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1.7.2015 A8-0176/54 

Predlog spremembe  54 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Verts/ALE 
Josu Juaristi Abaunz 
v imenu skupine GUE/NGL 
Piernicola Pedicini 
v imenu skupine EFDD 
 
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 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta uredba vzpostavlja najvišje dovoljene 
stopnje radioaktivnega onesnaženja živil, 
kot so določene v Prilogi I, najvišje 
dovoljene stopnje za manj pomembna 

živila, kot so določene v Prilogi II, in 
najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega 
onesnaženja krme, kot so določene v 
Prilogi III, ki se lahko dajo v promet po 
jedrski nesreči ali v primeru kakršnega koli 
drugega radiološkega izrednega dogodka, 
ki lahko pripelje ali je pripeljal do znatnega 
radioaktivnega onesnaženja živil in krme, 
ter postopke za uveljavitev teh najvišjih 
dovoljenih stopenj. 

Ta uredba vzpostavlja najvišje dovoljene 
stopnje radioaktivnega onesnaženja živil, 
kot so določene v Prilogi I in najvišje 
dovoljene stopnje radioaktivnega 
onesnaženja krme, kot so določene v 
Prilogi III, ki se lahko dajo v promet po 
jedrski nesreči ali v primeru kakršnega koli 
drugega radiološkega izrednega dogodka, 
ki lahko pripelje ali je pripeljal do znatnega 
radioaktivnega onesnaženja živil in krme, 
ter postopke za uveljavitev teh najvišjih 
dovoljenih stopenj. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Pomembno ni toliko, kako pogosto se eno ali drugo posamezno živilo zaužije, pač pa je 

pomembno, da se odmerki kopičijo iz različnih virov, ne le iz hrane. 
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1.7.2015 A8-0176/55 

Predlog spremembe 55 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Verts/ALE 
Piernicola Pedicini 
v imenu skupine EFDD 
Josu Juaristi Abaunz 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 2 – alinea 1 – točka 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2) „manj pomembna živila“ pomeni živila, 

ki so s prehranskega vidika manj 

pomembna in ki predstavljajo majhen 

delež v porabi hrane prebivalstva; 

črtano 

Or. fr 

Obrazložitev 

Pomembno ni toliko, kako pogosto se eno ali drugo posamezno živilo zaužije, pač pa je 

pomembno, da se odmerki kopičijo iz različnih virov, ne le iz hrane. Ta predlog spremembe 

velja za celotno besedilo. 
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1.7.2015 A8-0176/56 

Predlog spremembe  56 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Verts/ALE 
Piernicola Pedicini 
v imenu skupine EFDD 
Josu Juaristi Abaunz 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 
Priloga I 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  

 

Živila (Bq/kg)1
 

 

 

Živila za 
dojenčke2  

 

Mlečni 
izdelki3 

 

Druga živila, 
razen manj 

pomembnih
4
 

 

Tekoča 
živila5

 

 

Izotopi stroncija, 
zlasti  
Sr-90 

75 125 750 125 

                                                 
1 Vrednost, ki se uporablja za koncentrirane ali posušene izdelke, se ustrezno izračuna na podlagi izdelka, 

pripravljenega za neposredno uporabo. Države članice lahko dajejo priporočila glede načina redčenja, 
da bi zagotovili upoštevanje maksimalnih dovoljenih ravni ki jih določa ta Uredba. 

2 Živila za dojenčke pomenijo živila, ki so namenjena posebej za prehrano dojenčkov v prvih dvanajstih 
mesecih starosti in v celoti zadovoljujejo njihove prehranjevalne potrebe ter so za prodajo na drobno 
zapakirana v embalaži, ki je jasno prepoznavna in označena z enim izmed naslednjih napisov: „začetna 
formula za dojenčke“, „nadaljevalna formula za dojenčke“, „začetno mleko za dojenčke“ in 
„nadaljevalno mleko za dojenčke“, in sicer v skladu s členoma 11 in 12 Direktive Komisije št. 
2006/141/ES. 

3 Mlečni izdelki pomenijo izdelke, ki sodijo pod naslednje oznake KN, po potrebi pa se vključijo tudi 
njihove morebitne poznejše spremembe: 0401, 0402 (razen 0402 29 11).. 

4  Manj pomembna živila in ustrezne stopnje, ki se zanje uporabljajo, so določene v Prilogi II. 
5 Tekoča živila pomenijo proizvode iz tarifne številke 2009 in poglavja 22 kombinirane nomenklature. 

Vrednosti se izračunajo ob upoštevanju porabe tekoče vode, iste vrednosti pa se uporabljajo za pitno 

vodo. 
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Izotopi joda, zlasti I-
131 

150 500 2 000 500 

Alfa sevalci 
plutonijevih in 
transplutonijevih 
izotopov, zlasti  
Pu-239, Am-241 

1 20 80 20 

Vsi drugi nuklidi z 
razpolovno dobo 
daljšo od 10 dni, zlasti  
Cs-134, Cs-1376

 

 

400 1 000 1 250 1 000 

_____________ 

 

 

 

                                                 
6 Ogljik 14, tritij in kalij 40 niso vključeni v to skupino. 
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Predlog spremembe 

 

Živila (Bq/kg)1
 

 
 

Živila za 
dojenčke2 

 

Mlečni 
izdelki3  

 

Druga živila, 
razen manj 
pomembnih 

Tekoča 
živila5 

 

Izotopi stroncija, 
zlasti  
Sr-90 

7 12 75 12 

Izotopi joda, zlasti I-
131 

15 50 200 50 

Alfa sevalci 
plutonijevih in 
transplutonijevih 
izotopov, zlasti  
Pu-239, Am-241 

0 2 8 2 

Vsi drugi nuklidi z 
razpolovno dobo 
daljšo od 10 dni, zlasti  
Cs-134, Cs-1376 

40 100 125 100 

_____________ 

 

1
 Vrednost, ki se uporablja za koncentrirane ali posušene izdelke, se ustrezno izračuna na podlagi izdelka, 

pripravljenega za neposredno uporabo. Države članice lahko dajejo priporočila glede načina redčenja, 
da bi zagotovili upoštevanje maksimalnih dovoljenih ravni ki jih določa ta Uredba. 

2
 Živila za dojenčke pomenijo živila, ki so namenjena posebej za prehrano dojenčkov v prvih dvanajstih 

mesecih starosti in v celoti zadovoljujejo njihove prehranjevalne potrebe ter so za prodajo na drobno 
zapakirana v embalaži, ki je jasno prepoznavna in označena z enim izmed naslednjih napisov: „začetna 
formula za dojenčke“, „nadaljevalna formula za dojenčke“, „začetno mleko za dojenčke“ in 
„nadaljevalno mleko za dojenčke“, in sicer v skladu s členoma 11 in 12 Direktive Komisije št. 
2006/141/ES. 

3 Mlečni izdelki pomenijo izdelke, ki sodijo pod naslednje oznake KN, po potrebi pa se vključijo tudi 
njihove morebitne poznejše spremembe: 0401, 0402 (razen 0402 29 11). 

5
 Tekoča živila pomenijo proizvode iz tarifne številke 2009 in poglavja 22 kombinirane nomenklature. 

Vrednosti se izračunajo ob upoštevanju porabe tekoče vode, iste vrednosti pa se uporabljajo za pitno 
vodo. Vrednosti se izračunajo za 1 % porabe tekoče vode, zato morajo države članice pri oskrbi s 

pitno vodo uporabljati druge omejitve (100-krat nižje).  

6
 Ogljik 14, tritij in kalij 40 niso vključeni v to skupino. 
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Or. fr 

Obrazložitev 

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 

Predlog spremembe  57 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Verts/ALE 
Piernicola Pedicini 
v imenu skupine EFDD 
Josu Juaristi Abaunz 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 
Priloga II 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. fr 

Obrazložitev 

V poročilu o oceni RP 105 iz leta 1998 so strokovnjaki Euratom pozabili na katergorijo 

„manj pomembna živila“. Zato pri ocenah stopenj ni bil upoštevan doprinos teh izdelkov. Ni 

sprejemljivo, da bi dovolili stopnje onesnaženja, ki so kar 10-krat višje od stopenj v osnovnih 

živilih, ne da bi poznali dozimetrični učinek te odločitve. Dokler te nepravilnosti niso 

odpravljene, je treba kategorijo manj pomembnih živil črtati. 

 
 
 


