa de alimentos para animais 

fixados no anexo III, que podem ser 

colocados no mercado na sequência de um 

acidente nuclear ou de qualquer outro caso 

de emergência radiológica que seja 

suscetível de conduzir ou tenha conduzido 

a uma importante contaminação radioativa 

dos géneros alimentícios e alimentos para 

animais, bem como os procedimentos para 

tornar aplicáveis estes níveis máximos 

tolerados. 

O presente regulamento estabelece os 

níveis máximos tolerados de contaminação 

radioativa dos géneros alimentícios fixados 

no anexo I e os níveis máximos tolerados 

de contaminação radioativa de alimentos 

para animais fixados no anexo III, que 

podem ser colocados no mercado na 

sequência de um acidente nuclear ou de 

qualquer outro caso de emergência 

radiológica que seja suscetível de conduzir 

ou tenha conduzido a uma importante 

contaminação radioativa dos géneros 

alimentícios e alimentos para animais, bem 

como os procedimentos para tornar 

aplicáveis estes níveis máximos tolerados. 

Or. fr 

Justificação 

O desafio não consiste tanto na frequência de um determinado alimento selecionado 
isoladamente para um regime alimentar específico como na acumulação das doses de várias 
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fontes, sejam elas alimentares ou não. 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

1.7.2015 A8-0176/55 

Alteração  55 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

em nome do Grupo EFDD 

Josu Juaristi Abaunz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 2 – n.º 1 – ponto 2) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2) «Género alimentício de menor 

importância»: género alimentício de 

menor importância para o regime 

alimentar, que representa apenas uma 

pequena parte do consumo de géneros 

alimentícios pela população; 

Suprimido 

Or. fr 

Justificação 

O desafio não consiste tanto na frequência de um determinado alimento selecionado 
isoladamente para um regime alimentar específico como na acumulação das doses de várias 
fontes, sejam elas alimentares ou não. Esta alteração aplica-se a todo o texto. 
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1.7.2015 A8-0176/56 

Alteração  56 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

em nome do Grupo EFDD 

Josu Juaristi Abaunz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Anexo I 

 

 

Texto da Comissão  

 

Géneros alimentícios (Bq/kg)
1
 

 

 

Alimentos 

para lactentes
2
 

 

Produtos 

lácteos
3
 

 

Outros géneros 

alimentícios, 

exceto os de 

menor 

importância
4
 

 

Alimentos 

líquidos
5
 

                                                 
1 O nível aplicável aos produtos concentrados ou dessecados é calculado com base no produto 

reconstituído, pronto para o consumo. Os Estados-Membros podem formular recomendações relativas 

às condições de diluição, de modo a garantir a observância dos níveis máximos tolerados estabelecidos 

pelo presente regulamento. 
2 Consideram-se alimentos para lactentes os géneros alimentícios destinados à alimentação de lactentes 

durante os primeiros doze meses de vida, que satisfaçam, por si, as necessidades de nutrição desta 

categoria de indivíduos e que sejam apresentados para venda a retalho em embalagens facilmente 

reconhecíveis e rotuladas de preparados para alimentação de lactentes sob uma das seguintes 

designações: «fórmulas para lactentes», «fórmulas de transição», «leite para lactentes» e «leite de 

transição», em conformidade com os artigos 11.º e 12.º da Diretiva 2006/141/CE da Comissão. 
3 Consideram-se produtos lácteos os produtos dos códigos NC a seguir indicados, incluindo, 

eventualmente, as adaptações que lhes poderão ser posteriormente introduzidas: 0401, 0402 (exceto 

0402 29 11). 
4  Os géneros alimentícios de menor importância e os níveis correspondentes que lhes devem ser 

aplicados constam do anexo II. 
5 Líquidos destinados à alimentação tal como definidos na posição 2009 e no capítulo 22 da 

Nomenclatura Combinada. Os valores são calculados tendo em conta o consumo de água corrente e 

os mesmos valores devem ser aplicados às reservas de água potável. 
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Isótopos de estrôncio, 

nomeadamente  

Sr-90 

 

75 125 750 125 

Isótopos de iodo, 

nomeadamente I-131 

150 500 2 000 500 

Isótopos de plutónio e 

elementos 

transplutónios 

emissores de 

radiações alfa, 

nomeadamente  

Pu-239, Am-241 

1 20 80 20 

Todos os outros 

nuclídeos de semivida 

superior a 10 dias, 

nomeadamente  

Cs-134, Cs-137
6
 

 

400 1 000 1 250 1 000 

_____________ 

 

 

 

                                                 
6 O carbono 14, o trítio e o potássio 40 não estão incluídos neste grupo. 
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Alteração  

 

Géneros alimentícios (Bq/kg)
1
 

 

Alimentos 

para lactentes
2
 

 

Produtos 

lácteos
3
  

 

Outros géneros 

alimentícios 

Alimentos 

líquidos
5 

 

Isótopos de estrôncio, 

nomeadamente  

Sr-90 

7 12 75 12 

Isótopos de iodo, 

nomeadamente I-131 

15 50 200 50 

Isótopos de plutónio e 

elementos 

transplutónios 

emissores de 

radiações alfa, 

nomeadamente 

Pu-239, Am-241 

0 2 8 2 

Todos os outros 

nuclídeos de semivida 

superior a 10 dias, 

nomeadamente  

Cs-134, Cs-137
6
 

40 100 125 100 

_____________ 
1
 O nível aplicável aos produtos concentrados ou dessecados é calculado com base no produto reconstituído, 

pronto para o consumo. Os Estados-Membros podem formular recomendações relativas às condições de 

diluição, de modo a garantir a observância dos níveis máximos tolerados estabelecidos pelo presente 

regulamento. 
2
 Consideram-se alimentos para lactentes os géneros alimentícios destinados à alimentação de lactentes durante 

os primeiros doze meses de vida, que satisfaçam, por si, as necessidades de nutrição desta categoria de 

indivíduos e que sejam apresentados para venda a retalho em embalagens facilmente reconhecíveis e rotuladas 

de preparados para alimentação de lactentes sob uma das seguintes designações: «fórmulas para lactentes», 

«fórmulas de transição», «leite para lactentes» e «leite de transição», em conformidade com os artigos 11.º e 

12.º da Diretiva 2006/141/CE da Comissão. 

3 Consideram-se produtos lácteos os produtos dos códigos NC a seguir indicados, incluindo, eventualmente, as 

adaptações que lhes poderão ser posteriormente introduzidas: 0401, 0402 (exceto 0402 29 11). 
5
 Líquidos destinados à alimentação tal como definidos na posição 2009 e no capítulo 22 da Nomenclatura 

Combinada. Os valores são calculados relativamente a 1% do consumo de água corrente, devendo os 

Estados-Membros aplicar limites diferentes (cerca de 100 vezes mais baixos) às reservas de água potável. 

6
 O carbono 14, o trítio e o potássio 40 não estão incluídos neste grupo. 
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Or. fr 

Justificação 

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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1.7.2015 A8-0176/57 

Alteração  57 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

em nome do Grupo EFDD 

Josu Juaristi Abaunz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Anexo II 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Or. fr 

Justificação 

No seu relatório de avaliação RP 105 de 1998, os peritos Euratom omitiram a categoria 
«géneros alimentícios de menor importância». Portanto, as avaliações das doses não têm em 
conta a contribuição desses produtos. Não é aceitável autorizar níveis de contaminação 10 
vezes superiores aos dos alimentos de base, sem analisar previamente o impacto dosimétrico 
dessa decisão. É necessário suprimir a categoria «alimentos de menor importância» até 
essas anomalias serem corrigidas. 

 

 


