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Τροπολογία 21

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το 
άρθρο 31,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως το άρθρο 168 παράγραφος 4 και το  
άρθρο 169 παράγραφος 3, 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει εγγύηση για μια αυξημένη προστασία της υγείας των ευρωπαίων πολιτών σε
περίπτωση ραδιενεργούς μόλυνσης και να δοθεί δημοκρατική νομιμότητα στην έγκριση αυτού 
του κανονισμού, η νομική βάση θα πρέπει να αλλάξει σύμφωνα με τη νέα Συνθήκη της 
Λισαβόνας για να δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  ρόλο στην λήψη απόφασης ενός 
κανονισμού που ενδεχομένως επηρεάζει την υγεία του πληθυσμού. Προτείνονται να ληφθούν
υπόψη το άρθρο για την δημόσια υγεία (άρθρο 168),ή για την προστασία των καταναλωτών
(άρθρο 169 παράγραφος 1).

Τροπολογία 22
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το 
άρθρο 31,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως το άρθρο 168 παράγραφος 4 
στοιχείο β),

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προβλέπει την έγκριση μέτρων στον φυτοϋγειονομικό τομέα. Σκοπός του κανονισμού 
είναι η θέσπιση μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές 
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εξαιτίας πυρηνικού ατυχήματος ή περιπτώσεως έκτακτης ανάγκης, ενώ η οδηγία αριθ. 
96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, βασιζόμενη στο άρθρο 31 EA, εστιάζεται στην ομάδα 
προσώπων που ενδέχεται να υποστούν ή να έχουν υποστεί μόλυνση από ραδιενέργεια. Συνεπώς, 
η αναφορά στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας δεν 
είναι η κατάλληλη δεδομένου ότι ο κύριος σκοπός του κανονισμού είναι η προστασία της 
δημόσιας υγείας, τομέας ο οποίος ρυθμίζεται με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 23

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 2 στοιχείο β), της Συνθήκης 
προβλέπει ότι η Κοινότητα θεσπίζει 
ομοιόμορφους κανόνες ασφαλείας για την 
προστασία της υγείας του πληθυσμού και 
των εργαζομένων και μεριμνά για την 
εφαρμογή τους, όπως ορίζεται στον 
τίτλο ΙΙ, κεφάλαιο 3 της Συνθήκης.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στο άρθρο της Euratom δεν είναι απαραίτητη με σκοπό την έγκριση της οδηγίας 
96/29/Euratom που καθορίζει τα εν λόγω πρότυπα και η οποία αναφέρεται στην αιτιολογική 
σκέψη 3. Η αναφορά στην προστασία της υγείας και στη Συνθήκη της Λισαβόνας αντικαθιστά 
την εν λόγω αιτιολογική σκέψη. 

Τροπολογία 24
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 2 στοιχείο β), της Συνθήκης 
προβλέπει ότι η Κοινότητα θεσπίζει 
ομοιόμορφους κανόνες ασφαλείας για την 

(2) Το άρθρο 2 στοιχείο β), της Συνθήκης 
Ευρατόμ προβλέπει ότι η Κοινότητα 
θεσπίζει ομοιόμορφους κανόνες ασφαλείας 
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προστασία της υγείας του πληθυσμού και 
των εργαζομένων και μεριμνά για την 
εφαρμογή τους, όπως ορίζεται στον 
τίτλο ΙΙ, κεφάλαιο 3 της Συνθήκης.

για την προστασία της υγείας του 
πληθυσμού και των εργαζομένων και 
μεριμνά για την εφαρμογή τους, όπως 
ορίζεται στον τίτλο ΙΙ, κεφάλαιο 3 της 
Συνθήκης Ευρατόμ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας: για να μην συγχέεται με τη “Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση” – και 
για την περαιτέρω διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 25

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Σύμφωνα με το άρθρο 168 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να
εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο
προστασίας της ανθρώπινης υγείας στον
ορισμό και την εφαρμογή όλων των 
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης. 

Or. fr

Τροπολογία 26
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Μετά το ατύχημα του πυρηνικού 
σταθμού στο Τσερνομπίλ στις 
26 Απριλίου 1986, μεγάλες ποσότητες 

(4) Μετά το ατύχημα του πυρηνικού 
σταθμού στο Τσερνομπίλ στις 
26 Απριλίου 1986, μεγάλες ποσότητες 



PE452.760v02-00 6/37 AM\839508EL.doc

EL

ραδιενεργών υλικών ελευθερώθηκαν στην 
ατμόσφαιρα, μολύνοντας τρόφιμα και 
ζωοτροφές σε υψηλά για την υγεία επίπεδα 
σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

ραδιενεργών υλικών ελευθερώθηκαν στην 
ατμόσφαιρα, μολύνοντας τρόφιμα και 
ζωοτροφές σε υψηλά για την υγεία επίπεδα 
σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. το έδαφος 
είχε επίσης μολυνθεί από ραδιενεργό 
σκόνη με αποτέλεσμα να αυξηθεί η 
ραδιενέργεια στα τρόφιμα των δασικών 
και αγροτικών προϊόντων τα οποία 
προέρχονται από τις περιοχές που 
επλήγησαν.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι συνέπειες της ραδιενεργούς μόλυνσης μπορεί να είναι έμμεσες και να εμφανιστούν με 
καθυστέρηση (ακόμη και μετά από πολλά χρόνια).

Τροπολογία 27

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Είναι ανάγκη να θεσπισθεί ένα 
σύστημα το οποίο, μετά από ένα  πυρηνικό 
ατύχημα ή σε περίπτωση εκτάκτου 
κινδύνου από ακτινοβολίες, που υπάρχουν 
πιθανότητες να προκαλέσει ή έχει 
προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό 
μόλυνση των τροφίμων και των 
ζωοτροφών, θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας  να 
καθορίζει μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 
ραδιενεργού μόλυνσης για την προστασία 
του πληθυσμού.

(6) Είναι ανάγκη να θεσπισθεί ένα 
σύστημα το οποίο, μετά από ένα  πυρηνικό 
ατύχημα ή σε περίπτωση εκτάκτου 
κινδύνου από ακτινοβολίες, που υπάρχουν 
πιθανότητες να προκαλέσει ή έχει 
προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό 
μόλυνση των τροφίμων και των 
ζωοτροφών, θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, να καθορίζει μέγιστα επιτρεπτά 
επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης για να 
υπάρξει εγγύηση ενός υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας του πληθυσμού.

Or. fr
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Τροπολογία 28
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Βάσει της συνθήκης για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας, και σύμφωνα με τα άρθρα 4 
και 9 αυτής, η Επιτροπή υποστηρίζει την 
διεξαγωγή έρευνας όσον αφορά τους 
κινδύνους μόλυνσης τροφίμων και 
ζωοτροφών από ραδιοϊσότοπα, καθώς 
και τις συνέπειες που επιφέρουν οι 
ιονίζουσες ακτινοβολίες (π.χ. ακτίνες 
γάμμα) οι οποίες χρησιμοποιούνται για 
αποστείρωση στην ποιότητα αυτών των 
προϊόντων από πλευράς χημικού και 
ακτινολογικού κινδύνου.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές, ανάλογα με τη μορφή τους, μολύνονται με διαφορετικούς 
τρόπους από ραδιοϊσότοπα, π.χ. ανάλογα με το εάν αποτελούν μέρος ριζικού συστήματος ή του 
στελέχους, των φύλλων ή του άνθους. Η χημική σύνθεση μπορεί επίσης να αλλοιωθεί από την 
επίδραση της ιονίζουσας ακτινοβολίας, γεγονός που μπορεί να επιδρά δυσμενώς στην ποιότητα 
των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Τροπολογία 29
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Η ραδιολογική ασφάλεια των 
τροφίμων και των ζωοτροφών δεν μπορεί 
να αποτελεί αντικείμενο διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνιών τα οποία εμποδίζουν τη 
χρήση των κατάλληλων τεχνολογιών 
διασφάλισης χωρίς την αγορά 
δικαιωμάτων που εκχωρούνται βάσει 



PE452.760v02-00 8/37 AM\839508EL.doc

EL

αδείας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες συντελούν στη μείωση της μόλυνσης τροφίμων και 
ζωοτροφών από ραδιενεργές ουσίες δεν θα πρέπει να μονοπωλούνται.

Τροπολογία 30

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η Επιτροπή , εφόσον το απαιτούν οι 
περιστάσεις , πρέπει να  εκδίδει 
κανονισμό αμέσως για την εφαρμογή των 
μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων που έχουν 
προκαθοριστεί.

(8) Κατά τη διάρκεια κάθε πυρηνικού
ατυχήματος ή κάθε έκτακτου κινδύνου 
από ακτινοβολίες, η Επιτροπή πρέπει να 
καθιστά άμεσα εφαρμόσιμα τα μέγιστα 
επιτρεπτά επίπεδα που έχουν 
προκαθοριστεί και να τα ανακοινώνει 
στον πληθυσμό. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναγκαίο να εγκριθεί ένας κανονισμός. Ο εν λόγω κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται 
άμεσα. 

Τροπολογία 31
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει τη 
δυνατότητα να εγκρίνει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 
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290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά την 
προσαρμογή της τεχνικής προόδου που 
αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 
ραδιενεργού μόλυνσης των τροφίμων και 
των ζωοτροφών (Παραρτήματα I και 
III), καθώς και τον κατάλογο των 
ήσσονος σημασίας τροφίμων 
(Παράρτημα II). Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων και άλλων 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτιμάται ότι οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
έχουν μεγαλύτερη πείρα στο εν λόγω ζήτημα αυτό δεδομένου ότι ασχολούνται με αυτό τα 
τελευταία 7-8 έτη (από τότε που ιδρύθηκε η ΕΑΑΤ).

Τροπολογία 32

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Με βάση τα στοιχεία που είναι 
διαθέσιμα σήμερα στον τομέα της 
προστασίας από ακτινοβολίες, έχουν 
καθοριστεί παράγωγα επίπεδα αναφοράς 
τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
βάση για τον καθορισμό των μέγιστων 
επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας που θα 
πρέπει να εφαρμόζονται αμέσως σε 
περιπτώσεις πυρηνικού ατυχήματος ή 
εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες που 
υπάρχουν πιθανότητες να προκαλέσει ή 
έχει προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό 

(9) Με βάση τα στοιχεία που είναι 
διαθέσιμα σήμερα στον τομέα της 
προστασίας από ακτινοβολίες, έχουν 
καθοριστεί παράγωγα επίπεδα αναφοράς 
τα οποία πρέπει να χρησιμεύσουν ως βάση 
για τον καθορισμό των μέγιστων 
επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας που θα 
πρέπει να εφαρμόζονται αμέσως σε 
περιπτώσεις πυρηνικού ατυχήματος ή 
εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες που 
υπάρχουν πιθανότητες να προκαλέσει ή 
έχει προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό 
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μόλυνση των τροφίμων και των 
ζωοτροφών.

μόλυνση των τροφίμων και των 
ζωοτροφών.

Or. fr

Τροπολογία 33

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αυτά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις τελευταίες 
επιστημονικές εξελίξεις που είναι σήμερα 
διαθέσιμες διεθνώς ενώ ταυτόχρονα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
καθησύχασης του κοινού και αποφυγής 
αποκλίσεων από τις διεθνείς ρυθμίσεις.

(10) Τα παράγωγα επίπεδα αναφοράς και
τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα θα πρέπει
να αναθεωρούνται τακτικά για να
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις προόδους 
και τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις
που είναι σήμερα διαθέσιμες διεθνώς, να 
αντικατοπτρίζουν την ανάγκη 
καθησύχασης και να εξασφαλίζουν ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
πληθυσμού καθώς και για  να 
αποφευχθούν αποκλίσεις από τις διεθνείς 
ρυθμίσεις. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι σημερινές τιμές του κανονισμού δεν έχουν επικαιροποιηθεί αφότου εγκρίθηκαν. Έκτοτε
έχουν υπάρξει πρόοδοι όσον αφορά την αξιολόγηση των δόσεων εκθέσεως και των επιπτώσεων 
στην υγεία. Ο νόμος US FDA έχει αναθεωρήσει τις παράγωγες τιμές αναφοράς και τα ανώτατα
επιτρεπτά επίπεδα το 1998 και συνιστά τιμές πολύ πλέον αυστηρές από αυτές που ισχύουν 
σήμερα στην ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσαρμοστούν στις διεθνείς προόδους 
που έχουν καταγραφεί στον εν λόγω τομέα. 

Τροπολογία 34

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ωστόσο, είναι απαραίτητο να 
λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες 
συνθήκες που επικρατούν και συνεπώς να 
θεσπισθεί διαδικασία που να επιτρέπει την 
ταχεία προσαρμογή αυτών των 
προκαθορισμένων μέγιστων επιτρεπτών 
επιπέδων ανάλογα με τις περιστάσεις 
κάθε συγκεκριμένου πυρηνικού 
ατυχήματος ή κάθε άλλης περίπτωσης 
εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες που 
υπάρχουν πιθανότητες να προκαλέσει ή 
έχει προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό 
μόλυνση των τροφίμων και των 
ζωοτροφών.

(11) Είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια
κάθε πυρηνικού ατυχήματος ή κάθε
άλλης έκτακτης κατάστασης από
ραδιολογικής απόψεως, να λαμβάνονται
επαρκώς υπόψη οι περιστάσεις και ειδικές
συνθήκες κάθε ατυχήματος, και συνεπώς 
να θεσπιστεί  μια διαδικασία που να 
επιτρέπει την ταχεία μείωση αυτών των 
προκαθορισμένων μέγιστων επιτρεπτών 
επιπέδων και αν είναι απαραίτητο την 
εισαγωγή αποδεκτών μέγιστων επιπέδων 
για άλλα ραδιενεργά στοιχεία (κυρίως το 
τρίτιο) που εμπλέκονται στο ατύχημα με 
σκοπό να υπάρξει εγγύηση για το μέγιστο 
δυνατό επίπεδο προστασίας του 
πληθυσμού. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα πυρηνικά ατυχήματα και οι έκτακτες καταστάσεις από απόψεως ραδιολογικής μπορούν να 
είναι διαφορετικής φύσεως και να αφορούν διαφορετικά ραδιενεργά στοιχεία. Πρέπει να
προβλεφθεί ένας μηχανισμός ταχείας αναθεώρησης. Η ευελιξία για να υπάρξει ανταπόκριση σε
ειδικές περιπτώσεις κάθε ατυχήματος είναι επίσης η προσέγγιση που προβλέπεται από τον νόμο 
των ΗΠΑ FDA, που συνιστά την άμεση αξιολόγηση μετά από ένα ατύχημα για να εξασφαλιστεί 
ότι τα επίπεδα που ισχύουν είναι σωστά προσαρμοσμένα στην κατάσταση. 

Τροπολογία 35

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ένας κανονισμός  για τον καθορισμό 
των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων 
πρέπει να διαφυλάττει  επίσης την 

διαγράφεται
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ενότητα της εσωτερικής  αγοράς και να 
εμποδίζει εκτροπές του εμπορίου μέσα 
στην Ένωση .

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρχή της εσωτερικής αγοράς αναφέρεται ήδη στην αιτιολογική σκέψη 5. 

Τροπολογία 36
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Τα κριτήρια που διέπουν την 
εμπορία των τροφίμων και των 
ζωοτροφών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
το επίπεδο ακτινοβολίας του 
περιβάλλοντος χώρου στην 
ενδιαφερόμενη περιοχή.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει οικονομική αιτιολόγηση που να υπαγορεύει να λαμβάνεται υπόψη η ραδιενέργεια 
στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές εκπεφρασμένη σε μπεκερέλ ανά χιλιόγραμμο τα οποία, όταν 
καταναλώνονται, δίνουν μία μέση δόση σε millisieverts (mSv) πολλές δεκάδες, ή ακόμη και 
εκατοντάδες, φορές χαμηλότερη από την ετήσια δόση ακτινοβολίας του περιβάλλοντος χώρου 
σε δεδομένη τοποθεσία.

Τροπολογία 37

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή 
των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων, πρέπει 
να προβλεφθούν διαδικασίες που θα 
επιτρέπουν τη διατύπωση γνώμης εκ 
μέρους εμπειρογνωμόνων, 
συμπεριλαμβανομένης της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 της Συνθήκης.

(13) Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή 
των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων, πρέπει 
να προβλεφθούν διαδικασίες που θα 
επιτρέπουν την τακτική διατύπωση 
γνώμης εκ μέρους εμπειρογνωμόνων. Μια 
ομάδα εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να 
δημιουργηθεί από την Επιτροπή βάσει 
επιστημονικών και δεοντολογικών 
κριτηρίων. Η σύνθεση της ομάδας θα 
πρέπει να καταστεί δημόσια από την 
Επιτροπή, καθώς και οι δηλώσεις 
συμφερόντων τους. Στο πλαίσιο 
προσαρμογής των μέγιστων επιτρεπτών 
επιπέδων, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 
να ζητήσει την διατύπωση γνώμης από 
εμπειρογνώμονες διεθνών οργανισμών 
και φορέων που ενεργοποιούνται στον 
τομέα της ραδιοπροστασίας. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει επί του παρόντος καμιά διαφανής ενημέρωση σχετικά με την σύνθεση της ομάδας
εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 31 της Συνθήκης Euratom.  Η σύνθεση της
ομάδας θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο σαφή και διαφανή υπό την ευθύνη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό ισχύει για άλλες επιστημονικές επιτροπές κυρίως στον 
τομέα της προστασίας της υγείας και των καταναλωτών. 

Τροπολογία 38
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή 
των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων, πρέπει 
να προβλεφθούν διαδικασίες που θα 
επιτρέπουν τη διατύπωση γνώμης εκ 
μέρους εμπειρογνωμόνων, 
συμπεριλαμβανομένης της ομάδας 

(13) Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή 
των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων, πρέπει 
να προβλεφθούν διαδικασίες που θα 
επιτρέπουν τη διατύπωση γνώμης εκ 
μέρους εμπειρογνωμόνων, 
συμπεριλαμβανομένης της ομάδας 
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εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 της Συνθήκης.

εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 της Συνθήκης Ευρατόμ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας: δεν πρέπει να συγχέεται με την “Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση” –
διευκολύνεται περαιτέρω η εφαρμογή του κανονισμού.

Τροπολογία 39
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Σε περίπτωση πυρηνικού 
ατυχήματος ή έκλυσης ραδιενεργών 
ουσιών, θα πρέπει να καθορίζεται για 
κάθε περίπτωση στις διαδικασίες 
διαβουλεύσεων εάν θα επιτρέπεται 
επεξεργασία με αραίωση, π.χ., ανάμειξη 
μολυσμένου γάλακτος με μη μολυσμένο 
γάλα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εάν ένα λίτρο γάλακτος με επίπεδο ραδιενέργειας 300 Bq/l αναμειχθεί με 10 λίτρα μη 
μολυσμένου γάλακτος, ο μέσος όρος μόλυνσης θα είναι κάτω από τα επίπεδα μόλυνσης μνεία 
των οποίων γίνεται στο Παράρτημα Ι.

Τροπολογία 40

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η έγκριση των μεγίστων
επιτρεπτών επιπέδων του παρόντος
κανονισμού θα πρέπει να βασίζεται στις
πλέον αυστηρές απαιτήσεις προστασίας 
του πληθυσμού και δη αυτού του 
τμήματός του το οποίο είναι το πλέον 
ευπαθές, κυρίως τα παιδιά και τα άτομα 
τα οποία μπορούν να βρεθούν σε 
απομόνωση από απόψεως γεωγραφικής 
καταστάσεως ή τα οποία εφαρμόζουν την 
αυτοκατανάλωση. Τα μέγιστα επιτρεπτά
επίπεδα θα πρέπει να είναι τα ίδια για
όλον τον πληθυσμό και θα πρέπει να
βασίζονται στα χαμηλότερα δυνατά 
επίπεδα. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω προσέγγιση είναι ίδια με αυτή του US FDA ο οποίος το 1998, μετά τη μελέτη των
παράγωγων επιπέδων για διάφορες ηλικίες, συνιστά την έγκριση του πλέον αυστηρού επιπέδου 
ανά ομάδα ηλικίας και ανά ραδιονουκλεΐδιο  που θα εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
για όλο τον πληθυσμό βάσει της προστασίας των πλέον ευαίσθητων τμημάτων αυτού και που θα 
απλοποιεί έτσι την εφαρμογή των συστάσεων (ίδιο διατροφικό καθεστώς για όλα τα μέλη μιας 
οικογένειας).

Τροπολογία 41

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα τρόφιμα που πρέπει να 
θεωρηθούν τρόφιμα ήσσονος σημασίας
είναι εκείνα που έχουν ελάσσονα 
διαιτητική σημασία και περιθωριακή 
μόνο συνεισφορά στην κατανάλωση 
τροφής από τον πληθυσμό.

διαγράφεται
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός τροφίμων ήσσονος σημασίας είναι αυθαίρετος διότι τα διατροφικά καθεστώτα 
των πληθυσμών στην ΕΕ δεν είναι ενιαία και μπορούν να διαφέρουν σημαντικά βάσει των 
συνηθειών και των γεωγραφικών ζωνών. Ορισμένα τρόφιμα (γλυκές πατάτες, ρίζες μανιόκας, 
μάζα από κακάο, κ.λπ.) μπορούν να καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες από ορισμένα 
τμήματα του πληθυσμού. Όλα τα τρόφιμα δεν κατακρατούν με τον ίδιο τρόπο τη ραδιενέργεια. Η
διαφοροποίηση μεταξύ τροφίμων και τροφίμων μικρότερης ήσσονος σημασίας θα πρέπει ως εκ
τούτου να καταργηθεί.

Τροπολογία 42

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι σκόπιμο να διατηρήσει το 
Συμβούλιο το δικαίωμα να ασκήσει το ίδιο 
την εξουσία έκδοσης κανονισμού για την 
έγκαιρη θέσπιση μέτρων που προτείνονται 
από την Επιτροπή τον πρώτο μήνα μετά 
από πυρηνικό ατύχημα ή οποιαδήποτε 
άλλη κατάσταση εκτάκτου κινδύνου από 
ακτινοβολίες. Η σχετική πρόταση για την 
προσαρμογή ή επιβεβαίωση των διατάξεων 
του κανονισμού που είχε εκδοθεί από την 
Επιτροπή, ειδικότερα την καθιέρωση 
ανώτατων επιτρεπομένων τιμών 
ραδιενέργειας που βασίζεται στο άρθρο 31
της Συνθήκης, ενόψει της προστασίας της 
υγείας του πληθυσμού. Η δυνατότητα αυτή 
υπάρχει με την επιφύλαξη της 
δυνατότητας να γίνει, μακροπρόθεσμα, 
μετά το ατύχημα ή τον έκτακτο κίνδυνο 
από ακτινοβολίες, προσφυγή σε άλλα 
νομικά μέσα ή άλλη νομική βάση για τον 
έλεγχο των τροφίμων και των ζωοτροφών 
που διατίθενται στην αγορά.

(15) Είναι σκόπιμο να διατηρήσει το 
Συμβούλιο το δικαίωμα να ασκήσει το ίδιο 
την εξουσία έκδοσης απόφασης που 
εγκρίνει ή που περιορίζει  τη θέσπιση 
μέτρων που προτείνονται από την 
Επιτροπή τον πρώτο μήνα μετά από 
πυρηνικό ατύχημα ή οποιαδήποτε άλλη 
κατάσταση εκτάκτου κινδύνου από 
ακτινοβολίες. Η σχετική πρόταση για την 
προσαρμογή ή επιβεβαίωση των διατάξεων 
του κανονισμού που είχε εκδοθεί από την 
Επιτροπή, ειδικότερα την καθιέρωση 
ανώτατων επιτρεπομένων τιμών 
ραδιενέργειας και ο κατάλογος των 
ραδιονουκλεΐδων, θα πρέπει να βασίζεται 
στο άρθρο 168 και 169 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ενόψει της προστασίας της υγείας του 
πληθυσμού. Μακροπρόθεσμα μετά το
ατύχημα ή την κατάσταση έκτακτου
κινδύνου από ακτινοβολίες, τα
εφαρμοζόμενα επίπεδα θα πρέπει να είναι
σύμφωνα με τα επίπεδα των ανώτατων 
επιτρεπόμενων τιμών που είναι αποδεκτά 
βάσει της οδηγίας 96/29/Euratom του 
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Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 1996 για τον 
καθορισμό των βασικών κανόνων 
ασφάλειας για την προστασία της υγείας 
των εργαζομένων και του πληθυσμού από 
τους κινδύνους που προκύπτουν από 
ιονίζουσες ακτινοβολίες 1.
__________________

1 ΕΕ L 314της 4.12.1996, σ. 20.

Or. fr

Τροπολογία 43
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι σκόπιμο να διατηρήσει το 
Συμβούλιο το δικαίωμα να ασκήσει το ίδιο 
την εξουσία έκδοσης κανονισμού για την 
έγκαιρη θέσπιση μέτρων που προτείνονται 
από την Επιτροπή τον πρώτο μήνα μετά 
από πυρηνικό ατύχημα ή οποιαδήποτε 
άλλη κατάσταση εκτάκτου κινδύνου από 
ακτινοβολίες. Η σχετική πρόταση για την 
προσαρμογή ή επιβεβαίωση των διατάξεων 
του κανονισμού που είχε εκδοθεί από την 
Επιτροπή, ειδικότερα την καθιέρωση 
ανώτατων επιτρεπομένων τιμών 
ραδιενέργειας που βασίζεται στο άρθρο 31 
της Συνθήκης, ενόψει της προστασίας της 
υγείας του πληθυσμού. Η δυνατότητα αυτή 
υπάρχει με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
να γίνει, μακροπρόθεσμα, μετά το ατύχημα 
ή τον έκτακτο κίνδυνο από ακτινοβολίες, 
προσφυγή σε άλλα νομικά μέσα ή άλλη 
νομική βάση για τον έλεγχο των τροφίμων 
και των ζωοτροφών που διατίθενται στην 
αγορά.

(15) Είναι σκόπιμο να διατηρήσει το 
Συμβούλιο το δικαίωμα να ασκήσει το ίδιο 
την εξουσία έκδοσης κανονισμού για την 
έγκαιρη θέσπιση μέτρων που προτείνονται 
από την Επιτροπή τον πρώτο μήνα μετά 
από πυρηνικό ατύχημα ή οποιαδήποτε 
άλλη κατάσταση εκτάκτου κινδύνου από 
ακτινοβολίες. Η σχετική πρόταση για την 
προσαρμογή ή επιβεβαίωση των διατάξεων 
του κανονισμού που είχε εκδοθεί από την 
Επιτροπή, ειδικότερα την καθιέρωση 
ανώτατων επιτρεπομένων τιμών 
ραδιενέργειας που βασίζεται στο άρθρο 31 
της Συνθήκης Ευρατόμ, ενόψει της 
προστασίας της υγείας του πληθυσμού. Η 
δυνατότητα αυτή υπάρχει με την 
επιφύλαξη της δυνατότητας να γίνει, 
μακροπρόθεσμα, μετά το ατύχημα ή τον 
έκτακτο κίνδυνο από ακτινοβολίες, 
προσφυγή σε άλλα νομικά μέσα ή άλλη 
νομική βάση για τον έλεγχο των τροφίμων 
και των ζωοτροφών που διατίθενται στην 
αγορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας: δεν πρέπει να συγχέεται με την “Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση” –
διευκολύνεται περαιτέρω η εφαρμογή του κανονισμού.

Τροπολογία 44

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Είναι απαραίτητο, κατά τη
διάρκεια πυρηνικού ατυχήματος και
κατάστασης εκτάκτου κινδύνου από 
ακτινοβολίες, που είχε ως αποτέλεσμα 
την εφαρμογή των μέγιστων επιτρεπτών 
επιπέδων, να ενημερώνεται το κοινό για 
τα ισχύοντα επίπεδα, τόσο από την 
Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη. 
Επιπλέον, το κοινό θα πρέπει να 
ενημερώνεται για τρόφιμα και ζωοτροφές 
που είναι πιθανόν να παρουσιάζουν 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
ραδιενέργειας 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση ενημέρωσης δεν εμφανίζεται στον κανονισμό και είναι μια ουσιώδης προϋπόθεση 
για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 45

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η συμμόρφωση με τα μέγιστα 
επιτρεπτά επίπεδα πρέπει να ελέγχεται 
κατάλληλα,

(16) Η συμμόρφωση με τα μέγιστα
επιτρεπτά επίπεδα θα πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο κατάλληλων 
ελέγχων και θα πρέπει να προβλέπονται 
κυρώσεις για την εξαγωγή ή την διάθεση 
στο εμπόριο τροφίμων που έχουν ένα 
επίπεδο μόλυνσης πέραν των μέγιστων 
επιτρεπτών επιπέδων.

Or. fr

Τροπολογία 46

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, μόλις πληροφορηθεί 
επίσημα — είτε σύμφωνα με τις ς 
ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας  σχετικά με την ταχεία 
ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση 
έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες, ή 
κατ' εφαρμογή της Σύμβασης ΔΟΑΕ της 
26ης Σεπτεμβρίου 1986 για την έγκαιρη 
γνωστοποίηση πυρηνικού ατυχήματος —
ατύχημα ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση 
εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες, όπου 
η ραδιενέργεια ενδέχεται να φθάσει ή έχει 
ήδη φθάσει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 
για τα τρόφιμα  που καθορίζονται  στο 
παράρτημα Ι, ή τα μέγιστα επιτρεπτά 
επίπεδα για ζωοτροφές που καθορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ  θεσπίζει αμέσως, 
εφόσον αυτό απαιτείται από τις 
περιστάσεις, κανονισμό για την εφαρμογή 
αυτών των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων.

1. Η Επιτροπή, μόλις πληροφορηθεί 
επίσημα — είτε σύμφωνα με τις ς 
ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας  σχετικά με την ταχεία 
ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση 
έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες, ή 
κατ' εφαρμογή της Σύμβασης ΔΟΑΕ της 
26ης Σεπτεμβρίου 1986 για την έγκαιρη 
γνωστοποίηση πυρηνικού ατυχήματος —
ατύχημα ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση 
εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες, όπου 
η ραδιενέργεια ενδέχεται να φθάσει ή έχει 
ήδη φθάσει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 
για τα τρόφιμα  που καθορίζονται  στο 
παράρτημα Ι, ή τα μέγιστα επιτρεπτά 
επίπεδα για ζωοτροφές που καθορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ  θεσπίζει αμέσως, 
απόφαση  για την εφαρμογή αυτών των 
μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων.

Or. fr
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Τροπολογία 47

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διάρκεια ισχύος κάθε κανονισμού 
κατά την έννοια της παραγράφου 1 είναι 
όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη και δεν 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 4.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διάρκεια ισχύος μπορεί να είναι τόσο μακρά όσο απαιτείται και μακροπρόθεσμα πρέπει να
είναι σύμφωνη με τα επίπεδα της οδηγίας 96/29/Euratom όπως προτείνεται στο άρθρο 4 
κατωτέρω.

Τροπολογία 48

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν διαβουλεύσεως με 
εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένης 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων που 
αναφέρεται στο άρθρο 31 της Συνθήκης, 
στο εξής αναφερόμενη ως «ομάδα 
εμπειρογνωμόνων» , η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόταση 
κανονισμού για την προσαρμογή ή την 
επιβεβαίωση των διατάξεων του 
κανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, του παρόντος κανονισμού
σε προθεσμία ενός μηνός από την έκδοσή 

1. Το αργότερο εντός προθεσμίας ενός 
μηνός σε συνέχεια πυρηνικού ατυχήματος 
ή περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από 
ακτινοβολίες, και κατόπιν διαβούλευσης 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων που έχει 
συγκροτηθεί από την Επιτροπή, στο εξής 
αναφερόμενη ως «ομάδα 
εμπειρογνωμόνων», η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Συμβούλιο πρόταση επιβεβαίωσης 
των υφιστάμενων διατάξεων ή 
αναθεώρησης των επιπέδων και 
αναθεώρησης του καταλόγου των 
ραδιονουκλεϊδών με βάση τις ιδιαίτερες 
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του. συνθήκες της κατάστασης..

Or. fr

Τροπολογία 49
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν διαβουλεύσεως με 
εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένης 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων που 
αναφέρεται στο άρθρο 31 της Συνθήκης, 
στο εξής αναφερόμενη ως «ομάδα
εμπειρογνωμόνων», η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Συμβούλιο πρόταση κανονισμού για 
την προσαρμογή ή την επιβεβαίωση των 
διατάξεων του κανονισμού που αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1, του παρόντος 
κανονισμού σε προθεσμία ενός μηνός από 
την έκδοσή του.

1. Κατόπιν διαβουλεύσεως με 
εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένης 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων που 
αναφέρεται στο άρθρο 31 της Συνθήκης 
Ευρατόμ, στο εξής αναφερόμενη ως 
«ομάδα εμπειρογνωμόνων», η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόταση 
κανονισμού για την προσαρμογή ή την 
επιβεβαίωση των διατάξεων του 
κανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, του παρόντος κανονισμού 
σε προθεσμία ενός μηνός από την έκδοσή 
του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας: δεν πρέπει να συγχέεται με την “Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση” –
διευκολύνεται περαιτέρω η εφαρμογή του κανονισμού.

Τροπολογία 50
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την υποβολή της πρότασης 
κανονισμού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τους βασικούς κανόνες που έχουν 

2. Η Επιτροπή, επί τη βάσει των πιο 
πρόσφατων ιατρικών ερευνών και 
πραγματογνωμοσύνης, συμπληρώνει και 
επικαιροποιεί τα Παραρτήματα I και III 
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θεσπιστεί κατ' εφαρμογή των άρθρων 30 
και 31 της Συνθήκης, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής 
σύμφωνα με την οποία όλες οι εκθέσεις 
σε ραδιενέργεια πρέπει να περιορίζονται 
στο χαμηλότερο λογικά δυνατό επίπεδο, 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο η 
προστασία της δημόσιας υγείας όσο και 
οι οικονομικοί και κοινωνικοί 
παράγοντες.

του παρόντος κανονισμού προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι το ανώτατο επίπεδο 
μόλυνσης των τροφίμων και των 
ζωοτροφών με ραδιοϊσότοπα, κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 30 της συνθήκης για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας, ανταποκρίνεται στα 
επιτρεπόμενα όρια ραδιενέργειας που 
εκφράζονται σε μπεκερέλ ανά 
χιλιόγραμμο του προϊόντος.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα Παραρτήματα I και III, τα οποία είναι μέχρι ενός βαθμού συνδεδεμένα μεταξύ τους, πρέπει 
να επικαιροποιούνται και να συμπληρώνονται επί μονίμου βάσεως. 

Τροπολογία 51

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την υποβολή της πρότασης 
κανονισμού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
τους βασικούς κανόνες που έχουν 
θεσπιστεί κατ' εφαρμογή των άρθρων 30 
και 31 της Συνθήκης, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής 
σύμφωνα με την οποία όλες οι εκθέσεις σε 
ραδιενέργεια πρέπει να περιορίζονται στο 
χαμηλότερο λογικά δυνατό επίπεδο, ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη τόσο η προστασία 
της δημόσιας υγείας όσο και οι 
οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες.

2. Κατά την υποβολή της πρότασης 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
την αρχή σύμφωνα με την οποία όλες οι 
εκθέσεις σε ραδιενέργεια πρέπει να 
περιορίζονται στο χαμηλότερο λογικά 
δυνατό επίπεδο ώστε να λαμβάνεται υπόψη 
η προστασία της δημοσίας υγείας κυρίως 
δε των πλέον ευαίσθητων τμημάτων του 
πληθυσμού.

Or. fr
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Τροπολογία 52
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την υποβολή της πρότασης 
κανονισμού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
τους βασικούς κανόνες που έχουν 
θεσπιστεί κατ' εφαρμογή των άρθρων 30 
και 31 της Συνθήκης, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής σύμφωνα 
με την οποία όλες οι εκθέσεις σε 
ραδιενέργεια πρέπει να περιορίζονται στο 
χαμηλότερο λογικά δυνατό επίπεδο, ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη τόσο η προστασία 
της δημόσιας υγείας όσο και οι 
οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες.

2. Κατά την υποβολή της πρότασης 
κανονισμού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
τους βασικούς κανόνες που έχουν 
θεσπιστεί κατ' εφαρμογή των άρθρων 30 
και 31 της Συνθήκης Ευρατόμ, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής σύμφωνα 
με την οποία όλες οι εκθέσεις σε 
ραδιενέργεια πρέπει να περιορίζονται στο 
χαμηλότερο λογικά δυνατό επίπεδο, ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη τόσο η προστασία 
της δημόσιας υγείας όσο και οι 
οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας: δεν πρέπει να συγχέεται με την “Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση” –
διευκολύνεται περαιτέρω η εφαρμογή του κανονισμού.

Τροπολογία 53
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Δεδομένου ότι μετά από ατύχημα σε 
πυρηνικό αντιδραστήρα είναι δυνατό να 
διαφύγουν στο περιβάλλον ισότοπα 
στερεών στοιχείων, ο κατάλογος των 
μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων μόλυνσης 
για τις ζωοτροφές θα πρέπει να 
διευρυνθεί και να συμπληρωθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 32 της συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας ώστε να 
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περιληφθούν σ’ αυτόν και άλλα ισότοπα 
εκτός από τα ραδιενεργά και σταθερά 
ισότοπα καισίου, όπως τα υπερουράνια 
στοιχεία και τα ισότοπα στροντίου και 
ιωδίου.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι ζωοτροφές για οικιακά ζώα, όπως συμβαίνει και με τις τροφές για ανθρώπινη χρήση, είναι 
εκτεθειμένες σε μόλυνση όχι μόνο από ισότοπα ιωδίου. 

Τροπολογία 54

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, 
λαμβάνει απόφαση για την πρόταση 
κανονισμού που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2.

3. Το Συμβούλιο, με απλή πλειοψηφία 
λαμβάνει απόφαση για την πρόταση 
απόφασης που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 εντός ενός μήνα. Το
Συμβούλιο ενημερώνει το Κοινοβούλιο για
την απόφασή του. 

Or. fr

Τροπολογία 55

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περίοδος ισχύος κάθε κανονισμού κατά 
την έννοια του άρθρου 3 είναι 
περιορισμένη. Είναι δυνατό να 

Η περίοδος ισχύος της απόφασης κατά
την έννοια του άρθρου 3 είναι
περιορισμένη και πρέπει να επιτρέπει 
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αναθεωρηθεί ύστερα από αίτηση κράτους 
μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 3.

μακροπρόθεσμα την εγγύηση των 
επιπέδων υγειονομικής προστασίας που 
καθορίζονται από την οδηγία 
96/29/Euratom. Είναι δυνατόν να
αναθεωρηθεί ύστερα από αίτηση του
Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου ή με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που καθορίζεται στο 
άρθρο 3.

Or. fr

Τροπολογία 56

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, για να διασφαλίσει ότι με 
τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που 
καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ
λαμβάνονται υπόψη τα εκάστοτε νέα 
επιστημονικά δεδομένα, ζητεί από καιρού 
εις καιρό τη γνώμη εμπειρογνωμόνων, 
συμπεριλαμβανομένης της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων.

1. Η Επιτροπή, για να διασφαλίσει ότι με 
τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που 
καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ
λαμβάνονται υπόψη τα εκάστοτε νέα 
επιστημονικά δεδομένα, έχει την 
υποχρέωση να διαβουλεύεται τακτικά την 
ομάδα εμπειρογνωμόνων, καθώς και τους 
εμπειρογνώμονες τρίτων χωρών και 
διεθνών οργανώσεων που 
ενεργοποιούνται στον εν λόγω τομέα. Η
ομάδα εμπειρογνωμόνων καθορίζεται
από την Επιτροπή βάσει επιστημονικών 
και δεοντολογικών κριτηρίων. Η σύνθεση
της ομάδας θα πρέπει να γνωστοποιείται 
από την Επιτροπή καθώς και οι δηλώσεις 
συμφερόντων των μελών της. 

Or. fr

Τροπολογία 57
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, για να διασφαλίσει ότι με 
τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που 
καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ 
λαμβάνονται υπόψη τα εκάστοτε νέα 
επιστημονικά δεδομένα, ζητεί από καιρού 
εις καιρό τη γνώμη εμπειρογνωμόνων, 
συμπεριλαμβανομένης της ομάδας
εμπειρογνωμόνων.

1. Η Επιτροπή, για να διασφαλίσει ότι με 
τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που 
καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ 
λαμβάνονται υπόψη τα εκάστοτε νέα 
επιστημονικά δεδομένα, ζητεί ανά διετία
τη γνώμη εμπειρογνωμόνων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εμπειρογνωμόνων της ΕΑΑΤ και άλλων
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα επιστημονικά δεδομένα τα οποία αρχίζουν τώρα να διατίθενται θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη επί τακτικής και προκαθορισμένης βάσεως. Εκτιμάται ότι οι εμπειρογνώμονες της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων έχουν μεγαλύτερη πείρα στο εν λόγω 
ζήτημα αυτό δεδομένου ότι ασχολούνται με αυτό τα τελευταία 7-8 έτη (από τότε που ιδρύθηκε η 
ΕΑΑΤ).

Τροπολογία 58
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες της 
μερικής διάσπασης ραδιενεργών 
ισοτόπων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου ζωής των διατηρημένων 
τροφίμων· ανάλογα με τη μορφή 
μόλυνσης, π.χ. από ισότοπα ιωδίου, θα 
πρέπει να διεξάγεται επί μονίμου βάσεως 
έλεγχος ραδιενέργειας σ’ αυτά τα 
προϊόντα·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ιονίζουσα ραδιενέργεια ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου.
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Τροπολογία 59

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ύστερα από αίτηση κράτους μέλους ή 
της Επιτροπής, τα μέγιστα επιτρεπτά 
επίπεδα που καθορίζονται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙΙ  μπορούν να 
αναθεωρηθούν ή να συμπληρωθούν, μετά 
από πρόταση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 31 της Συνθήκης.

2. Ύστερα από αίτηση του Συμβουλίου, 
του Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής, τα 
μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που 
καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ 
μπορούν να αναθεωρηθούν ή να 
συμπληρωθούν, μετά από πρόταση 
αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού
που υποβάλλεται από την Επιτροπή προς 
το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο 
σύμφωνα με την συνήθη νομοθετική 
διαδικασία.

Or. fr

Τροπολογία 60
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ύστερα από αίτηση κράτους μέλους ή 
της Επιτροπής, τα μέγιστα επιτρεπτά 
επίπεδα που καθορίζονται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙΙ μπορούν να 
αναθεωρηθούν ή να συμπληρωθούν, μετά 
από πρόταση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 31 της Συνθήκης.

2. Ύστερα από αίτηση κράτους μέλους ή 
της Επιτροπής, τα μέγιστα επιτρεπτά 
επίπεδα που καθορίζονται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙΙ μπορούν να 
αναθεωρηθούν ή να συμπληρωθούν, μετά 
από πρόταση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 31 της Συνθήκης 
Ευρατόμ.



PE452.760v02-00 28/37 AM\839508EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας: δεν πρέπει να συγχέεται με την “Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση” –
διευκολύνεται περαιτέρω η εφαρμογή του κανονισμού.

Τροπολογία 61

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές 
που εισάγονται από τρίτες χώρες 
θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά 
όταν αποτελούν αντικείμενο, στο 
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, 
άλλης τελωνειακής διαδικασίας πλην της 
τελωνειακής  διαμετακόμισης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης
στα τρόφιμα ή στις ζωοτροφές που 
εισάγονται από τρίτες χώρες, με καθεστώς 
διαμετακόμισης στο τελωνείο ή που 
προορίζονται για εξαγωγή. 

Or. fr

Τροπολογία 62

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην 
Επιτροπή όλες τις πληροφορίες σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
και επισημαίνει ιδιαίτερα τις περιπτώσεις 
μη τήρησης των ανώτατων επιτρεπτών 
επιπέδων. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις 
πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη.

2. Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην 
Επιτροπή όλες τις πληροφορίες σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
και επισημαίνει ιδιαίτερα τις περιπτώσεις 
μη τήρησης των ανώτατων επιτρεπτών 
επιπέδων. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις 
πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή προχωρεί σε κυρώσεις σε
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περίπτωση διάθεσης στο εμπόριο ή 
εξαγωγής τροφίμων ή ζωοτροφών των 
οποίων η μόλυνση υπερβαίνει τα μέγιστα 
επιτρεπτά επίπεδα. 

Or. fr

Τροπολογία 63

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε κράτος μέλος καθώς και η 
Επιτροπή ανακοινώνουν στον πληθυσμό 
τα ισχύοντα επίπεδα καθώς και τις 
πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα που 
είναι πιθανόν να συγκεντρώνουν 
ραδιενέργεια σε πλέον υψηλό επίπεδο. 

Or. fr

Τροπολογία 64

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας  κατάλογος των τροφίμων ήσσονος 
σημασίας παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 65
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Παράρτημα ΙΙ θα πρέπει να 
ανασυνταχθεί εξ ολοκλήρου επί τη βάσει 
ταξινόμησης των ενδιάμεσων και 
δευτερευόντων προϊόντων διατροφής τα 
οποία βρίσκονται στην καταναλωτική 
αγορά της ΕΕ· η βασική αρχή αυτής της 
ταξινόμησης πρέπει να είναι η συνέπεια 
με το Παράρτημα Ι.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λογική που να διέπει την ταξινόμηση στο παράρτημα αυτό. Το παράρτημα περιέχει 
ουσίες όπως γομμαλάκα, ρητίνες και κολλοειδείς ουσίες οι οποίες δεν είναι καν προϊόντα 
διατροφής ενώ, από τρην άλλη πλευρά, η μανιόκα, οι ζύμες, το σκόρδο και οι γλυκοπατάτες δεν 
θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται ως δευτερεύοντα προϊόντα διατροφής. Κατ' αναλογία, οι τρούφες 
(γιατί όχι τα μανιτάρια και συναφή προϊόντα;) αντιπροσωπεύουν σοβαρό κίνδυνο, ιδίως επειδή 
μπορούν να τρώγονται από άγρια ζώα και ανθρώπους.

Τροπολογία 66

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κανόνες εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και οι προσαρμογές του
πίνακα των τροφίμων ήσσονος σημασίας 
και των σχετικών μέγιστων επιτρεπτών 
επιπέδων ακτινοβολίας, που καθορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ , καθώς και των 
μέγιστων επιπέδων για τις ζωοτροφές που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ
θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο  195 
παράγραφος 2  του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.  1234/2007 του Συμβουλίου , το 
οποίο εφαρμόζεται κατ' αναλογία. Προς 

διαγράφεται
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τούτο η Επιτροπή επικουρείται από μία
ειδική επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 67
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 
του Συμβουλίου και οι 
κανονισμοί (Ευρατόμ) αριθ. 944/89 και 
αριθ. 770/90 της Επιτροπής καταργούνται.

Ο κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 
του Συμβουλίου και οι 
κανονισμοί (Ευρατόμ) αριθ. 944/89 και 
αριθ. 770/90 της Επιτροπής καταργούνται, 
όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα IV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας: Το Παράρτημα IV δεν αναφέρεται στο κείμενο.

Τροπολογία 68

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (Bq/kg)

Denrées alimentaires18

Βρεφική 
Τροφή19

Γαλακτοκο-
μικά 
προϊόντα20

Άλλα 
τρόφιμα 
εκτός από 
τρόφιμα 
ήσσονος 
σημασίας

Υγρά που 
προορί-
ζονται για 
κατανά-
λωση22
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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 
και Am-241

1 20 80 20

Όλα τα άλλα 
νουκλεΐδια, 
με χρόνο 
υποδιπλασια
σμού 
μεγαλύτερο 
από 10 
ημέρες, ιδίως 
Cs-134 και
Cs-13723

400 1 000 1 250 1 000

Τροπολογία

ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (Bq/kg)

Τρόφιμα  
και υγρά 
που προορί-
ζονται για 
κατανά-
λωση18

Ισότοπα του 
στροντίου, 
ιδίως Sr-90

75

Ισότοπα του 
ιωδίου, ιδίως 

150
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I-131
Ισότοπα του 
πλουτωνίου 
και 
στοιχείων με 
μεγαλύτερο 
ατομικό 
αριθμό που 
εκπέμπουν 
σωματίδια α, 
ιδίως Pu-239 
και Am-241

1

Όλα τα άλλα 
νουκλεΐδια, 
με χρόνο 
υποδιπλασια
σμού 
μεγαλύτερο 
από 10 
ημέρες, ιδίως 
Cs-134 και
Cs-13723

400

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα επιτρεπτά επίπεδα πρέπει να βασίζονται στις απαιτήσεις  προστασίας των απειλούμενων και 
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και κυρίως των παιδιών. Προτείνεται να βασίζονται τα
επιτρεπτά επίπεδα για κάθε τρόφιμο, χωρίς διάκριση, στα επιτρεπτά επίπεδα για βρέφη. Τα εν
λόγω επίπεδα αντιστοιχούν στα πλέον πρόσφατα επίσημα στοιχεία διαφόρων θεσμικών 
οργάνων (US FDA, FAO/WHO). Είναι εξάλλου περίεργο το γεγονός ότι οι εν λόγω τιμές δεν
έχουν αναθεωρηθεί ποτέ εντός της ΕΕ από το 1989.

Τροπολογία 69
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – στήλη 4 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υγρά που προορίζονται για κατανάλωση Νερό της βρύσης και πόσιμο νερό, και 
υγρά που προορίζονται για κατανάλωση

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας – για την περαιτέρω διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Το νερό είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά τροφίμων και ζωοτροφών και δεν 
πρέπει να 'κρύβεται' πίσω από τον όρο “Υγρά που προορίζονται για κατανάλωση”.

Τροπολογία 70
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. Βρεφική τροφή θεωρούνται τα τρόφιμα 
που προορίζονται ειδικά για τη διατροφή 
βρεφών κατά τους τέσσερις έως έξι 
πρώτους μήνες της ζωής τους, 
ανταποκρίνονται αφ' εαυτών στις ανάγκες 
διατροφής αυτής της κατηγορίας 
ανθρώπων και κυκλοφορούν στο λιανικό 
εμπόριο σε συσκευασίες με σαφή και 
ευδιάκριτη ένδειξη ότι πρόκειται για 
βρεφικές τροφές.

19. Βρεφική τροφή θεωρούνται τα τρόφιμα 
που προορίζονται ειδικά για τη διατροφή 
βρεφών κατά τους τέσσερις έως έξι 
πρώτους μήνες και εξανθρωποποιημένο 
γάλα (ή ισοδύναμα προϊόντα) για βρέφη 
ηλικίας μικρότερης των δώδεκα μηνών, 
ανταποκρίνονται αφ' εαυτών στις ανάγκες 
διατροφής αυτής της κατηγορίας 
ανθρώπων και κυκλοφορούν στο λιανικό 
εμπόριο σε συσκευασίες με σαφή και 
ευδιάκριτη ένδειξη ότι πρόκειται για 
βρεφικές τροφές.

Or. en

Τροπολογία 71

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εν λόγω παράρτημα καταργείται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όπως προτείνεται στην τροπολογία σχετικά με την Αιτιολογική σκέψη 14, ο κατάλογος
καταργείται και ως εκ τούτου και όλο το παράρτημα II.

Τροπολογία 72
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σειρά 0714

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, 
κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), 
γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και 
κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε 
άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή αποξεραμένα, 
έστω και κομμένα σε τεμάχια ή 
συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων· 
εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των 
Μολλούκων (αρτόδενδρου)

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα διαιτολόγια τα είδη αυτά συνιστούν βασικές τροφές και κατά συνέπεια δεν πρέπει 
να περιλαμβάνονται στον κατάλογο των δευτερευόντων τροφίμων όπου τα επιτρεπτά επίπεδα 
είναι υψηλότερα.
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Τροπολογία 73
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σειρά 1106 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αλεύρια και σιμιγδάλια και σκόνη από 
σάγο, ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα διαιτολόγια τα είδη αυτά συνιστούν βασικές τροφές και κατά συνέπεια δεν πρέπει 
να περιλαμβάνονται στον κατάλογο των δευτερευόντων τροφίμων όπου τα επιτρεπτά επίπεδα 
είναι υψηλότερα.

Τροπολογία 74
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σειρά 1108 14 00

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άμυλο μανιόκας (cassave) διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα διαιτολόγια τα είδη αυτά συνιστούν βασικές τροφές και κατά συνέπεια δεν πρέπει 
να περιλαμβάνονται στον κατάλογο των δευτερευόντων τροφίμων όπου τα επιτρεπτά επίπεδα 
είναι υψηλότερα.

Τροπολογία 75

Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΑΙΣΙΟ 134 ΚΑΙ 
ΚΑΙΣΙΟ 137) ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Ζώα Bq/kg 24 25

Χοίροι 1 250
Πουλερικά, αρνιά, μοσχάρια 2 500
Άλλα 5 000

Τροπολογία

ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΑΙΣΙΟ 134 ΚΑΙ 
ΚΑΙΣΙΟ 137, ΙΩΔΙΟ 131 ΚΑΙ ΣΤΡΟΝΤΙΟ 90) ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Ισότοπα 
του 

στροντί_
ου, ιδίως 

Sr-90

Ισότοπα 
του 

ιωδίου, 
ιδίως I-

131

Cs-134 et 
Cs-137

Κατηγορίες ζώων Bq/kg 24 25

Χοίροι 1 25 1 25 1 250
Πουλερικά, αρνιά, μοσχάρια, βοοειδή 2 50 2 50 2 500

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι ορισμένοι ρυπαντές (Sr-90 και I-131) μεταβιβάζονται στην 
τροφική αλυσίδα και πρέπει ως εκ τούτου να περιορίζονται και στις ζωοτροφές. Προτείνεται ως
εκ τούτου, ένας νέος πίνακας για να αντικαταστήσει αυτόν του κανονισμού. 


