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Poprawka 21
Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 31,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 168 ust. 4 i art. 169 ust. 3,

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia europejskich obywateli w przypadku skażenia 
radioaktywnego i demokratycznie umocować przyjęcie tego rozporządzenia, należy zmienić 
podstawę prawną na mocy nowego traktatu lizbońskiego, by przypisać Parlamentowi 
Europejskiemu rolę w podjęciu decyzji w sprawie rozporządzenia mającego potencjalny 
wpływ na zdrowie społeczeństwa. Do rozważenia proponowane są: zdrowie publiczne (art. 
168) lub ochrona konsumentów (169 ust. 1).

Poprawka 22
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 31,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 168 ust. 4 lit. b),

Or. en

Uzasadnienie

Art. 168(4) (b) TFUE przewiduje przyjmowanie środków w dziedzinie fitosanitarnej. Celem 
rozporządzenia jest określenie maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia 
radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po awarii jądrowej lub w przypadku 
pogotowia radiologicznego, a dyrektywa Rady 96/29/Euratom, w oparciu o art. 31 EA, 
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koncentruje się na grupie osób, które mogą być przedmiotem ewentualnego skażenia 
radioaktywnego. Odniesienie do traktatu Euratom jest zatem niewłaściwe, ponieważ głównym 
celem rozporządzenia jest ochrona zdrowia publicznego, która jest obszarem regulowanym 
przez art. 168 TFUE.

Poprawka 23

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Artykuł 2 lit. b) Traktatu zobowiązuje 
Radę do ustanowienia jednolitych norm 
bezpieczeństwa dla ochrony zdrowia 
pracowników i ogółu społeczeństwa oraz 
do zapewnienia ich stosowania zgodnie z 
dalszymi ustaleniami w tytule II
rozdział III Traktatu.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Odniesienie do artykułu traktatu Euratom jest zbędne w związku z przyjęciem dyrektywy 
96/29/Euratom, która określa te normy i jest wymieniona w punkcie 3 preambuły. Odniesienie 
do ochrony zdrowia publicznego i do traktatu lizbońskiego zastępuje ten punkt.

Poprawka 24
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Artykuł 2 lit. b) Traktatu zobowiązuje 
Radę do ustanowienia jednolitych norm 
bezpieczeństwa dla ochrony zdrowia 
pracowników i ogółu społeczeństwa oraz 
do zapewnienia ich stosowania zgodnie z 
dalszymi ustaleniami w tytule II

(2) Artykuł 2 lit. b) traktatu Euratom 
zobowiązuje Radę do ustanowienia 
jednolitych norm bezpieczeństwa dla 
ochrony zdrowia pracowników i ogółu 
społeczeństwa oraz do zapewnienia ich 
stosowania zgodnie z dalszymi ustaleniami 
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rozdział III Traktatu. w tytule II  rozdział III traktatu Euratom.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę wprowadza się w celu uzyskania przejrzystości. Aby ułatwić dalsze wykonywanie 
niniejszego rozporządzenia, nie należy tego rozumieć jako „Traktat o Unii Europejskiej”.

Poprawka 25

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Artykuł 168 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
przewiduje konieczność zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzkiego przy określaniu i realizacji 
wszystkich strategii politycznych i działań 
Unii.

Or. fr

Poprawka 26
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W następstwie awarii w elektrowni 
jądrowej w Czarnobylu dnia 26 kwietnia 
1986 r. znaczne ilości materiałów 
radioaktywnych zostały uwolnione do 
atmosfery, powodując w kilku krajach 
europejskich skażenia środków 
spożywczych i pasz o poziomach mających 

(4) W następstwie awarii w elektrowni
jądrowej w Czarnobylu dnia 26 kwietnia 
1986 r. znaczne ilości materiałów 
radioaktywnych zostały uwolnione do 
atmosfery, powodując w kilku krajach 
europejskich skażenia środków 
spożywczych i pasz o poziomach mających 
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znaczenie ze zdrowotnego punktu 
widzenia.

znaczenie ze zdrowotnego punktu 
widzenia; nastąpiło także skażenie gleby 
opadem radioaktywnym, co wpłynęło na 
wzrost aktywności promieniotwórczej 
spożywczych produktów leśnych i rolnych 
pozyskiwanych w rejonach zagrożonych.

Or. pl

Uzasadnienie

Wpływ skażenia substancjami promieniotwórczymi może być pośredni i opóźniony (nawet 
wiele lat) w czasie.

Poprawka 27

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Powstała potrzeba ustanowienia 
systemu umożliwiającego Europejskiej
Wspólnocie Energii Atomowej  po 
wypadku jądrowym lub w innym 
przypadku 1 zdarzenia radiacyjnego , które 
może doprowadzić lub doprowadziło do 
znacznego skażenia promieniotwórczego 
środków spożywczych i pasz, ustalenie 
maksymalnych dozwolonych poziomów 
skażenia promieniotwórczego w celu 
ochrony ludności.

(6) Powstała potrzeba ustanowienia 
systemu umożliwiającego Unii 
Europejskiej, po wypadku jądrowym lub 
w innym przypadku 1 zdarzenia 
radiacyjnego , które może doprowadzić lub 
doprowadziło do znacznego skażenia 
promieniotwórczego środków 
spożywczych i pasz, ustalenie 
maksymalnych dozwolonych poziomów 
skażenia promieniotwórczego w celu
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony
zdrowia ludności.

Or. fr
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Poprawka 28
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W oparciu o Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 
i zgodnie z jego art. 4 i 9, Komisja 
Europejska będzie wspierać badania 
wyjaśniające zagrożenie spowodowane 
zanieczyszczeniem żywności oraz pasz 
izotopami promieniotwórczymi, a także 
wpływ wzbudzający promieniowania 
jonizującego (np. promienie gamma), 
stosowanego do sterylizacji, na jakość 
tych produktów z punktu widzenia 
zagrożenia chemicznego i radiacyjnego.

Or. pl

Uzasadnienie

Żywność i pasze w zależności od typu są w różny sposób skażane izotopami 
promieniotwórczymi, np. w zależności od tego, czy stanowią element systemu korzeniowego, 
czy też łodygi, liści bądź kwiatu. Również pod wpływem promieniowania jonizującego mogą 
zajść zmiany składu chemicznego, co może niekorzystnie wpłynąć na jakość produktów i pasz.

Poprawka 29
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Kwestia bezpieczeństwa 
radiologicznego żywnosci i pasz nie może 
stanowić przedmiotu patentów 
uniemożliwiających bez zakupu praw 
licencyjnych wykorzystywanie 
odpowiednich technologii 
zabezpieczających.
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Uzasadnienie

Innowacyjne technologie ograniczające skażenie żywnosci i pasz substancjami 
radioaktywnymi nie winny być monopolizowane.

Poprawka 30

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Jeśli okoliczności tego wymagają, 
Komisja niezwłocznie powinna przyjąć
rozporządzenie zobowiązujące do
stosowania ustanowionych wcześniej 
maksymalnych dozwolonych poziomów 
skażenia.

(8) W przypadku jakiegokolwiek wypadku 
jądrowego lub pogotowia radiologicznego, 
Komisja jest zobowiązana zapewnić 
niezwłoczne zastosowanie ustanowionych 
wcześniej maksymalnych dozwolonych 
poziomów skażenia i podać je do 
publicznej wiadomości.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby przyjmowania rozporządzenia. Rozporządzenie to powinno mieć 
bezpośrednie zastosowanie.

Poprawka 31
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Komisja powinna być uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 290 TFUE, 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania do postępu technicznego 
maksymalnych dozwolonych poziomów 
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skażenia radioaktywnego środków 
spożywczych oraz pasz (załączniki I i III) 
oraz wykazu środków spożywczych o 
mniejszym znaczeniu (załącznik II). 
Szczególnie ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja 
przeprowadziła odpowiednie konsultacje, 
także na szczeblu Europejskiego Urzędu 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz 
innych ekspertów.

Or. en

Uzasadnienie

Oczekuje się, że eksperci Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) są w 
tym zagadnieniu bardziej doświadczeni, ponieważ pracują nad nim przez ostatnie 7-8 lat (od 
czasu utworzenia EFSA).

Poprawka 32

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Na podstawie aktualnych dostępnych 
danych z dziedziny ochrony przed 
promieniowaniem ustalono pochodne 
poziomy odniesienia, które to poziomy
mogą być wykorzystywane jako podstawa 
do wyznaczenia maksymalnych 
dozwolonych poziomów skażenia 
promieniotwórczego, stosowanych 
niezwłocznie po wypadku jądrowym lub 
w każdym innym przypadku 1 zdarzenia 
radiacyjnego , które może doprowadzić lub 
doprowadziło do znacznego skażenia 
promieniotwórczego środków 
spożywczych i pasz.

(9) Na podstawie aktualnych dostępnych 
danych z dziedziny ochrony przed 
promieniowaniem ustalono pochodne 
poziomy odniesienia, które to poziomy
muszą być wykorzystywane jako podstawa 
do wyznaczenia maksymalnych 
dozwolonych poziomów skażenia 
promieniotwórczego, stosowanych 
niezwłocznie po wypadku jądrowym lub 
w każdym innym przypadku 1 zdarzenia 
radiacyjnego , które może doprowadzić lub 
doprowadziło do znacznego skażenia 
promieniotwórczego środków 
spożywczych i pasz.

Or. fr
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Poprawka 33

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Takie maksymalne dozwolone 
poziomy skażenia w należyty sposób 
uwzględniają najnowsze zalecenia 
naukowe, dostępne obecnie na skalę 
międzynarodową, a zarazem 
odzwierciedlają potrzebę uspokojenia 
ludności i uniknięcia rozbieżności
w międzynarodowej praktyce regulacyjnej.

(10) Pochodne poziomy odniesienia i
maksymalne dozwolone poziomy skażenia
należy poddawać regularnie przeglądowi, 
aby należycie uwzględnić postęp i
najnowsze zalecenia naukowe, dostępne 
obecnie na skalę międzynarodową,
odzwierciedlić potrzebę uspokojenia 
ludności i zapewnienia jej wysokiego 
poziomu ochrony oraz aby uniknąć
rozbieżności w międzynarodowej praktyce 
regulacyjnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Wartości określone obecnie w rozporządzeniu nie były aktualizowane od czasu ich przyjęcia. 
Od tego czasu dokonano postępu w zakresie oceny poziomów narażenia na promieniowanie i 
jego wpływu na zdrowie. Amerykańska FDA dokonała przeglądu pochodnych wartości 
odniesienia i maksymalnych poziomów dopuszczalnych w roku 1998 i zaleciła wartości 
znacznie bardziej rygorystyczne niż te obowiązujące w UE, która powinna kategorycznie 
dostosować swoje przepisy do międzynarodowych osiągnięć w tej dziedzinie.

Poprawka 34

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Jednakże konieczne jest należyte 
uwzględnienie warunków szczególnych
w danej sytuacji, a zatem ustanowienie 
procedury umożliwiającej szybkie

(11) W przypadku jakiegokolwiek 
wypadku jądrowego lub pogotowia 
radiologicznego konieczne jest należyte 
uwzględnienie okoliczności i warunków 
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dostosowanie tych uprzednio ustalonych 
maksymalnych dozwolonych poziomów
skażenia do okoliczności każdego 
konkretnego wypadku jądrowego lub 
w każdym innym przypadku 1 zdarzenia 
radiacyjnego , które może doprowadzić 
lub doprowadziło do znacznego skażenia 
promieniotwórczego środków spożywczych 
i pasz.

szczególnych każdego wypadku, a zatem 
ustanowienie procedury umożliwiającej 
szybkie obniżenie tych uprzednio 
ustalonych maksymalnych dozwolonych 
poziomów i w razie konieczności 
wprowadzenie maksymalnych 
dozwolonych poziomów innych 
radionuklidów (w szczególności trytu) 
objętych wypadkiem, aby zagwarantować 
możliwie najwyższy poziom ochrony 
ludności.

Or. fr

Uzasadnienie

Wypadki jądrowe lub pogotowia radiologiczne mogą mieć różny charakter i obejmować 
różne radionuklidy, w związku z czym należy przewidzieć mechanizm szybkiego przeglądu. 
Elastyczność działania w odniesieniu do specyfiki każdego wypadku jest również podejściem 
przewidzianym przez amerykańską FDA, która zaleca ocenę niezwłocznie po wypadku, aby 
zapewnić, że wprowadzone poziomy są właściwe dla danej sytuacji.

Poprawka 35

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Rozporządzenie zobowiązujące do
stosowania maksymalnych dozwolonych 
poziomów skażenia powinno również
sprzyjać jedności rynku wewnętrznego
oraz unikaniu odchyleń w handlu 
w ramach Unii .

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Zasada rynku wewnętrznego jest już wymieniona w punkcie 5 preambuły.
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Poprawka 36
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Kryteria dopuszczania żywności i 
pasz do obrotu handlowego winny 
uwzględniać wielkość naturalnego 
promieniowania tła w danej okolicy.

Or. pl

Uzasadnienie

Ekonomicznego uzasadnienia nie ma przyjmowanie takiej aktywności promieniotwórczej 
żywności i pasz w bekerelach na kilogram, które po spożyciu dają średnią dawkę liczoną w 
milisiwertach kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset razy mniejszą od dawki naturalnej w danej 
okolicy w przeliczeniu na rok.

Poprawka 37

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu ułatwienia dostosowania 
maksymalnych dozwolonych
poziomów skażenia należy ustanowić 
procedury umożliwiające przeprowadzenie
konsultacji z ekspertami, włączając w to
grupę ekspertów, określoną w art. 31 
Traktatu.

(13) W celu ułatwienia dostosowania 
maksymalnych dozwolonych poziomów 
skażenia należy ustanowić procedury 
umożliwiające przeprowadzanie 
regularnych konsultacji z ekspertami. 
Komisja powołuje grupę ekspertów w 
oparciu o kryteria naukowe i 
deontologiczne. Skład grupy, jak i 
oświadczenia o korzyściach finansowych 
jej członków są podawane przez Komisję 
do publicznej wiadomości. Przy 
dostosowaniu maksymalnych 
dozwolonych poziomów stężenia Komisja 
zasięga również opinii ekspertów organów 
międzynarodowych działających w 
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dziedzinie ochrony radiologicznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Brak obecnie jakichkolwiek przejrzystych informacji o składzie grupy ekspertów wymienionej 
w art. 31 traktatu Euratom. Za określenie jej składu w sposób jasny i przejrzysty odpowiada 
Komisja Europejska, podobnie jak w przypadku innych komitetów naukowych, zwłaszcza w 
dziedzinie ochrony zdrowia i konsumentów.

Poprawka 38
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu ułatwienia dostosowania 
maksymalnych dozwolonych 
poziomów skażenia należy ustanowić 
procedury umożliwiające przeprowadzenie 
konsultacji z ekspertami, włączając w to 
grupę ekspertów, określoną w art. 31 
Traktatu.

(13) W celu ułatwienia dostosowania 
maksymalnych dozwolonych 
poziomów skażenia należy ustanowić 
procedury umożliwiające przeprowadzenie 
konsultacji z ekspertami, włączając w to 
grupę ekspertów, określoną w art. 31 
traktatu Euratom.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę wprowadza się w celu uzyskania przejrzystości. Aby ułatwić dalsze wykonywanie 
niniejszego rozporządzenia, nie należy tego rozumieć jako „Traktat o Unii Europejskiej”.

Poprawka 39
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Procedury konsultacji winny 
każdorazowo w przypadku awarii lub 
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zdarzenia radioaktywnego odpowiedzieć 
na pytanie, czy dozwolone są zabiegi 
rozcieńczania, np. przez zmieszanie, 
skażonego mleka mlekiem nieskażonym.

Or. pl

Uzasadnienie

Jeśli zmieszać 1 litr mleka cechującego się 300 Bq/l z 10 litrami nieskażonego, to średnie 
skażenie byłoby niższe od tych zamieszczonych w załączniku I.

Poprawka 40

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Przyjęcie maksymalnych 
dozwolonych poziomów skażenia 
promieniotwórczego na mocy niniejszego 
rozporządzenia opiera się na wymogach 
ochrony ludności najbardziej narażonej i 
podatnej, w szczególności dzieci oraz osób, 
które mogą się znajdować w 
odizolowanych geograficznie miejscach 
lub które spożywają wytworzone przez 
siebie produkty. Maksymalne dozwolone 
poziomy są takie same dla całego 
społeczeństwa i opierają się na 
najniższych poziomach.

Or. fr

Uzasadnienie

Podejście to jest tożsame z podejściem amerykańskiej FDA, która w 1998 r., po zbadaniu 
poziomów pochodnych dla poszczególnych grup wiekowych, zaleca przyjęcie poziomu 
najbardziej szkodliwego dla danej grupy wiekowej i radionuklidu, zapewniając wysoki 
poziom ochrony całego społeczeństwa w oparciu o ochronę osób najbardziej narażonych i 
upraszczając jednocześnie zastosowanie zaleceń w praktyce (taka sama dieta dla wszystkich 
członków rodziny).
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Poprawka 41

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Środki spożywcze o mniejszym 
znaczeniu  to środki o mniejszym 
znaczeniu w diecie, mające jedynie 
marginalny wkład w całkowitą 
konsumpcję żywności przez ludność

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Definicja środków spożywczych o mniejszym znaczeniu jest arbitralna, ponieważ sposób 
odżywiania ludności w UE nie jest jednakowy i może się znacznie różnić w zależności od 
zwyczajów i stref geograficznych. Niektóre produkty (słodkie ziemniaki, korzenie manioku, 
miazga kakaowa itp.) mogą być spożywane przez niektóre grupy społeczności w dużych 
ilościach. Nie wszystkie produkty żywnościowe pochłaniają promieniowanie radioaktywne w 
taki sam sposób. Należy zatem znieść rozróżnienie na środki spożywcze i środki spożywcze o 
mniejszym znaczeniu.

Poprawka 42

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy zastrzec Radzie prawo do tego, 
by mogła bezpośrednio wykonać swoje 
uprawnienie do przyjęcia rozporządzenia 
dotyczącego zatwierdzenia we właściwym 
czasie środków zaproponowanych przez 
Komisję w pierwszym miesiącu po 
wypadku jądrowym lub zdarzeniu 

(15) Należy zastrzec Radzie prawo do tego, 
by mogła bezpośrednio wykonać swoje 
uprawnienie do podjęcia decyzji o 
zatwierdzeniu lub obniżeniu środków 
zaproponowanych przez Komisję w 
pierwszym miesiącu po wypadku 
jądrowym lub zdarzeniu radiacyjnym. 
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radiacyjnym. Właściwy wniosek dotyczący 
dostosowania lub potwierdzenia przepisów 
ustanowionych w rozporządzeniu 
przyjętym przez Komisję, w szczególności 
określenia maksymalnych dozwolonych 
poziomów skażenia promieniotwórczego, 
powinien być oparty na art. 31 Traktatu, z 
uwagi na ochronę zdrowia ludności.
Pozostaje to bez uszczerbku dla 
możliwości wykorzystania w dłuższej 
perspektywie czasowej po wypadku lub
zdarzeniu radiacyjnym innych 
instrumentów prawnych lub innej 
podstawy prawnej w celu kontrolowania 
wprowadzanych na rynek środków
spożywczych lub pasz.

Właściwy wniosek dotyczący 
dostosowania lub potwierdzenia przepisów 
ustanowionych w rozporządzeniu 
przyjętym przez Komisję, w szczególności 
określenia maksymalnych dozwolonych 
poziomów skażenia promieniotwórczego i 
wykazu radionuklidów, powinien być 
oparty na art. 168 i 169 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z 
uwagi na ochronę zdrowia ludności. W 
dłuższej perspektywie, po wypadku lub
pogotowiu radiologicznym, stosowane 
poziomy są zgodne z maksymalnymi 
dozwolonymi poziomami na mocy 
dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 
maja 1996 r. ustanawiającej podstawowe 
normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
zdrowia pracowników i ogółu 
społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego1.
__________________

1 Dz.U. L 314 z 4.12.1996, s. 20.

Or. fr

Poprawka 43
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy zastrzec Radzie prawo do tego, 
by mogła bezpośrednio wykonać swoje 
uprawnienie do przyjęcia rozporządzenia 
dotyczącego zatwierdzenia we właściwym 
czasie środków zaproponowanych przez 
Komisję w pierwszym miesiącu po 
wypadku jądrowym lub zdarzeniu 
radiacyjnym. Właściwy wniosek dotyczący 
dostosowania lub potwierdzenia przepisów 
ustanowionych w rozporządzeniu 
przyjętym przez Komisję, w szczególności 
określenia maksymalnych dozwolonych 

(15) Należy zastrzec Radzie prawo do tego, 
by mogła bezpośrednio wykonać swoje 
uprawnienie do przyjęcia rozporządzenia 
dotyczącego zatwierdzenia we właściwym 
czasie środków zaproponowanych przez 
Komisję w pierwszym miesiącu po 
wypadku jądrowym lub zdarzeniu 
radiacyjnym. Właściwy wniosek dotyczący 
dostosowania lub potwierdzenia przepisów 
ustanowionych w rozporządzeniu 
przyjętym przez Komisję, w szczególności 
określenia maksymalnych dozwolonych 
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poziomów skażenia promieniotwórczego, 
powinien być oparty na art. 31 Traktatu, z 
uwagi na ochronę zdrowia ludności. 
Pozostaje to bez uszczerbku dla 
możliwości wykorzystania w dłuższej 
perspektywie czasowej po wypadku lub 
zdarzeniu radiacyjnym innych 
instrumentów prawnych lub innej 
podstawy prawnej w celu kontrolowania 
wprowadzanych na rynek środków 
spożywczych lub pasz.

poziomów skażenia promieniotwórczego, 
powinien być oparty na art. 31 traktatu 
Euratom, z uwagi na ochronę zdrowia 
ludności. Pozostaje to bez uszczerbku dla 
możliwości wykorzystania w dłuższej 
perspektywie czasowej po wypadku lub 
zdarzeniu radiacyjnym innych 
instrumentów prawnych lub innej 
podstawy prawnej w celu kontrolowania 
wprowadzanych na rynek środków 
spożywczych lub pasz.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę wprowadza się w celu uzyskania przejrzystości. Aby ułatwić dalsze wykonywanie 
niniejszego rozporządzenia, nie należy tego rozumieć jako „Traktat o Unii Europejskiej”.

Poprawka 44

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W przypadku wypadku jądrowego 
lub pogotowia radiologicznego, w wyniku 
których wprowadzono maksymalne 
dozwolone poziomy, konieczne jest 
poinformowanie ludności o 
obowiązujących poziomach zarówno na 
szczeblu Komisji, jak i każdego państwa 
członkowskiego. Ponadto należy 
powiadomić ludność o środkach 
spożywczych i paszach, które mogły zostać 
skażone w największym stopniu.

Or. fr

Uzasadnienie

Obowiązek informowania nie pojawia się w rozporządzeniu i stanowi podstawowy warunek 
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wykonania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 45

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Przestrzeganie maksymalnych 
dozwolonych poziomów skażenia
powinno  być przedmiotem stosownych 
kontroli,

(16) Przestrzeganie maksymalnych 
dozwolonych poziomów skażenia powinno
być przedmiotem stosownych kontroli i 
należy przewidzieć sankcje za wywóz lub 
wprowadzanie do obrotu środków 
spożywczych i pasz, których skażenie 
przekracza maksymalne dozwolone 
poziomy,

Or. fr

Poprawka 46

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, gdy Komisja otrzyma, 
w szczególności na podstawie ustaleń 
Europejskiej  Wspólnoty Energii 
Atomowej  dotyczących wczesnej 
wymiany informacji w razie 1 zdarzenia 
radiacyjnego  lub na podstawie konwencji 
MAEA  o wczesnym powiadamianiu o 
wypadku jądrowym z dnia 
26 września 1986 r., oficjalne informacje o 
wypadkach jądrowych lub o  każdym 
innym przypadku 1 zdarzenia 
radiacyjnego , potwierdzające, że doszło 

1. W przypadku, gdy Komisja otrzyma, 
w szczególności na podstawie ustaleń 
Europejskiej  Wspólnoty Energii 
Atomowej  dotyczących wczesnej 
wymiany informacji w razie 1 zdarzenia 
radiacyjnego  lub na podstawie konwencji 
MAEA  o wczesnym powiadamianiu o 
wypadku jądrowym z dnia 
26 września 1986 r., oficjalne informacje o 
wypadkach jądrowych lub o  każdym 
innym przypadku 1 zdarzenia 
radiacyjnego , potwierdzające, że doszło 
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lub może dojść do osiągnięcia 
maksymalnych dozwolonych poziomów 
skażenia w odniesieniu do środków 
spożywczych, określonych  w załączniku I, 
lub maksymalnych dozwolonych 
poziomów skażenia w odniesieniu do pasz, 
określonych w załączniku III,  jeśli 
wymagają tego okoliczności, niezwłocznie
przyjmuje rozporządzenie zobowiązujące
do  stosowania tych maksymalnych 
dozwolonych poziomów.

lub może dojść do osiągnięcia 
maksymalnych dozwolonych poziomów 
skażenia w odniesieniu do środków 
spożywczych, określonych  w załączniku I, 
lub maksymalnych dozwolonych 
poziomów skażenia w odniesieniu do pasz, 
określonych w załączniku III niezwłocznie
podejmuje decyzję zobowiązującą do
stosowania tych maksymalnych 
dozwolonych poziomów.

Or. fr

Poprawka 47

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Okres ważności każdego rozporządzenia 
w rozumieniu ust. 1 jest jak najkrótszy 
i nie przekracza trzech miesięcy, z 
zastrzeżeniem przepisów art. 3 ust. 4.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Okres obowiązywania może być tak długi, jak to konieczne, i w dłuższej perspektywie ma być 
zgodny z poziomami przewidzianymi w dyrektywie 96/29/Euratom, jak zaproponowano w art. 
4 poniżej.

Poprawka 48

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po konsultacji z ekspertami, włączając 
w to grupę ekspertów określoną w art. 31 
Traktatu, zwaną dalej „grupą ekspertów” , 
Komisja przedkłada Radzie wniosek 
dotyczący rozporządzenia w celu 
dostosowania lub potwierdzenia przepisów
rozporządzenia określonego w art. 2 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia  w okresie 
miesiąca od jego przyjęcia.

1. Najpóźniej w terminie jednego miesiąca 
od wypadku jądrowego lub pogotowia 
radiologicznego i po konsultacji z grupą
ekspertów powołaną przez Komisję, zwaną 
dalej „grupą ekspertów”, Komisja 
przedkłada Radzie wniosek dotyczący 
potwierdzenia obowiązujących przepisów
lub przeglądu poziomów i wykazu 
radionuklidów, w zależności od specyfiki 
danej sytuacji.

Or. fr

Poprawka 49
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po konsultacji z ekspertami, włączając 
w to grupę ekspertów określoną w art. 31 
Traktatu, zwaną dalej „grupą ekspertów” , 
Komisja przedkłada Radzie wniosek 
dotyczący rozporządzenia w celu 
dostosowania lub potwierdzenia przepisów 
rozporządzenia określonego w art. 2 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia  w okresie 
miesiąca od jego przyjęcia.

1. Po konsultacji z ekspertami, włączając 
w to grupę ekspertów określoną w art. 31 
traktatu Euratom, zwaną dalej „grupą 
ekspertów” , Komisja przedkłada Radzie 
wniosek dotyczący rozporządzenia w celu 
dostosowania lub potwierdzenia przepisów 
rozporządzenia określonego w art. 2 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia  w okresie 
miesiąca od jego przyjęcia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę wprowadza się w celu uzyskania przejrzystości. Aby ułatwić dalsze wykonywanie 
niniejszego rozporządzenia, nie należy tego rozumieć jako „Traktat o Unii Europejskiej”.
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Poprawka 50
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedkładając wniosek dotyczący
rozporządzenia określonego w ust. 1, 
Komisja bierze pod uwagę podstawowe 
normy, ustanowione zgodnie z art. 30 i 31
Traktatu, włącznie z zasadą, że wszelkie 
narażenie na promieniowanie ma być 
utrzymywane na najniższym, rozsądnie 
osiągalnym poziomie, uwzględniając 
aspekt ochrony zdrowia ludności oraz 
czynniki ekonomiczne i społeczne.

2. Komisja Europejska będzie rozszerzała 
i aktualizowała w oparciu o najnowsze 
badania medyczne i ekspertyzy załączniki 
I i III do niniejszego rozporządzenia tak, 
by maksymalny poziom skażenia 
izotopami promieniotwórczymi środków 
spożywczych oraz pasz odpowiadał, 
zgodnie z art. 30 Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
dopuszczalnej aktywności 
promieniotwórczej mierzonej w 
bekerelach na kilogram produktu.

Or. pl

Uzasadnienie

Załączniki I i III, które są do pewnego stopnia spójne, winny być na bieżąco aktualizowane, a 
także uzupełnione.

Poprawka 51

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedkładając wniosek dotyczący
rozporządzenia określonego w ust. 1,
Komisja  bierze pod uwagę podstawowe 
normy, ustanowione zgodnie z art. 30 i 31 
Traktatu, włącznie z zasadą, że wszelkie 
narażenie na promieniowanie ma być 
utrzymywane na najniższym, rozsądnie 
osiągalnym poziomie, uwzględniając 
aspekt ochrony zdrowia ludności oraz 

2. Przedkładając wniosek dotyczący
decyzji określonej w ust. 1, Komisja bierze 
pod uwagę zasadę, że wszelkie narażenie 
na promieniowanie ma być utrzymywane 
na najniższym, rozsądnie osiągalnym 
poziomie, uwzględniając aspekt ochrony 
zdrowia publicznego, w szczególności
najbardziej narażonych grup ludności.
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czynniki ekonomiczne i społeczne.

Or. fr

Poprawka 52
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedkładając wniosek dotyczący 
rozporządzenia określonego w ust. 1, 
Komisja  bierze pod uwagę podstawowe 
normy, ustanowione zgodnie z art. 30 i 31 
Traktatu, włącznie z zasadą, że wszelkie 
narażenie na promieniowanie ma być 
utrzymywane na najniższym, rozsądnie 
osiągalnym poziomie, uwzględniając 
aspekt ochrony zdrowia ludności oraz 
czynniki ekonomiczne i społeczne.

2. Przedkładając wniosek dotyczący
rozporządzenia określonego w ust. 1, 
Komisja  bierze pod uwagę podstawowe 
normy, ustanowione zgodnie z art. 30 i 31 
traktatu Euratom, włącznie z zasadą, że 
wszelkie narażenie na promieniowanie ma 
być utrzymywane na najniższym, rozsądnie 
osiągalnym poziomie, uwzględniając 
aspekt ochrony zdrowia ludności oraz 
czynniki ekonomiczne i społeczne.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę wprowadza się w celu uzyskania przejrzystości. Aby ułatwić dalsze wykonywanie 
niniejszego rozporządzenia, nie należy tego rozumieć jako „Traktat o Unii Europejskiej”.

Poprawka 53
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ze względu na możliwość wydostania 
się do otoczenia wskutek awarii reaktorów 
izotopów pierwiastków stanowiących 
substancje stałe, maksymalny dozwolony 
poziom skażenia pasz dla zwierząt winien 
zostać rozszerzony i uzupełniony, zgodnie 
z art. 32 Traktatu ustanawiającego 
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Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
o inne izotopy poza promieniotwórczymi 
stałymi izotopami cezu, takie jak 
transuranowce, izotopy strontu oraz jodu.

Or. pl

Uzasadnienie

Przecież pasza dla zwierząt domowych jest, podobnie jak żywność dla ludzi, narażona na 
skażenie nie tylko izotopami jodu.

Poprawka 54

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada, stanowiąc większością
kwalifikowaną, podejmuje decyzję 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia określonego w ust. 1 i 2 
w terminie określonym w art. 2 ust. 2.

3. Rada, stanowiąc zwykłą większością
głosów, przyjmuje wniosek dotyczący 
decyzji określonej w ust. 1 i 2 w terminie 
jednego miesiąca. Rada informuje o 
swojej decyzji Parlament Europejski.

Or. fr

Poprawka 55

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres ważności każdego rozporządzenia 
w rozumieniu art. 3 jest ograniczony. 
Okres ten może być zmieniony na wniosek
państwa członkowskiego lub z inicjatywy 
Komisji, zgodnie z procedurą ustanowioną 

Okres obowiązywania decyzji, o której 
mowa w art. 3 jest ograniczony i 
umożliwia docelowo zapewnienie 
poziomów ochrony sanitarnej 
przewidzianych dyrektywą 96/29/Euratom. 
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w art. 3. Okres ten może być zmieniony na wniosek
Rady, Parlamentu lub z inicjatywy 
Komisji, zgodnie z procedurą przewidzianą 
w art. 3.

Or. fr

Poprawka 56

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zapewnienia, że ustanowione w 
załącznikach I i III  maksymalne 
dozwolone poziomy skażenia uwzględniają 
wszelkie nowe pojawiające się dane 
naukowe, Komisja od czasu do czasu 
zasięga opinii ekspertów, włączając grupę 
ekspertów.

1. W celu zapewnienia, że ustanowione w 
załącznikach I i III  maksymalne 
dozwolone poziomy skażenia uwzględniają 
wszelkie nowe pojawiające się dane 
naukowe, Komisja jest zobowiązana do 
prowadzenia regularnych konsultacji z 
grupą ekspertów, a także z ekspertami z 
krajów trzecich i z organizacjami 
międzynarodowymi działającymi w tej 
dziedzinie. Grupa ekspertów jest 
powoływana przez Komisję w oparciu o 
kryteria naukowe i deontologiczne. 
Komisja podaje do publicznej wiadomości 
skład grupy oraz oświadczenia o 
korzyściach finansowych jej członków.

Or. fr

Poprawka 57
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zapewnienia, że ustanowione w 
załącznikach I i III  maksymalne 
dozwolone poziomy skażenia uwzględniają 

1. W celu zapewnienia, że ustanowione w 
załącznikach I i III  maksymalne 
dozwolone poziomy skażenia uwzględniają 



AM\839508PL.doc 25/36 PE452.760v02-00

PL

wszelkie nowe pojawiające się dane 
naukowe, Komisja od czasu do czasu
zasięga opinii ekspertów, włączając grupę 
ekspertów.

wszelkie nowe pojawiające się dane 
naukowe, Komisja co dwa lata zasięga 
opinii ekspertów, w tym ekspertów EFSA 
oraz innych ekspertów.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe dane naukowe należy regularnie uwzględniać w określony z góry sposób, w miarę ich 
udostępniania. Oczekuje się, że eksperci Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) są w tym zagadnieniu bardziej doświadczeni, ponieważ pracują nad nim przez 
ostatnie 7-8 lat (od czasu utworzenia EFSA).

Poprawka 58
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Załączniki I, II i III winny 
uwzględniać efekt połowicznego 
samorozpadu izotopów 
promieniotwórczych w czasie 
przechowywania spożywczych produktów 
zakonserwowanych; produkty te, w 
zależności od typu skażenia, np. izotopami 
jodu, winny być w sposób ciągły 
monitorowane pod względem aktywności 
promieniotwórczej.

Or. pl

Uzasadnienie

Aktywność promieniowania jonizującego maleje z czasem.

Poprawka 59

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek państwa członkowskiego
lub Komisji maksymalne dozwolone 
poziomy skażenia ustanowione
w załącznikach I i III  mogą być zmieniane 
lub uzupełniane, po przedłożeniu Radzie 
wniosku Komisji zgodnie z procedurą
ustanowioną w art. 31 Traktatu.

2. Na wniosek Rady, Parlamentu lub 
Komisji maksymalne dozwolone poziomy 
skażenia ustanowione w załącznikach I i 
III mogą być zmieniane lub uzupełniane po 
przedłożeniu Radzie i Parlamentowi
wniosku Komisji dotyczącego przeglądu 
niniejszego rozporządzenia zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą.

Or. fr

(Błąd w oryginale FR dokumentu COM(2010) 184; należy usunąć słowa „ à l’annexe I”)

Poprawka 60
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek państwa członkowskiego 
lub Komisji maksymalne dozwolone 
poziomy skażenia ustanowione 
w  załącznikach I i III  mogą być 
zmieniane lub uzupełniane, po 
przedłożeniu Radzie wniosku Komisji 
zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 31 
Traktatu.

2. Na wniosek państwa członkowskiego 
lub Komisji maksymalne dozwolone 
poziomy skażenia ustanowione 
w  załącznikach I i III  mogą być 
zmieniane lub uzupełniane, po 
przedłożeniu Radzie wniosku Komisji 
zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 31 
traktatu Euratom.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę wprowadza się w celu uzyskania przejrzystości. Aby ułatwić dalsze wykonywanie 
niniejszego rozporządzenia, nie należy tego rozumieć jako „Traktat o Unii Europejskiej”.

Poprawka 61

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów stosowania niniejszego 
rozporządzenia środki spożywcze i pasze 
przywożone z państw trzecich są uważane 
za wprowadzane na rynek, jeżeli na 
obszarze celnym Wspólnoty podlegają 
procedurze celnej innej niż procedura 
tranzytu.

Niniejsze rozporządzenie ma również 
zastosowanie w odniesieniu do środków 
spożywczych i pasz przywożonych z 
państw trzecich w tranzycie celnym lub z 
przeznaczeniem na wywóz.

Or. fr

Poprawka 62

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie dostarcza 
Komisji wszelkich informacji dotyczących 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
w szczególności dotyczących przypadków 
niestosowania się do maksymalnych 
dozwolonych poziomów skażenia. Komisja 
przekazuje te informacje pozostałym 
państwom członkowskim.

2. Każde państwo członkowskie dostarcza 
Komisji wszelkich informacji dotyczących 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
w szczególności dotyczących przypadków 
niestosowania się do maksymalnych 
dozwolonych poziomów skażenia. Komisja 
przekazuje te informacje pozostałym 
państwom członkowskim. Komisja 
nakłada sankcje w przypadku 
wprowadzania do obrotu lub wywozu 
środków spożywczych lub pasz, których 
skażenie przekracza maksymalne 
dozwolone poziomy.

Or. fr

Poprawka 63

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każde państwo członkowskie, jak i 
Komisja podają do wiadomości 
społeczeństwa obowiązujące poziomy i 
informacje dotyczące środków 
spożywczych, które mogą pochłaniać 
promieniowanie radioaktywne w 
większym stopniu.

Or. fr

Poprawka 64

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz środków spożywczych o mniejszym 
znaczeniu zamieszczony jest w załączniku 
II.

skreślony

Or. fr

Poprawka 65
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik II winien być opracowany od 
podstaw w oparciu o zasady klasyfikacji 
półproduktów oraz produktów 
żywnościowych o mniejszym znaczeniu 
spotykanych na rynku konsumenckim 
UE; podstawowa zasada tej klasyfikacji 
winna opierać się na spójności z 
załącznikiem I.
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Or. pl

Uzasadnienie

W załączniku tym brak logiki klasyfikacyjnej; załącznik zawiera także substancje, np. szelak, 
żywice i gumy, które nie są przecież produktami spożywczymi, zaś maniok, drożdże, czosnek, 
słodkie ziemniaki nie należą do środków spożywczych o małym znaczeniu. Również trufle 
(dlaczego nie grzyby i ich różne rodzaje?) stanowią poważne zagrożenie, zwłaszcza że mogą 
służyć jako pokarm dla zwierząt łownych, a także dla ludzi.

Poprawka 66

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady wykonywania  niniejszego 
rozporządzenia, a także dostosowania
wykazu środków spożywczych o 
mniejszym znaczeniu oraz  maksymalnych 
dozwolonych  poziomów skażenia, jakie 
się do nich stosują, określonych w 
załączniku II,  oraz dostosowania
maksymalnych dozwolonych  poziomów 
skażenia pasz, określonych w załączniku 
III,  są przyjmowane zgodnie z procedurą 
o której mowa  w art. 195 ust. 2
rozporządzenia Rady (WE)
nr  1234/200717 , która będzie stosowana 
na zasadzie analogii. W tym celu Komisja 
jest wspomagana przez  komitet doraźny.

skreślony

Or. fr

Poprawka 67
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 
3954/87 i rozporządzenia Komisji 
(Euratom) nr 944/89 i 770/90 tracą moc.

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 
3954/87 i rozporządzenia Komisji 
(Euratom) nr 944/89 i 770/90 tracą moc 
zgodnie z załącznikiem IV.

Or. enUzasadnienie

Poprawkę wprowadza się w celu uzyskania przejrzystości. Załącznik IV nie został w tekście 
wymieniony.

Poprawka 68

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

MAKSYMALNE DOZWOLONE POZIOMY SKAŻENIA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 
(Bq/kg)

Środki spożywcze18

Żywność dla 
niemowląt19

Produkty 
mleczarskie2

0

Inne środki 
spożywcze, z 
wyjątkiem 
środków 
spożywczych 
o 

mniejszym 
znaczeniu21

Środki 
spożywcze 
w płynie22

Izotopy 
strontu, 
głównie 
Sr-90

75 125 750 125

Izotopy jodu, 
głównie I-
131

150 500 2 000 500

Alfa- 1 20 80 20



AM\839508PL.doc 31/36 PE452.760v02-00

PL

promieniotw
órcze izotopy 
plutonu 
i pierwiastkó
w 
transplutono
wych, 
głównie Pu-
239, Am-241
Wszystkie 
inne nuklidy 
o okresie 
połowiczneg
o rozpadu 
dłuższym niż 
10 dni, 
głównie Cs-
134, Cs-
13723

400 1 000 1 250 1 000

Poprawka

MAKSYMALNE DOZWOLONE POZIOMY SKAŻENIA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 
(Bq/kg)

Środki 
spożywcze i 
płyny 
przeznaczon
e do 
spożycia18

Izotopy 
strontu, 
głównie Sr-
90

75

Izotopy jodu, 
głównie I-
131

150

Alfa-
promieniotw
órcze izotopy 
plutonu 
i pierwiastkó
w 

1
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transplutono
wych, 
głównie Pu-
239, Am-241

Wszystkie 
inne nuklidy 
o okresie 
połowiczneg
o rozpadu 
dłuższym niż 
10 dni, 
głównie Cs-
134, Cs-
13723

400

Or. fr

Uzasadnienie

Dozwolone poziomy mają być oparte na wymogach ochrony najbardziej narażonych grup 
społecznych, zwłaszcza dzieci. Proponuje się oparcie dozwolonych poziomów skażenia 
wszystkich środków spożywczych bez wyjątku na poziomach dozwolonych w odniesieniu do 
noworodków. Poziomy te są zgodne z najnowszymi oficjalnymi liczbami określonymi przez 
różne podmioty (amerykańską FDA, FAO/WHO). Zaskakujące jest – swoją drogą – to, że od 
roku 1989 wartości te nigdy nie zostały poddane w UE przeglądowi.

Poprawka 69
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – kolumna 4 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki spożywcze w płynie Woda wodociągowa i woda pitna oraz 
środki spożywcze w płynie

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę wprowadza się w celu uzyskania przejrzystości – aby ułatwić dalsze wykonywanie 
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niniejszego rozporządzenia. Woda jest jednym z głównych składników środków spożywczych i 
pasz; nie powinno się jej „chować” w grupie „środki spożywcze w płynie”.

Poprawka 70
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – przypis 19 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żywność dla niemowląt oznacza  środki 
spożywcze przeznaczone do karmienia 
niemowląt podczas pierwszych czterech do 
sześciu miesięcy życia, same w sobie 
spełniające potrzeby pokarmowe tej 
kategorii osób, kierowane do sprzedaży 
detalicznej w łatwo rozpoznawanych 
opakowaniach i oznaczone jako „preparaty 
żywnościowe dla niemowląt”.

Żywność dla niemowląt oznacza  środki 
spożywcze przeznaczone do karmienia 
niemowląt podczas pierwszych czterech do 
sześciu miesięcy życia oraz mieszanki 
mleczne (lub produkty równorzędne) 
przeznaczone dla niemowląt do 
dwunastego miesiąca życia, same w sobie 
spełniające potrzeby pokarmowe tej 
kategorii osób, kierowane do sprzedaży 
detalicznej w łatwo rozpoznawanych 
opakowaniach i oznaczone jako „preparaty 
żywnościowe dla niemowląt”.

Or. en

Poprawka 71

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik ten zostaje skreślony.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem zwartym w poprawce dotyczącej punktu 14 preambuły, wykaz zostaje 
skreślony, a więc wraz z nim cały załącznik II.
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Poprawka 72
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – wiersz 0714

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maniok, maranta, salep, topinambur , 
słodkie ziemniaki i podobne korzenie i 
bulwy o wysokiej  zawartości skrobi lub 
inuliny, świeże , schłodzone, zamrożone
lub suszone, nawet w  plastrach lub w 
postaci granulek ; rdzeń sagowca

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Są to podstawowe produkty spożywcze w niektórych sposobach żywienia, a zatem nie powinny 
być one ujęte w wykazie środków spożywczych o mniejszym znaczeniu, jeżeli dopuszczalne 
poziomy są wyższe.

Poprawka 73
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – wiersz 1106 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mąka ,  mączka i proszek z sago lub z 
korzeni, lub z bulw, objętych pozycją 0714

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Są to podstawowe produkty spożywcze w niektórych sposobach żywienia, a zatem nie powinny 
być one ujęte w wykazie środków spożywczych o mniejszym znaczeniu, jeżeli dopuszczalne 
poziomy są wyższe.
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Poprawka 74
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – wiersz 1108 14 00

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skrobia z manioku (cassava) skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Są to podstawowe produkty spożywcze w niektórych sposobach żywienia, a zatem nie powinny 
być one ujęte w wykazie środków spożywczych o mniejszym znaczeniu, jeżeli dopuszczalne 
poziomy są wyższe.

Poprawka 75

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III 

Tekst proponowany przez Komisję

MAKSYMALNY DOZWOLONY POZIOM SKAŻENIA RADIOAKTYWNEGO (CEZ-134 I 
CEZ-137) PASZ

Zwierzę Bq/kg 24 25

Trzoda chlewna 1 250
Drób, jagnięta, cielęta 2 500
Pozostałe 5 000
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Poprawka

MAKSYMALNY DOZWOLONY POZIOM SKAŻENIA RADIOAKTYWNEGO (CEZ-134,
CEZ-137, JOD-131 I STRONT-90) PASZ

Izotopy 
strontu, 
głównie 
Sr-90

Izotopy 
jodu, 

głównie 
I-131

Cs-134 i 
Cs-137

Zwierzę Bq/kg 24 25

Trzoda chlewna 1 25 1 25 1 250
Drób, jagnięta, cielęta, woły 2 50 2 50 2 500

Or. fr

Uzasadnienie

Badania naukowe wykazały, że niektóre substancje skażające (Sr-90 i I-131) przenikają do 
łańcucha pokarmowego, w związku z czym należy je ograniczyć w paszach. Zaproponowano 
nową tabelę zastępującą tabelę z rozporządzenia.


