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Pozměňovací návrh 21

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Právní východisko 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii, a zejména na článek 31 této 
smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 168 odst. 
4 a čl. 169 odst. 3 této smlouvy,

Or. fr

Odůvodnění

Aby byla zaručena vysoká úroveň ochrany evropských občanů v případě radioaktivní 
kontaminace a poskytnuta demokratická legitimita postupu přijímání tohoto nařízení, je nutno 
změnit právní základ podle nové Lisabonské smlouvy s cílem udělit Evropskému parlamentu 
roli, která mu přísluší, při přijímání rozhodnutí o nařízení, jež má potenciální dopad na 
zdraví obyvatelstva. Navrhuje se zvážit problematiku veřejného zdraví (článek 168) nebo 
ochrany spotřebitelů (čl. 169 odst. 1).

Pozměňovací návrh 22
Ivo Belet

Návrh nařízení
Právní východisko 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii, a zejména na článek 31 této 
smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na 
čl. 168 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

sOr. en

Odůvodnění

Čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU umožňuje přijetí opatření v rostlinolékařské oblasti. Cílem 
tohoto nařízení je určení nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin a 
krmiv po jaderné havárii nebo mimořádné situaci, zatímco směrnice Rady 96/29/Euratom se 
na základě článku 31 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii 
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soustřeďuje na skupinu osob, které mohou být vystaveny případné radioaktivní kontaminaci. 
Odkaz na smlouvu Euratom je tudíž nevhodný, jelikož hlavním účelem tohoto nařízení je 
ochrana veřejného zdraví, což je oblast, kterou upravuje článek 168 SFEU.

Pozměňovací návrh 23

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Čl. 2 písm. b) Smlouvy vyžaduje, aby 
Rada vypracovala jednotné bezpečnostní 
standardy pro ochranu zdraví obyvatelstva
a pracovníků a dbala na jejich 
dodržování, jak je uvedeno dále v hlavě 
druhé, kapitole III Smlouvy.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Odkaz na článek smlouvy o Euratomu je nadbytečný s ohledem na přijetí směrnice 
96/29/Euratom, která tyto normy stanoví a která je uvedena v bodu odůvodnění 3. Odkaz na 
ochranu zdraví a na Lisabonskou smlouvu tento bod odůvodnění nahrazuje.

Pozměňovací návrh 24
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Čl. 2 písm. b) Smlouvy vyžaduje, aby 
Rada vypracovala jednotné bezpečnostní 
standardy pro ochranu zdraví obyvatelstva 
a pracovníků a dbala na jejich dodržování, 
jak je uvedeno dále v hlavě druhé, kapitole 
III Smlouvy.

(2) Čl. 2 písm. b) Smlouvy o Euratomu
vyžaduje, aby Rada vypracovala jednotné 
bezpečnostní standardy pro ochranu zdraví 
obyvatelstva a pracovníků a dbala na jejich 
dodržování, jak je uvedeno dále v hlavě 
druhé, kapitole III Smlouvy o Euratomu.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu srozumitelnosti: nechápat jako „Smlouva o EU“ – pro usnadnění dalšího provádění 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 25

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Podle článku 168 Smlouvy o 
fungování Evropské unie je při 
vymezování a provádění všech politik 
a činností Unie třeba zajistit vysoký 
stupeň ochrany lidského zdraví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Po havárii jaderné elektrárny 
v Černobylu dne 26. dubna 1986 se
uvolnilo do ovzduší značné množství 
radioaktivních materiálů, které 
kontaminovaly potraviny a krmiva 
v několika evropských zemích na úroveň 
významnou z hlediska zdraví.

(4) Po havárii jaderné elektrárny 
v Černobylu dne 26. dubna 1986 se 
uvolnilo do ovzduší značné množství 
radioaktivních materiálů, které 
kontaminovaly potraviny a krmiva 
v několika evropských zemích na úroveň 
významnou z hlediska zdraví. došlo také 
ke kontaminaci půdy radioaktivním 
spadem, což ovlivnilo radioaktivitu lesních 
plodin a zemědělských potravinářských 
výrobků v ohrožených regionech.
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Or. pl

Odůvodnění

Dopad kontaminace radioaktivními látkami může být nepřímý a časově opožděný (i o mnoho 
let).

Pozměňovací návrh 27

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vyvstává potřeba vytvořit systém, který 
umožní Evropskému  společenství pro 
atomovou energii  zavést následně po 
jaderné havárii nebo jiném případu radiační 
mimořádné situace, v jejímž důsledku 
může dojít nebo došlo k významné 
radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv, 
nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní 
kontaminace za účelem ochrany
obyvatelstva.

(6) Vyvstává potřeba vytvořit systém, který 
umožní Evropské unii zavést následně po 
jaderné havárii nebo jiném případu radiační 
mimořádné situace, v jejímž důsledku 
může dojít nebo došlo k významné 
radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv, 
nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní 
kontaminace za účelem zaručení vysokého 
stupně ochrany zdraví obyvatelstva.

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Evropská komise bude na základě 
Smlouvy o založení Evropského 
společenství pro atomovou energii 
a shodně s jejími články 4 a 9 podporovat 
výzkum zkoumající ohrožení vyvolané 
kontaminací potravin a krmiv 
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radioaktivními izotopy a také vliv 
ionizujícího záření (např. paprsky gama) 
používaného ke sterilizaci na kvalitu 
těchto produktů z hlediska chemického 
a radiologického ohrožení.

Or. pl

Odůvodnění

Radioaktivní izotopy kontaminují potraviny a krmiva v závislosti na typu různými způsoby, 
např. podle toho, zda jsou vyrobeny ze součástí kořenového systému, stonku, listů nebo květu. 
Pod vlivem ionizujícího záření může také dojít ke změnám chemického složení, což může 
negativně ovlivnit kvalitu potravin a krmiv.

Pozměňovací návrh 29
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Otázka radiologické bezpečnosti 
potravin a krmiv nemůže být předmětem 
patentů zabraňujících využívání 
příslušných technologií bez zakoupení 
licenčních práv.

Or. pl

Odůvodnění

Inovativní technologie omezující kontaminaci potravin a krmiv radioaktivními látkami by 
neměly být monopolizovány.

Pozměňovací návrh 30

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vyžadují-li to okolnosti, Komise by 
měla neprodleně přijmout  nařízení pro 
použití předem stanovených nejvyšších 
přípustných úrovní.

(8) Při jakékoli jaderné havárii nebo 
jakémkoli případu radiační mimořádné 
situace musí Komise neprodleně použít 
předem stanovené nejvyšší přípustné 
úrovně a oznámit je obyvatelstvu.

Or. fr

Odůvodnění

Není nutné přijímat nařízení. Toto nařízení se musí použít přímo.

Pozměňovací návrh 31
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Komise by měla být zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o změny 
nejvyšších přípustných úrovní 
radioaktivní kontaminace potravin a 
krmiv prováděné s ohledem na technický 
pokrok (přílohy I a III) a seznam méně 
významných potravin (příloha II). 
Zejména je důležité, aby Komise vedla 
během přípravné fáze vhodné konzultace, 
včetně konzultací s EÚBP a dalšími 
odborníky.

Or. enOdůvodnění

Předpokládá se, že odborníci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EÚBP) mají v této 
problematice více zkušeností, neboť se jí zabývají posledních 7–8 let (od založení EÚBP).

Pozměňovací návrh 32
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Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Na základě současných údajů, které 
jsou k dispozici v oblasti radiační ochrany, 
byly stanoveny odvozené referenční 
úrovně, které mohou být využity jako 
základ pro stanovení nejvyšších 
přípustných úrovní radioaktivní 
kontaminace bezprostředně použitelných 
po jaderné havárii nebo jiném případu 
radiační mimořádné situace, v jejímž 
důsledku může dojít nebo došlo 
k významné radioaktivní kontaminaci 
potravin a krmiv.

(9) Na základě současných údajů, které 
jsou k dispozici v oblasti radiační ochrany, 
byly stanoveny odvozené referenční 
úrovně, které musí být využity jako základ 
pro stanovení nejvyšších přípustných 
úrovní radioaktivní kontaminace 
bezprostředně použitelných po jaderné
havárii nebo jiném případu radiační 
mimořádné situace, v jejímž důsledku 
může dojít nebo došlo k významné 
radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv.

Or. fr

Pozměňovací návrh 33

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Tyto nejvyšší přípustné úrovně 
náležitě zohledňují nejnovější vědecké 
poznatky, které jsou v současné době 
dostupné v mezinárodním měřítku, přičemž 
zároveň odrážejí potřebu uklidnit 
obyvatelstvo a odstranit rozdíly 
v mezinárodní dozorčí činnosti.

(10) Odvozené referenční úrovně a 
nejvyšší přípustné úrovně musí být 
pravidelně revidovány, aby náležitě 
zohledňovaly pokrok a nejnovější vědecké 
poznatky, které jsou v současné době 
dostupné v mezinárodním měřítku, aby 
odrážely potřebu uklidnit obyvatelstvo, 
zajistit vysoký stupeň jeho ochrany a 
odstranit rozdíly v mezinárodní dozorčí 
činnosti.

Or. fr
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Odůvodnění

Hodnoty, které jsou uvedeny v nařízení, nebyly aktualizovány od jeho přijetí. Od té doby došlo 
k pokroku při vyhodnocování dávek ozáření a jejich dopadu na zdraví lidí. Americký úřad 
FDA provedl v roce 1998 revizi odvozených referenčních hodnot a nejvyšších přípustných 
úrovní a doporučuje mnohem přísnější hodnoty, než jsou hodnoty platné v EU, které je nutno 
naléhavě uvést do souladu s mezinárodním pokrokem v této oblasti.

Pozměňovací návrh 34

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je však nezbytné náležitě zohlednit 
zvláštní podmínky použití a vypracovat 
postup umožňující rychlé přizpůsobení 
těchto předem stanovených úrovní 
nejvyšším přípustným úrovním 
odpovídajícím okolnostem jakékoli 
konkrétní jaderné havárie nebo jiného 
případu radiační mimořádné situace, 
v jejímž důsledku může dojít nebo došlo 
k významné radioaktivní kontaminaci 
potravin a krmiv.

(11) Při jakékoli konkrétní jaderné 
havárii nebo jakémkoli případu radiační 
mimořádné situace je nezbytné náležitě 
zohlednit zvláštní okolnosti a podmínky
každé havárie a vypracovat postup
umožňující rychlé přizpůsobení a snížení 
těchto předem stanovených nejvyšších 
úrovní, a v případě potřeby zavedení 
nejvyšších přípustných úrovní pro jiné 
radionuklidy (především tritium), které se 
týkaly havárie, s cílem zaručit co nejvyšší 
stupeň ochrany obyvatelstva.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jaderné havárie nebo případy radiační mimořádné situace mohou být 
různé povahy a týkat se různých radionuklidů, je zapotřebí stanovit mechanismus pro rychlou 
revizi. Pružná reakce na specifické případy u každé havárie je rovněž přístupem, který zvolil 
americký úřad FDA, jenž doporučuje okamžité vyhodnocení situace po havárii v zájmu 
zajištění toho, že uplatněné úrovně budou této situaci odpovídat.

Pozměňovací návrh 35

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Nařízením pro použití nejvyšších 
přípustných úrovní by měla být zachována 
jednota vnitřního  trhu a mělo by se 
zabránit výchylkám obchodu v Unii.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

O zásadě vnitřního trhu je zmínka již v bodu odůvodnění 5.

Pozměňovací návrh 36
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Kritéria pro uvádění potravin 
a krmiv na trh by měla zohledňovat 
intenzitu přirozeného záření pozadí 
v daném prostředí.

Or. pl

Odůvodnění

Neexistuje hospodářské zdůvodnění pro zohledňování radioaktivity potravin a krmiv 
v becquerelech na kilogram, která po konzumaci dává průměrnou dávku v milisievertech, jež 
je deseti či dokonce stonásobně nižší než roční přirozená dávka v daném prostředí.

Pozměňovací návrh 37

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Má li být usnadněno přizpůsobení 
nejvyšších přípustných úrovní, měly by být 
zavedeny  postupy umožňující konzultace 
odborníků, včetně odborné skupiny 
uvedené v článku 31 Smlouvy.

(13) Má li být usnadněno přizpůsobení 
nejvyšších přípustných úrovní, měly by být 
zavedeny postupy umožňující pravidelné
konzultace odborníků. Komise musí zřídit 
na základě vědeckých a etických kritérií 
odbornou skupinu. Komise je povinna 
zveřejnit složení skupiny a prohlášení o 
zájmech jejích členů. Při přizpůsobování 
nejvyšších přípustných úrovní musí 
Komise rovněž vést konzultace 
s odborníky z mezinárodních institucí 
působících v oblasti radiační ochrany.

Or. fr

Odůvodnění

V současné době neexistují žádné transparentní informace o složení odborné skupiny uvedené 
v článku 31 smlouvy o Euratomu. Složení této skupiny musí stanovit jednoznačným a 
transparentním způsobem Evropská komise, jak je tomu v případě jiných vědeckých výborů, 
zejména v oblasti ochrany zdraví a spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 38
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Má li být usnadněno přizpůsobení 
nejvyšších přípustných úrovní, měly by být 
zavedeny  postupy umožňující konzultace 
odborníků, včetně odborné skupiny 
uvedené v článku 31 Smlouvy.

(13) Má li být usnadněno přizpůsobení 
nejvyšších přípustných úrovní, měly by být 
zavedeny postupy umožňující konzultace 
odborníků, včetně odborné skupiny 
uvedené v článku 31 Smlouvy o 
Euratomu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu srozumitelnosti: nechápat jako „Smlouva o EU“ – pro usnadnění dalšího provádění 
tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 39
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Postupy konzultace by měly 
v případě jaderné havárie nebo radiační 
mimořádné situace pokaždé zodpovědět 
otázku, zda je dovoleno ředění 
kontaminovaného mléka mlékem 
nekontaminovaným, 
např. prostřednictvím smíchání.

Or. pl

Odůvodnění

Pokud se smíchá 1 litr mléka s hodnotami 300 Bq/l s 10 litry mléka nekontaminovaného, 
průměrná kontaminace by byla nižší než hodnoty uvedené v příloze I.

Pozměňovací návrh 40

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Přijetí nejvyšších přípustných 
úrovní v současném nařízení musí 
vycházet z požadavků na ochranu 
nejkritičtější a nejzranitelnější části 
populace, především dětí a osob, které se 
mohou nacházet v odloučené oblasti nebo 
které si vše pro vlastní spotřebu 
obstarávají samy. Nejvyšší přípustné 
úrovně musí být stejné pro všechny 
obyvatele a musí být stanoveny podle 
nejnižších úrovní.
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Or. fr

Odůvodnění

Tento přístup zvolil také americký úřad FDA, jenž v roce 1998 po provedení studie o úrovních 
odvozených pro různé věkové skupiny doporučuje přijetí nejvíce znevýhodňujících úrovní v 
členění podle věkových skupin a radionuklidů, které zaručí vysokou úroveň ochrany všech 
obyvatel na základě ochrany těch nejzranitelnějších a zjednoduší tímto způsobem provádění 
doporučení (stejná strava pro všechny členy rodiny).

Pozměňovací návrh 41

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Potraviny, které mají být z hlediska 
výživy považovány za méně významné 
potraviny , jsou potraviny, které se pouze 
okrajově podílejí na spotřebě potravin 
obyvatelstvem.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Definice méně významných potravin je jednostranná, neboť strava obyvatel v zemích EU není
stejná a může se značně lišit podle místních zvyklostí a zeměpisných pásem. Některé vrstvy 
obyvatelstva mohou konzumovat určité potraviny (batáty, maniokové kořeny, kakaový prášek 
atd.) ve velkém množství. Všechny potraviny nepohlcují radioaktivitu stejným způsobem. 
Rozlišování mezi potravinami a méně významnými potravinami je tedy nutno zrušit.

Pozměňovací návrh 42

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je vhodné, aby si Rada vyhradila 
právo vykonávat přímo pravomoc přijímat 
nařízení k včasnému vykonání opatření 
navržených Komisí v prvním měsíci 
následujícím po jaderné havárii nebo 
případu radiační mimořádné situace. 
Příslušný návrh na přizpůsobení nebo 
potvrzení ustanovení obsažených v 
nařízení, které přijala Komise, zejména 
určení nejvyšších přípustných úrovní 
radioaktivní kontaminace, by měl být z 
hlediska ochrany zdraví obyvatelstva 
založen na článku 31 Smlouvy. Tím by 
nebyla dotčena možnost v delší časové 
perspektivě po jaderné havárii nebo 
případu radiační mimořádné situace použít 
za účelem kontrolování potravin nebo 
krmiv umísťovaných na trh jiné právní 
nástroje nebo jiný právní základ.

(15) Je vhodné, aby si Rada vyhradila 
právo vykonávat přímo pravomoc přijímat 
rozhodnutí k vykonání nebo omezení 
opatření navržených Komisí v prvním 
měsíci následujícím po jaderné havárii 
nebo případu radiační mimořádné situace. 
Příslušný návrh na přizpůsobení nebo 
potvrzení ustanovení obsažených v 
nařízení, které přijala Komise, zejména 
určení nejvyšších přípustných úrovní 
radioaktivní kontaminace a seznam 
radionuklidů, by měl být z hlediska 
ochrany zdraví obyvatelstva založen na 
článcích 168 a 169 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. V delší časové perspektivě 
po jaderné havárii nebo případu radiační 
mimořádné situace musí být použité 
úrovně v souladu s maximálními 
přípustnými úrovněmi ozáření podle 
směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. 
května 1996, kterou se stanoví základní 
bezpečnostní standardy na ochranu zdraví 
pracovníků a obyvatelstva před riziky 
vyplývajícími z ionizujícího záření1.
__________________

1 Úř. věst. L 314, 4.12.1996, s. 20.

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je vhodné, aby si Rada vyhradila 
právo vykonávat přímo pravomoc přijímat 
nařízení k včasnému vykonání opatření 
navržených Komisí v prvním měsíci 
následujícím po jaderné havárii nebo 
případu radiační mimořádné situace. 
Příslušný návrh na přizpůsobení nebo 

(15) Je vhodné, aby si Rada vyhradila 
právo vykonávat přímo pravomoc přijímat 
nařízení k včasnému vykonání opatření 
navržených Komisí v prvním měsíci 
následujícím po jaderné havárii nebo 
případu radiační mimořádné situace. 
Příslušný návrh na přizpůsobení nebo 
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potvrzení ustanovení obsažených v 
nařízení, které přijala Komise, zejména 
určení nejvyšších přípustných úrovní 
radioaktivní kontaminace, by měl být z 
hlediska ochrany zdraví obyvatelstva 
založen na článku 31 Smlouvy. Tím by 
nebyla dotčena možnost v delší časové 
perspektivě po jaderné havárii nebo 
případu radiační mimořádné situace použít 
za účelem kontrolování potravin nebo 
krmiv umísťovaných na trh jiné právní 
nástroje nebo jiný právní základ.

potvrzení ustanovení obsažených v 
nařízení, které přijala Komise, zejména 
určení nejvyšších přípustných úrovní 
radioaktivní kontaminace, by měl být z 
hlediska ochrany zdraví obyvatelstva 
založen na článku 31 Smlouvy o 
Euratomu. Tím by nebyla dotčena 
možnost v delší časové perspektivě po 
jaderné havárii nebo případu radiační 
mimořádné situace použít za účelem 
kontrolování potravin nebo krmiv 
umísťovaných na trh jiné právní nástroje 
nebo jiný právní základ.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu srozumitelnosti: nechápat jako „Smlouva o EU“ – pro usnadnění dalšího provádění 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 44

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Při jakékoli jaderné havárii nebo 
jakémkoli případu radiační mimořádné 
situace, jež měla za následek uplatnění 
nejvyšších přípustných úrovní, je nezbytné 
informovat obyvatelstvo o platných 
úrovních, a to jak prostřednictvím 
Komise, tak prostřednictvím každého 
členského státu. Kromě toho je 
obyvatelstvu nutno oznámit informace o 
potravinách a krmivech, u nichž by mohla 
být vyšší koncentrace radioaktivity.

Or. fr
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Odůvodnění

Povinnost poskytovat informace není v nařízení uvedena, přestože je hlavní podmínkou 
provádění tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 45

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Dodržování nejvyšších přípustných 
úrovní by mělo podléhat přiměřeným 
kontrolám,

(16) Dodržování nejvyšších přípustných 
úrovní musí podléhat přiměřeným 
kontrolám a je nutno stanovit sankce za 
vývoz nebo prodej potravin, u nichž 
úroveň kontaminace překračuje nejvyšší 
přípustné úrovně,

Or. fr

Pozměňovací návrh 46

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že Komise obdrží — zejména 
v souvislosti s opatřeními Evropského
společenství pro atomovou energii
o včasné výměně informací v případě 
radiační mimořádné situace nebo na 
základě Úmluvy MAAE ze dne 
26. září 1986 o včasném oznamování 
jaderné havárie — úřední informaci 
o haváriích nebo o jakémkoli jiném 
případu radiační mimořádné situace, z níž 
vyplývá, že bylo nebo pravděpodobně bude 
dosaženo nejvyšších přípustných úrovní 

1. V případě, že Komise obdrží — zejména 
v souvislosti s opatřeními Evropského
společenství pro atomovou energii
o včasné výměně informací v případě 
radiační mimořádné situace nebo na 
základě Úmluvy MAAE ze dne 
26. září 1986 o včasném oznamování 
jaderné havárie — úřední informaci 
o haváriích nebo o jakémkoli jiném 
případu radiační mimořádné situace, z níž 
vyplývá, že bylo nebo pravděpodobně bude 
dosaženo nejvyšších přípustných úrovní 
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radioaktivní kontaminace 
potravin stanovených  v příloze I nebo 
nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní 
kontaminace krmiv stanovených v příloze 
III  , neprodleně přijme, vyžadují-li to 
okolnosti, nařízení pro použití těchto 
nejvyšších přípustných úrovní.

radioaktivní kontaminace 
potravin stanovených v příloze I nebo 
nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní 
kontaminace krmiv stanovených v příloze 
III, neprodleně přijme rozhodnutí pro 
použití těchto nejvyšších přípustných 
úrovní.

Or. fr

Pozměňovací návrh 47

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doba platnosti jakéhokoli nařízení 
ve smyslu odstavce 1 je co nejkratší 
a nesmí překročit tři měsíce s výhradou 
čl. 3 odst. 4.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Doba platnosti může být tak dlouhá, jak je zapotřebí, a v dlouhodobém časovém horizontu 
musí vycházet z úrovní stanovených směrnicí 96/29/Euratom, jak bylo navrženo v článku 4 
uvedeném níže.

Pozměňovací návrh 48

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po konzultaci odborníků, včetně
odborné skupiny uvedené v článku 31 

1. Nejpozději jeden měsíc po jaderné 
havárii nebo jakémkoli případu radiační 
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Smlouvy dále jen „odborná skupina“, 
předloží Komise Radě návrh nařízení, 
které upravuje nebo potvrzuje nařízení 
uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení
ve lhůtě jednoho měsíce po jeho přijetí.

mimořádné situace a po konzultaci 
s odbornou skupinou zřízenou Komisí, 
dále jen „odborná skupina“, předloží 
Komise Radě návrh na potvrzení 
stávajících ustanovení nebo na přezkum 
úrovní a revizi seznamu radionuklidů 
v závislosti na zvláštních podmínkách 
stávající situace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po konzultaci odborníků, včetně odborné 
skupiny uvedené v článku 31 Smlouvy dále 
jen „odborná skupina“ , předloží Komise 
Radě návrh nařízení, které upravuje nebo 
potvrzuje nařízení uvedené v čl. 2 odst. 1 
tohoto nařízení  ve lhůtě jednoho měsíce po 
jeho přijetí.

1. Po konzultaci odborníků, včetně odborné 
skupiny uvedené v článku 31 Smlouvy o 
Euratomu dále jen „odborná skupina“ , 
předloží Komise Radě návrh nařízení, které 
upravuje nebo potvrzuje nařízení uvedené 
v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení ve lhůtě 
jednoho měsíce po jeho přijetí.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu srozumitelnosti: nechápat jako „Smlouva o EU“ – pro usnadnění dalšího provádění 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 50
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při předložení návrhu nařízení
uvedeného v odstavci 1 vezme Komise 
v úvahu základní standardy stanovené

2. Evropská komise bude na základě 
nejnovějších lékařských výzkumů 
a expertíz rozšiřovat a aktualizovat přílohy 
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v souladu s články 30 a 31 Smlouvy, 
včetně zásady, že všechna ozáření musí 
být tak nízká, jak lze rozumně dosáhnout, 
a hlediska ochrany zdraví obyvatelstva 
a hospodářské a sociální faktory.

I a III tohoto nařízení tak, aby maximální 
úroveň kontaminace potravin a krmiv 
radioaktivními izotopy v souladu se 
článkem 30 Smlouvy o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii odpovídala přípustné radioaktivitě 
měřené v becquerelech na kilogram;

Or. pl

Odůvodnění

Přílohy I a III, které spolu do určité míry souvisí, by měly být průběžně aktualizovány a také 
doplněny.

Pozměňovací návrh 51

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při předložení návrhu nařízení
uvedeného v odstavci 1 vezme Komise 
v úvahu základní standardy stanovené 
v souladu s články 30 a 31 Smlouvy, 
včetně zásady, že všechna ozáření musí být 
tak nízká, jak lze rozumně dosáhnout, 
a hlediska ochrany zdraví obyvatelstva 
a hospodářské a sociální faktory.

2. Při předložení návrhu rozhodnutí
uvedeného v odstavci 1 vezme Komise 
v úvahu zásadu, že všechna ozáření musí 
být tak nízká, jak lze rozumně dosáhnout, 
a hlediska ochrany zdraví obyvatelstva, 
především nejzranitelnějších vrstev 
obyvatelstva.

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při předložení návrhu nařízení 2. Při předložení návrhu nařízení 
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uvedeného v odstavci 1 vezme Komise 
v úvahu základní standardy stanovené 
v souladu s články 30 a 31 Smlouvy, 
včetně zásady, že všechna ozáření musí být 
tak nízká, jak lze rozumně dosáhnout, 
a hlediska ochrany zdraví obyvatelstva 
a hospodářské a sociální faktory.

uvedeného v odstavci 1 vezme Komise 
v úvahu základní standardy stanovené 
v souladu s články 30 a 31 Smlouvy o 
Euratomu, včetně zásady, že všechna 
ozáření musí být tak nízká, jak lze rozumně 
dosáhnout, a hlediska ochrany zdraví 
obyvatelstva a hospodářské a sociální 
faktory.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu srozumitelnosti: nechápat jako „Smlouva o EU“ – pro usnadnění dalšího provádění 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 53
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vzhledem k tomu, že existuje možnost, 
že se v důsledku havárie reaktorů 
dostanou do prostředí izotopy prvků 
tvořících pevné látky, měla by být 
maximální přípustná úroveň kontaminace 
krmiv rozšířena a doplněna v souladu 
s článkem 32 Smlouvy o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii o jiné izotopy, než jsou pevné 
radioaktivní izotopy cesia, na příklad 
o transurany, izotopy stroncia a jódu.

Or. pl

Odůvodnění

Krmiva jsou přece podobně jako potraviny pro lidi vystavena kontaminaci, a to nejen izotopy 
jódu.

Pozměňovací návrh 54
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Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rada přijme kvalifikovanou většinou 
rozhodnutí o návrhu nařízení uvedeného 
v odstavcích 1 a 2 ve lhůtě stanovené 
v čl. 2 odst. 2.

3. Rada přijme prostou většinou do 
jednoho měsíce návrh rozhodnutí 
uvedeného v odstavcích 1 a 2. Rada o 
svém rozhodnutí informuje Evropský 
parlament.

Or. fr

Pozměňovací návrh 55

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doba platnosti každého nařízení ve smyslu 
článku 3 je omezená. Tato doba může být 
na žádost členského státu nebo z podnětu 
Komise přezkoumána postupem podle 
článku 3.

Doba platnosti rozhodnutí ve smyslu 
článku 3 je omezená a musí
v dlouhodobém časovém horizontu
umožnit zaručení takové úrovně ochrany 
zdraví, jakou stanoví směrnice 
96/29/Euratom. Tato doba může být na 
žádost Rady, Parlamentu nebo z podnětu 
Komise přezkoumána postupem podle 
článku 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby bylo zajištěno, že nejvyšší přípustné 
úrovně uvedené v přílohách I a III
zohlední veškeré dostupné nové vědecké 
informace, Komise v přiměřených 
odstupech zjišťuje stanovisko odborníků, 
včetně odborné skupiny.

1. Aby bylo zajištěno, že nejvyšší přípustné 
úrovně uvedené v přílohách I a III
zohlední veškeré dostupné nové vědecké
informace, je Komise povinna vést 
pravidelně konzultace s odbornou 
skupinou a s odborníky z třetích zemí a 
mezinárodních organizací působících 
v této oblasti. Odbornou skupinu zřizuje 
Komise na základě vědeckých a etických 
kritérií. Komise je povinna zveřejnit 
složení skupiny a prohlášení o zájmech 
jejích členů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby bylo zajištěno, že nejvyšší přípustné 
úrovně uvedené v přílohách I a III
zohlední veškeré dostupné nové vědecké 
informace, Komise v přiměřených 
odstupech zjišťuje stanovisko odborníků, 
včetně odborné skupiny.

1. Aby bylo zajištěno, že nejvyšší přípustné 
úrovně uvedené v přílohách I a III
zohlední veškeré dostupné nové vědecké 
informace, Komise jednou za dva roky
zjišťuje stanovisko odborníků, včetně 
EÚBP a dalších odborníků.

Or. en

Odůvodnění

Nově dostupné vědecké údaje je třeba pravidelně zohledňovat na předem stanoveném základě. 
Předpokládá se, že odborníci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EÚBP) mají v této 
problematice více zkušeností, neboť se jí zabývají posledních 7–8 let (od založení EÚBP).

Pozměňovací návrh 58
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Přílohy I, II a III musí zohledňovat 
vliv poločasu rozpadu radioaktivních 
izotopů během přechovávání 
konzervovaných potravin; tyto produkty 
by měly být, v závislosti na typu 
kontaminace, např. izotopy jódu, 
průběžně monitorovány z hlediska 
radioaktivity.

Or. pl

Odůvodnění

Aktivita ionizačního záření časem klesá.

Pozměňovací návrh 59

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost členského státu nebo Komise 
mohou být nejvyšší přípustné úrovně 
uvedené v příloze I a III přezkoumány 
nebo doplněny na návrh předložený 
Komisí Radě postupem stanoveným v 
článku 31 Smlouvy.

2. Na žádost Rady, Parlamentu nebo 
Komise mohou být nejvyšší přípustné 
úrovně uvedené v příloze I a III
přezkoumány nebo doplněny návrhem na
přezkoumání tohoto nařízení, který 
Komise předloží Radě a Parlamentu 
řádným legislativním postupem.

Or. fr (Chyba v původním francouzském znění dokumentu KOM(2010) 0184; smazat text 
navíc „v příloze I“ – netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh 60
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost členského státu nebo Komise 
mohou být nejvyšší přípustné úrovně 
uvedené v příloze I a III  přezkoumány 
nebo doplněny na návrh předložený 
Komisí Radě postupem stanoveným v
článku 31 Smlouvy.

2. Na žádost členského státu nebo Komise 
mohou být nejvyšší přípustné úrovně 
uvedené v příloze I a III přezkoumány 
nebo doplněny na návrh předložený 
Komisí Radě postupem stanoveným v
článku 31 Smlouvy o Euratomu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu srozumitelnosti: nechápat jako „Smlouva o EU“ – pro usnadnění dalšího provádění 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 61

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení jsou potraviny 
a krmiva dovezené ze třetích zemí 
považovány za uvedené na trh, jestliže se 
na celním území Společenství nacházejí 
v jiném celním režimu než v tranzitním 
režimu.

Toto nařízení se vztahuje na potraviny a 
krmiva dovezené ze třetích zemí, 
v tranzitním režimu nebo určené k vývozu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 62

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát poskytne Komisi 
veškeré informace týkající se používání 
tohoto nařízení, zejména týkající se 
případů nedodržení nejvyšších přípustných 
úrovní. Komise sdělí tyto informace 
ostatním členským státům.

2. Každý členský stát poskytne Komisi 
veškeré informace týkající se používání 
tohoto nařízení, zejména týkající se 
případů nedodržení nejvyšších přípustných 
úrovní. Komise sdělí tyto informace 
ostatním členským státům. V případě, kdy 
dojde k prodeji nebo vývozu potravin nebo 
krmiv, jejichž kontaminace překračuje 
nejvyšší přípustné úrovně, Komise uvalí 
sankce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 63

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý členský stát a Komise oznamují 
obyvatelstvu platné úrovně a informace 
týkající se potravin, u nichž by mohla být 
vyšší koncentrace radioaktivity.

Or. fr

Pozměňovací návrh 64

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam méně významných potravin je 
uveden v příloze II.

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha II by měla být vypracována zcela 
na základě pravidel klasifikace polotovarů 
a méně významných potravin, které se 
objevují na spotřebitelském trhu v EU; 
základní princip této klasifikace by se měl 
opírat o souvislost s přílohou I.

Or. pl

Odůvodnění

Tato příloha postrádá klasifikační logiku; příloha obsahuje také látky jako šelak, živice 
a gumy, které však nejsou potravinářskými produkty, a na druhou stranu maniok, kvasnice, 
česnek a batáty nepatří mezi méně významné potraviny. Také lanýže (proč ne houby a jejich 
různé druhy) představují vážnou hrozbu, zejména proto, že mohou sloužit jako potrava pro 
lovnou zvěř a také pro lidi.

Pozměňovací návrh 66

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení a 
změny v  seznamu méně významných 
potravin a v nejvyšších přípustných 
úrovních jejich radioaktivní kontaminace 
uvedených v příloze II  a v nejvyšších 
přípustných  úrovních radioaktivní
kontaminace  krmiv uvedených v příloze 
III se přijímají  postupem stanoveným 
v čl. 195 odst. 2  nařízení Rady  (ES) č. 
1234/200717, které se použije obdobně. Za 

vypouští se
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tímto účelem je Komisi nápomocen  výbor 
ad hoc.

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 a 
nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 a č. 
770/90 se zrušují.

Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 a 
nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 a č. 
770/90 se zrušují, jak je uvedeno v příloze 
IV.

Or. enOdůvodnění

V zájmu srozumitelnosti: Příloha IV nebyla v textu zmíněna.

Pozměňovací návrh 68

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ÚROVNĚ RADIOAKTIVNÍ KONTAMINACE 
POTRAVIN(Bq/kg)

Potraviny18

Potraviny 
pro 
kojence19

Mléčné 
výrobky20

Jiné 
potraviny, 
s výjimkou 
méně 
významných 
potravin21

Tekuté 
potraviny22

Izotopy 75 125 750 125
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stroncia, 
zejména Sr-90

Izotopy jódu, 
zejména I-131 150 500 2 000 500

Izotopy 
plutonia 
a transplu-
toniové prvky 
vysílající 
záření alfa, 
zejména Pu-
239, Am-241

1 20 80 20

Všechny 
ostatní 
nuklidy 
s poločasem 
přeměny 
překračujícím 
10 dnů, 
zejména
Cs-134, Cs-
13723

400 1 000 1 250 1 000

Pozměňovací návrh

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ÚROVNĚ RADIOAKTIVNÍ KONTAMINACE
POTRAVIN(Bq/kg)

Potraviny a 
tekuté 
potraviny18

Izotopy 
stroncia, 
zejména Sr-90

75

Izotopy jódu, 
zejména I-131 150

Izotopy 
plutonia 
a transplu-
toniové prvky 
vysílající 
záření alfa, 
zejména Pu-
239, Am-241

1

Všechny 
ostatní 

400
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nuklidy s 
poločasem 
přeměny 
překračující
m 10 dnů, 
zejména Cs-
134, Cs-
13723

Or. fr

Odůvodnění

Přípustné úrovně musí vycházet z požadavků ochrany kritické a zranitelné části populace, 
především dětí. Navrhuje se, aby přípustné úrovně vycházely u všech potravin bez výjimky z 
úrovní přípustných pro kojence. Tyto úrovně jsou v souladu s nejnovějšími oficiálními údaji 
různých institucí (US-FDA, FAO/WHO). Je ostatně udivující, že tyto hodnoty nebyly od roku 
1989 v EU nikdy podrobeny přezkumu.

Pozměňovací návrh 69
Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Příloha I – sloupec 4 – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tekuté potraviny Voda z kohoutku, pitná voda a tekuté 
potraviny

Or. en

Odůvodnění

V zájmu srozumitelnosti – pro usnadnění dalšího provádění tohoto nařízení. Voda je jednou z 
hlavních složek potravin a krmiv; Neměla by se „skrývat“ za „tekutými potravinami“.
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Pozměňovací návrh 70
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – poznámka pod čarou 19 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potraviny pro kojence jsou definovány jako 
potraviny určené pro zvláštní výživu 
kojenců v průběhu prvních čtyř až šesti 
měsíců života, které samy o sobě splňují 
nutriční požadavky pro tuto kategorii osob 
a do maloobchodu jsou dodávány 
v jednoznačně určených obalech a jsou 
označeny jako «přípravky pro kojence ».

Potraviny pro kojence jsou definovány jako 
potraviny určené pro zvláštní výživu 
kojenců v průběhu prvních čtyř až šesti 
měsíců života a kojenecké mléko (nebo 
podobné produkty) určené pro děti mladší 
dvanácti měsíců, jež samy o sobě splňují 
nutriční požadavky pro tuto kategorii osob 
a do maloobchodu jsou dodávány 
v jednoznačně určených obalech a jsou 
označeny jako «přípravky pro kojence ».

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato příloha se zrušuje.

Or. fr

Odůvodnění

Jak bylo uvedeno v PN k bodu odůvodnění 14, seznam se zrušuje, a s ním tudíž celá příloha II.
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Pozměňovací návrh 72
Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha II – řádek 0714

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maniokové kořeny marantové kořeny, 
salepové kořeny, jeruzalémské artyčoky, 
batáty a podobné kořeny a hlízy s vysokým 
obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé 
nebo sušené, ve formě plátků nebo 
neplátkované nebo ve formě pelet; dřeň 
ságovníku

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V některých stravách jde o základní potraviny a neměly by proto být zařazeny na seznam 
méně významných potravin, na kterém jsou přípustné úrovně vyšší.

Pozměňovací návrh 73
Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha II – řádek 1106 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mouka, krupice a prášek  ze sága nebo
z kořenů nebo hlíz čísla 0714

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V některých stravách jde o základní potraviny a neměly by proto být zařazeny na seznam 
méně významných potravin, na kterém jsou přípustné úrovně vyšší.
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Pozměňovací návrh 74
Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha II – řádek 1108 14 00

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maniokový škrob vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V některých stravách jde o základní potraviny a neměly by proto být zařazeny na seznam 
méně významných potravin, na kterém jsou přípustné úrovně vyšší.

Pozměňovací návrh 75

Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha III 

Znění navržené Komisí

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ÚROVNĚ RADIOAKTIVNÍ KONTAMINACE KRMIV (CESIUM-134
A CESIUM-137)

Kategorie zvířat Bq/kg 24 25

prasata 1 250
drůbež, jehňata, telata 2 500
ostatní 5 000

Pozměňovací návrh

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ÚROVNĚ RADIOAKTIVNÍ KONTAMINACE KRMIV (CESIUM-134,
CESIUM-137, JÓD 131 A STRONCIUM 90)

Izotopy 
stroncia, 

Izotopy 
jódu, 

Cs-134 a 
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zejména 
Sr-90

zejména 
I-131

Cs-137

Kategorie zvířat Bq/kg 24 25

prasata 1 25 1 25 1 250
drůbež, jehňata, telata, skot 2 50 2 50 2 500

Or. fr

Odůvodnění

Vědecké studie naznačují, že některé kontaminující látky (Sr-90 a I-131) jsou předávány v 
potravinovém řetězci, a proto musí být v krmivech omezeny. Je navržena nová tabulka, která 
nahradí tabulku uvedenou v nařízení.


