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Amendamentul 21

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene a Energiei 
Atomice, în special articolul 31,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în 
special articolul 168 alineatul (4) și 
articolul 169 alineatul (3),

Or. fr

Justificare

Pentru a garanta un înalt nivel de protecție a sănătății cetățenilor europeni în caz de 
contaminare radioactivă și a da o legitimitate democratică adoptării prezentului regulament, 
temeiul juridic trebuie înlocuit cu noul Tratat de la Lisabona pentru a da Parlamentului 
European un rol în luarea de decizii în legătură cu un regulament care poate afecta sănătatea 
populației. Sunt propuse spre considerare sănătatea publică (articolul 168) sau protecția 
consumatorilor (articolul 169 alineatul (1)).

Amendamentul 22
Ivo Belet

Propunere de regulament
Referirea 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene a Energiei Atomice
și, în special, articolul 31,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 168 alineatul (4) litera (b),

Or. en

Justificare

Articolul 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE permite adoptarea de măsuri în domeniul 
fitosanitar. Scopul prezentului regulament este stabilirea nivelurilor maxime permise de 
contaminare radioactivă a produselor alimentare și a furajelor după un accident nuclear sau 
altă situație de urgență radiologică în timp ce Directiva Consiliului 96/29/Euratom, pe baza 
articolului 31 AE, se axează pe un grup de persoane care pot face obiectul unei posibile 
contaminări radioactive. Referirea la Tratatul Euratom este deci inadecvată, întrucât scopul 



PE452.760v02-00 4/34 AM\839508RO.doc

RO

principal al regulamentului este protecția sănătății publice, domeniu reglementat de articolul 
168 TFUE.

Amendamentul 23

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 2 litera (b) din tratat prevede 
obligația Consiliului de a stabili norme de 
siguranță uniforme pentru protecția 
sănătății muncitorilor și populației și să se 
asigure de aplicarea lor, în conformitate 
cu normele menționate la titlul 2, 
capitolul III din tratat.

eliminat;

Or. fr

Justificare

Referirea la articolul din Euratom este de prisos având în vedere adoptarea Directivei 
96/29/Euratom care stabilește aceste norme și este menționată la considerentul 3. Referirea 
la protecția sănătății și la Tratatul de la Lisabona înlocuiește acest considerent.

Amendamentul 24
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 2 litera (b) din tratat prevede 
obligația Consiliului de a stabili norme de 
siguranță uniforme pentru protecția 
sănătății muncitorilor și populației și să se 
asigure de aplicarea lor, în conformitate cu 
normele menționate la titlul 2, capitolul III 
din tratat.

(2) Articolul 2 litera (b) din Tratatul 
Euratom prevede obligația Consiliului de a 
stabili norme de siguranță uniforme pentru 
protecția sănătății muncitorilor și 
populației și să se asigure de aplicarea lor, 
în conformitate cu normele menționate la 
titlul 2, capitolul III din Tratatul Euratom.
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Or. en

Justificare

Pentru claritate: Să nu se înțeleagă „Tratatul privind UE” pentru a facilita implementarea 
prezentului regulament.

Amendamentul 25

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolul 168 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene prevede 
garantarea unui nivel ridicat de protecție 
a sănătății umane în definirea și punerea 
în aplicare a tuturor politicilor și 
activităților Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 26
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După producerea accidentului nuclear 
de la centrala nucleară Cernobîl din 
26 aprilie 1986, au fost eliberate în 
atmosferă cantități foarte mari de materiale 
radioactive care au contaminat produsele 
alimentare și furajele din câteva țări 
europene la niveluri semnificative din 
punctul de vedere al sănătății.

(4) După producerea accidentului nuclear 
de la centrala nucleară Cernobîl din 
26 aprilie 1986, au fost eliberate în 
atmosferă cantități foarte mari de materiale 
radioactive care au contaminat produsele 
alimentare și furajele din câteva țări 
europene la niveluri semnificative din 
punctul de vedere al sănătății; solul a fost, 
de asemenea, contaminat cu precipitații 
radioactive, care au mărit radioactivitatea 
pădurilor și a produselor agricole obținute 
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în zonele afectate.

Or. pl

Justificare

Efectul contaminării cu substanțe radioactive poate fi indirect și amânat (chiar și cu mai 
mulți ani).

Amendamentul 27

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Este necesar să se formeze un sistem 
care să permită Comunității Europene a 
Energiei Atomice  să fixeze nivelurile 
maxime permise de contaminare 
radioactivă pentru protejarea sănătății 
populației, după un accident nuclear sau 
altă situație de urgență radiologică care ar 
putea să conducă sau a condus deja la o 
contaminarea radioactivă semnificativă a 
produselor alimentare și a furajelor.

(6) Este necesar să se formeze un sistem 
care să permită Uniunii Europene să 
fixeze nivelurile maxime permise de 
contaminare radioactivă pentru garantarea 
unui nivel ridicat al sănătății populației, 
după un accident nuclear sau altă situație 
de urgență radiologică care ar putea să 
conducă sau a condus deja la o 
contaminarea radioactivă semnificativă a 
produselor alimentare și a furajelor.

Or. fr

Amendamentul 28
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În temeiul Tratatului e instituire a 
Comunității Europene a Energiei Atomice 
și în conformitate cu articolele 4 și 9 ale 
acestuia, Comisia sprijină cercetarea în 
domeniul pericolelor contaminării 
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alimentelor și nutrețurilor cu izotopi 
radioactivi și efectele radiațiilor ionizante 
(de exemplu, raze gamma) utilizate pentru 
sterilizare asupra calității acestor produse 
din punctul de vedere al riscului chimic și 
radiologic.  

Or. pl

Justificare

Alimentele și nutrețurile, în funcție de tipul lor, pot fi contaminate cu izotopi radioactivi în 
diferite moduri, de exemplu, în funcție de partea folosită (rădăcină, tulpină, frunze sau flori). 
Compoziția chimică poate suferi, la rândul său, modificări sub influența radiațiilor ionizante 
care pot avea un efect negativ asupra calității alimentelor și nutrețurilor.

Amendamentul 29
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 6b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Siguranța radiologică a alimentelor 
și nutrețurilor nu poate face obiectul unor 
brevete care să împiedice utilizarea 
tehnologiilor de protecție adecvate fără 
cumpărarea drepturilor de licență.

Or. pl

Justificare

Tehnologiile inovatoare care reduc contaminarea alimentelor și nutrețurilor cu substanțe 
radioactive nu trebuie să facă obiectul unui monopol.

Amendamentul 30

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia adoptă  de îndată, în cazul în 
care circumstanțele impun acest lucru, un 
regulament care să conțină nivelurile 
maxime permise prestabilite ce vor fi 
aplicate.

(8) În cazul oricărui accident nuclear sau 
al oricărei situații de urgență radiologică, 
Comisia trebuie să pună în aplicare și să 
comunice populației de îndată nivelurile 
maxime permise prestabilite;

Or. fr

Justificare

Nu este necesar să se adopte un regulament. Acest regulament trebuie să se aplice automat.

Amendamentul 31
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Comisia ar trebui abilitată să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
290 din TFUE în ceea ce privește 
adaptarea la progresele tehnice a 
nivelurilor maxime permise de 
contaminare radioactivă a produselor 
alimentare și a furajelor (anexele I și III) 
și a listei produselor alimentare de mică 
importanță (anexa II). Este deosebit de 
important ca serviciile Comisiei să 
desfășoare consultări corespunzătoare în 
faza pregătitoare a activității sale, inclusiv 
la nivel de experți.”

Or. enJustificare

E de așteptat că experții Autorității Europene pentru siguranța alimentară (EFSA) să aibă 
mai multă experiență în acest domeniu întrucât au lucrat la el în ultimii 7-8 ani (de la 
înființarea EFSA).

Amendamentul 32
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Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pe baza informațiilor curente 
disponibile din domeniul protecției 
radioactive, s-au stabilit niveluri de 
referință derivate care pot fi utilizate ca 
punct de plecare pentru fixarea nivelurilor 
maxime permise de contaminare 
radioactivă care vor fi aplicate de îndată 
după producerea unui accident nuclear sau 
a altui caz de urgență radiologică care 
poate conduce sau a condus deja la o 
contaminare radioactivă semnificativă a 
produselor alimentare și furajelor.

(9) Pe baza informațiilor curente 
disponibile din domeniul protecției 
radioactive, s-au stabilit niveluri de 
referință derivate care trebuie să fie
utilizate ca punct de plecare pentru fixarea 
nivelurilor maxime permise de 
contaminare radioactivă care vor fi aplicate 
de îndată după producerea unui accident 
nuclear sau a altui caz de urgență 
radiologică care poate conduce sau a 
condus deja la o contaminare radioactivă 
semnificativă a produselor alimentare și 
furajelor.

Or. fr

Amendamentul 33

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Aceste niveluri maxime permise iau în 
considerare ultimele recomandări științifice 
disponibile în prezent pe scară 
internațională, reflectând, în același timp,
nevoia de informare a publicului și evitarea 
divergențelor din reglementările 
internaționale

(10) Nivelurile de referință derivate din
nivelurile maxime permise trebuie să fie 
revizuite în mod regulat pentru a lua în 
considerare ultimele evoluții și 
recomandări științifice disponibile în 
prezent pe scară internațională, să reflecte
nevoia de informare a publicului și să 
asigure un nivel ridicat de protecție a 
acestuia și să evite divergențele din 
reglementările internaționale.

Or. fr
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Justificare

Valorile actuale ale regulamentului nu au fost actualizate de la adoptarea lor. De atunci s-au 
făcut progrese în domeniul evaluării dozelor de expunere și a efectelor asupra sănătății. US 
FDA a revizuit valorile de referință derivate și nivelurile maxime admise în 1998 și 
recomandă valori mult mai stricte decât cele în vigoare în UE care trebuie în mod imperativ 
să se alinieze la progresele internaționale în acest domeniu.

Amendamentul 34

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cu toate acestea, este necesar să se ia 
în considerare condițiile particulare 
aplicabile și, prin urmare, să se stabilească 
o procedură care să permită adaptarea 
rapidă a acestor niveluri prestabilite la 
nivelurile maxime permise 
corespunzătoare condițiilor oricărui 
accident nuclear specific sau altor cazuri 
de urgențe radiologice care pot conduce 
sau au condus deja la contaminarea 
radioactivă semnificativă a produselor 
alimentare și a furajelor.

(11) Este necesar, în eventualitatea 
oricărui accident nuclear sau a oricărei 
situații de urgență radiologică, să se ia în 
considerare împrejurările și condițiile 
particulare aplicabile fiecărui accident și, 
prin urmare, să se stabilească o procedură 
care să permită adaptarea rapidă prin 
reducerea acestor niveluri prestabilite 
maxime permise, permițând, totodată, 
dacă este necesar, introducerea unor 
niveluri maxime permise pentru alți 
radionuclizi (îndeosebi tritiul) eliberați în 
urma accidentului, pentru a garanta un 
nivel cât mai ridicat de protecție a 
populației. 

Or. fr

Justificare

Accidentele nucleare sau urgențele radiologice putând fi de natură diferită și putând implica 
radionuclizi diferiți trebuie prevăzut un mecanism de revizuire rapidă. Flexibilitatea de a 
reacționa la situațiile specifice fiecărui accident este și abordarea prevăzută de US FDA care 
recomandă evaluarea imediată după un accident pentru a se asigura că nivelurile existente 
sunt adecvate situației.
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Amendamentul 35

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Un regulament care să prevadă 
nivelurile maxime permise aplicabile ar 
menține unitatea pieței interne și ar evita 
devierea traficului comercial în Uniune .

eliminat;

Or. fr

Justificare

Principiul pieței interne este deja menționat la considerentul 5.

Amendamentul 36
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Criteriile de comercializare a 
alimentelor și nutrețurilor ar trebui să 
țină seama de nivelul de radiații prezent 
în mediul înconjurător zonei în cauză.

Or. pl

Justificare

Nu există o justificare economică pentru luarea în considerare a radioactivității alimentelor 
și nutrețurilor în becquereli pe kilogram care, în momentul consumului, dau o doză medie în 
milliesiverti de câte zeci sau sute de ori mai mică decât nivelul anual al radiațiilor prezente în 
mediul dintr-o anumită zonă.

Amendamentul 37

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a facilita adaptarea nivelurilor 
maxime permise, trebuie stabilite proceduri 
care să prevadă consultarea experților, 
inclusiv a grupului de experți menționat 
la articolul 31 din tratat.

(13) Pentru a facilita adaptarea nivelurilor 
maxime permise, trebuie stabilite proceduri 
care să prevadă consultarea periodică a 
experților. Grupul de experți este 
constituit de Comisia pe baza unor criterii 
științifice și deontologice. Comisia trebuie 
să facă publică componența grupului, 
precum și declarațiile de interese ale 
membrilor săi.  Cu ocazia adaptării 
nivelurilor maxime permise, Comisia 
trebuie să consulte și experții instanțelor 
internaționale care activează în domeniul 
radioprotecției.

Or. fr

Justificare

În prezent nu există nicio informație transparentă în legătură cu componența grupului de 
experți menționat la articolul 31 din Tratatul Euratom. Componența grupului trebuie stabilită 
de o manieră clară și transparentă sub responsabilitatea Comisiei Europene, așa cum se 
întâmplă cu alte comitete științifice, îndeosebi în domeniul protecției sănătății și a 
consumatorilor.

Amendamentul 38
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a facilita adaptarea nivelurilor 
maxime permise, trebuie stabilite proceduri 
care să prevadă consultarea experților, 
inclusiv a grupului de experți menționat la 
articolul 31 din tratat.

(13) Pentru a facilita adaptarea nivelurilor 
maxime permise, trebuie stabilite proceduri 
care să prevadă consultarea experților, 
inclusiv a grupului de experți menționat la 
articolul 31 din Tratatul Euratom.

Or. en

Justificare

Pentru claritate: Să nu se înțeleagă „Tratatul privind UE” pentru a facilita implementarea 
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prezentului regulament.

Amendamentul 39
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În eventualitatea unui accident 
nuclear sau incident radioactiv, 
procedurile de consultare ar trebui să 
determine în fiecare caz ce tratament de 
diluție este permis, de exemplu, 
amestecare laptelui contaminat cu lapte 
necontaminat.

Or. pl

Justificare

Dacă se amestecă un litru de lapte cu un nivel de 300 Bq/l cu 10 litri de lapte necontaminat, 
atunci contaminarea medie ar fi sub nivelurile de contaminare menționate în anexa I.

Amendamentul 40

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Adoptarea nivelurilor maxime 
permise din prezentul regulament trebuie 
să se bazeze pe cerințele privind protecția 
celor mai fragile și vulnerabile categorii 
de populație, în special copiii și 
persoanele care se găsesc în zone 
geografice izolate sau care practică 
autoconsumul. Nivelurile maxime 
permise trebuie să fie aceleași pentru 
toată populația și să se bazeze pe 
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nivelurile cele mai joase.

Or. fr

Justificare

Această abordare este cea adoptată de US FDA care în 1998 după studierea nivelurilor 
derivate pentru diferite categorii de vârstă, recomandă adoptarea nivelului cel mai strict pe 
categorie de vârstă și radionuclid, garantând un nivel de protecție ridicat pentru întreaga 
populație pornind de la protecția celor mai vulnerabili și simplificând, astfel, aplicarea 
recomandărilor (același regim alimentar pentru toți membrii unei familii).

Amendamentul 41

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Produsele alimentare ce urmează a fi 
luate în considerare ca produse 
alimentare de mică importanță  sunt cele 
de mică importanță ce aduc doar o 
contribuție minimă la consumul 
alimentar al populației.

eliminat;

Or. fr

Justificare

Definiția produselor alimentare de importanță minoră este arbitrară, întrucât regimurile 
alimentare ale populațiilor din UE nu sunt uniforme și pot să varieze foarte mult în funcție de 
obiceiuri și zone geografice. Anumite alimente (patate dulci, rădăcini de manioc, pastă de 
cacao etc.) pot fi consumate în mari cantități de anumite categorii de populație. Nu toate 
alimentele rețin radioactivitatea în același mod. Deosebirea dintre alimente și alimente de 
importanță minoră ar trebui deci eliminată.

Amendamentul 42

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Consiliul ar trebui să își rezerve 
dreptul de a își exercita în mod direct 
competența de a adopta un regulament
prin care să sprijine în timp util măsurile 
propuse de Comisie în prima lună de la 
producerea unui accident nuclear sau de la 
apariția unei situații de urgență radiologică. 
Respectiva propunere de adaptare sau de 
confirmare a dispozițiilor regulamentului 
adoptat de Comisie, în special stabilirea 
nivelurilor maxime permise de 
contaminare radioactivă, ar trebui să aibă 
ca temei juridic articolul 31 din tratat, 
pentru a se asigura protecția sănătății 
populației. Acest lucru nu înseamnă că, pe 
termen lung, după producerea accidentului 
sau după apariția situației de urgență 
radiologică, nu vor mai putea fi utilizate 
alte instrumente juridice sau alt temei 
juridic în vederea controlului produselor 
alimentare sau furajelor care sunt puse în 
vânzare pe piață.

(15) Consiliul ar trebui să își rezerve 
dreptul de a își exercita în mod direct 
competența de a adopta o decizie prin care 
să sprijine revizuirea în sensul reducerii 
valorilor prevăzute de măsurile propuse de 
Comisie în prima lună de la producerea 
unui accident nuclear sau de la apariția 
unei situații de urgență radiologică. 
Respectiva propunere de adaptare sau de 
confirmare a dispozițiilor regulamentului 
adoptat de Comisie, în special stabilirea 
nivelurilor maxime permise de 
contaminare radioactivă și lista 
radionuclizilor, ar trebui să aibă ca temei 
juridic articolele 168 și 169 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
pentru a se asigura protecția sănătății 
populației. Pe termen lung, după 
producerea accidentului sau după apariția 
situației de urgență radiologică, nivelurile 
aplicate trebuie să fie conforme cu 
nivelurile de expunere maxime permise 
prevăzute de Directiva 96/29/Euratom a 
Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a 
normelor de securitate de bază privind 
protecția sănătății lucrătorilor și a 
populației împotriva pericolelor prezentate 
de radiațiile ionizante1.
__________________

JO L 314, 4.12.1996, p. 20.

Or. fr

Amendamentul 43
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Consiliul ar trebui să își rezerve 
dreptul de a își exercita în mod direct 

(15) Consiliul ar trebui să își rezerve 
dreptul de a își exercita în mod direct 
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competența de a adopta un regulament prin 
care să sprijine în timp util măsurile 
propuse de Comisie în prima lună de la 
producerea unui accident nuclear sau de la 
apariția unei situații de urgență radiologică. 
Respectiva propunere de adaptare sau de 
confirmare a dispozițiilor regulamentului 
adoptat de Comisie, în special stabilirea 
nivelurilor maxime permise de 
contaminare radioactivă, ar trebui să aibă 
ca temei juridic articolul 31 din tratat, 
pentru a se asigura protecția sănătății 
populației. Acest lucru nu înseamnă că, pe 
termen lung, după producerea accidentului 
sau după apariția situației de urgență 
radiologică, nu vor mai putea fi utilizate 
alte instrumente juridice sau alt temei 
juridic în vederea controlului produselor 
alimentare sau furajelor care sunt puse în 
vânzare pe piață.

competența de a adopta un regulament prin 
care să sprijine în timp util măsurile 
propuse de Comisie în prima lună de la 
producerea unui accident nuclear sau de la 
apariția unei situații de urgență radiologică. 
Respectiva propunere de adaptare sau de 
confirmare a dispozițiilor regulamentului 
adoptat de Comisie, în special stabilirea 
nivelurilor maxime permise de 
contaminare radioactivă, ar trebui să aibă 
ca temei juridic articolul 31 din Tratatul 
Euratom, pentru a se asigura protecția 
sănătății populației. Acest lucru nu 
înseamnă că, pe termen lung, după 
producerea accidentului sau după apariția 
situației de urgență radiologică, nu vor mai 
putea fi utilizate alte instrumente juridice 
sau alt temei juridic în vederea controlului 
produselor alimentare sau furajelor care 
sunt puse în vânzare pe piață.

Or. en

Justificare

Pentru claritate: Să nu se înțeleagă „Tratatul privind UE” pentru a facilita implementarea 
prezentului regulament.

Amendamentul 44

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În eventualitatea unui accident 
nuclear sau a unei situații de urgență 
radiologică care determină aplicarea 
nivelurilor maxime permise, atât Comisia, 
cât și fiecare stat membru trebuie să 
informeze populația în legătură cu 
nivelurile în vigoare. În plus, populația 
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trebuie informată în legătură cu 
produsele și alimentele susceptibile să 
concentreze mai puternic radioactivitatea.

Or. fr

Justificare

Necesitatea de informare nu apare în regulament, ea fiind o condiție esențială pentru 
aplicarea prezentului regulament.

Amendamentul 45

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Respectarea nivelurilor maxime 
permise trebuie supusă unor verificări 
corespunzătoare,

(16) Respectarea nivelurilor maxime 
permise trebuie supusă unor verificări 
corespunzătoare și trebuie prevăzute 
sancțiuni în cazul exportării sau al 
comercializării de alimente cu un nivel de 
contaminare mai mare decât nivelurile 
maxime permise;

Or. fr

Amendamentul 46

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care Comisia primește – în 
special în conformitate cu normele 
Comunității Europene a Energiei Atomice
pentru schimbul imediat de informații în 

1. În cazul în care Comisia primește – în 
special în conformitate cu normele 
Comunității Europene a Energiei Atomice
pentru schimbul imediat de informații în 
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cazul unei urgențe radiologice sau în 
conformitate cu Convenția AIEA din 26 
septembrie 1986 privind notificarea rapidă 
a unui accident nuclear – informații 
oficiale despre accidente sau despre alte 
cazuri de urgențe radiologice, care 
dovedesc că este posibil să se atingă 
nivelurile maxime permise pentru 
produsele alimentare  specificate de anexa 
I sau nivelurile maxime permise pentru
furajele specificate în anexa III sunt pe cale 
să fie atinse sau au fost deja atinse, atunci 
ea adoptă de îndată, în cazul în care 
circumstanțele o cer, un regulament care 
să determine aplicabilitatea acelor niveluri 
maxime permise.

cazul unei urgențe radiologice sau în 
conformitate cu Convenția AIEA din 26 
septembrie 1986 privind notificarea rapidă 
a unui accident nuclear – informații 
oficiale despre accidente sau despre alte 
cazuri de urgențe radiologice, care 
dovedesc că este posibil să se atingă 
nivelurile maxime permise pentru 
produsele alimentare  specificate de anexa 
I sau nivelurile maxime permise pentru 
furajele specificate în anexa III sunt pe cale 
să fie atinse sau au fost deja atinse, atunci 
ea adoptă de îndată o decizie care să 
determine aplicabilitatea acelor niveluri 
maxime permise.

Or. fr

Amendamentul 47

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Perioada de validitate a regulamentelor 
menționate la alineatul (1) va fi cât mai 
scurtă posibil și nu va depăși trei luni, în 
conformitate cu prevederile articolului 3 
alineatul (4).

eliminat;

Or. fr

Justificare

Durata de validitate poate fi oricât de lungă este nevoie și pe termen lung trebuie să fie 
conformă nivelurilor din directiva 96/29/Euratom, așa cum s-a propus la articolul 4 de mai 
jos.

Amendamentul 48
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Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După consultarea experților, inclusiv a
grupului de experți menționat la articolul 
31 din tratat, numit în continuare „grupul 
de experți”,  Comisia va înainta Consiliului 
o propunere de regulament pentru a 
adapta sau confirma prevederile 
regulamentului menționat la articolul 2 
alineatul (1) din prezentul regulament
într-o lună de la data adoptării sale.

1. Cel mai târziu în termen de o lună de la 
accidentul nuclear sau situația de urgență 
radiologică și după consultarea grupului 
de experți constituit de Comisie, numit în 
continuare „grupul de experți”,  Comisia va 
înainta Consiliului o propunere de 
confirmare a dispozițiilor existente sau de 
revizuire a nivelurilor și de revizuire a 
listei de radionuclizi, în funcție de 
caracteristicile situației.

Or. fr

Amendamentul 49
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După consultarea experților, inclusiv a 
grupului de experți menționat la articolul 
31 din tratat, numit în continuare „grupul 
de experți”,  Comisia va înainta Consiliului 
o propunere de regulament pentru a adapta 
sau confirma prevederile regulamentului 
menționat la articolul 2 alineatul (1) din 
prezentul regulament  într-o lună de la data 
adoptării sale.

1. După consultarea experților, inclusiv a 
grupului de experți menționat la articolul 
31 din Tratatul Euratom, numit în 
continuare „grupul de experți”,  Comisia va 
înainta Consiliului o propunere de 
regulament pentru a adapta sau confirma 
prevederile regulamentului menționat la 
articolul 2 alineatul (1) din prezentul 
regulament  într-o lună de la data adoptării 
sale.

Or. en

Justificare

Pentru claritate: Să nu se înțeleagă „Tratatul privind UE” pentru a facilita implementarea 
prezentului regulament.
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Amendamentul 50
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La prezentarea propunerii de 
regulament menționată la alineatul (1), 
Comisia ia în considerare standardele de 
bază stabilite în conformitate cu articolele 
30 și 31 din tratat, inclusiv principiul că 
toate expunerile vor fi menținute la 
nivelul cel mai scăzut posibil, luându-se 
în considerare aspectul protejării sănătății 
populației și factorii economici și sociali.

2. Pe baza ultimelor cercetări și informații 
medicale, Comisia extinde și actualizează 
anexele I și II din prezentul regulament 
pentru a asigura că nivelul maxim de 
contaminare a alimentelor și nutrețurilor 
cu izotopi radioactivi, în conformitate cu 
articolul 30 din Tratatul de instituire a 
Comunității Europene a Energiei 
Atomice, corespunde radioactivității 
permise măsurate în becquereli pe kg de 
produs.

Or. pl

Justificare

Anexele I și III, care într-o oarecare măsură sunt interconectate, ar trebui actualizate și 
adăugite în mod permanent. 

Amendamentul 51

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La prezentarea propunerii de 
regulament menționată la alineatul (1), 
Comisia ia în considerare standardele de 
bază stabilite în conformitate cu articolele 
30 și 31 din tratat, inclusiv principiul că 
toate expunerile vor fi menținute la nivelul 
cel mai scăzut posibil, luându-se în 
considerare aspectul protejării sănătății 
populației și factorii economici și sociali.

2. La prezentarea propunerii de decizie
menționată la alineatul (1), Comisia ia în 
considerare principiul potrivit căruia toate 
expunerile vor fi menținute la nivelul cel 
mai scăzut posibil, luându-se în 
considerare aspectul protejării sănătății 
populației, îndeosebi a categoriilor sale 
celor mai vulnerabile.
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Or. fr

Amendamentul 52
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La prezentarea propunerii de regulament 
menționată la alineatul (1), Comisia ia în 
considerare standardele de bază stabilite în 
conformitate cu articolele 30 și 31 din 
tratat, inclusiv principiul că toate 
expunerile vor fi menținute la nivelul cel 
mai scăzut posibil, luându-se în 
considerare aspectul protejării sănătății 
populației și factorii economici și sociali.

2. La prezentarea propunerii de regulament 
menționată la alineatul (1), Comisia ia în 
considerare standardele de bază stabilite în 
conformitate cu articolele 30 și 31 din 
Tratatul Euratom, inclusiv principiul că 
toate expunerile vor fi menținute la nivelul 
cel mai scăzut posibil, luându-se în 
considerare aspectul protejării sănătății 
populației și factorii economici și sociali.

Or. en

Justificare

Pentru claritate: Să nu se înțeleagă „Tratatul privind UE” pentru a facilita implementarea 
prezentului regulament.

Amendamentul 53
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Având în vedere posibilitatea ca 
izotopii elementelor solide să fie degajați 
în mediu în urma unui accident la un 
reactor nuclear, lista nivelurilor maxime 
permise de contaminare a nutrețurilor ar 
trebui extinsă și suplimentată în 
conformitate cu articolul 32 din Tratatul 
de instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice pentru a include și alți 
izotopi în afara izotopilor stabili din punct 
de vedere radioactiv ai cesiului, precum 
elementele de transuraniu, și izotopii de 
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stronțiu și iodură.

Or. pl

Justificare

Alimentele pentru animale, la fel ca și cele pentru oameni, nu sunt expuse contaminării doar 
cu izotopi de ioduri. 

Amendamentul 54

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Consiliul, hotărând cu majoritate 
calificată, ia o decizie privind propunerea 
de regulament menționată la alineatele (1) 
și (2) în termenul stabilit la articolul 2 
alineatul (2).

3. Consiliul, hotărând cu majoritate simplă, 
ia o decizie privind propunerea de decizie
menționată la alineatele (1) și (2) într-o 
lună. Consiliul informează Parlamentul 
European cu privire la decizia sa.

Or. fr

Amendamentul 55

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioada de validitate a regulamentelor
menționate la articolul 3 este limitată. 
Această perioadă poate fi revizuită la 
solicitarea unui stat membru sau la 
inițiativa Comisiei, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 3.

Perioada de validitate a deciziei menționate 
la articolul 3 este limitată și trebuie să 
permită pe termen lung garantarea 
nivelurilor de protecție sanitară stabilite 
prin directiva 96/29/Euratom. Această 
perioadă poate fi revizuită la solicitarea 
Consiliului, a Parlamentului sau la 
inițiativa Comisiei, în conformitate cu 
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procedura prevăzută la articolul 3.

Or. fr

Amendamentul 56

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a se asigura că nivelurile maxime 
permise stabilite de anexele I și III  iau în 
considerare toate informațiile științifice 
recente disponibile, Comisia cere periodic 
avizul experților, inclusiv a grupului de 
experți.

1. Pentru a se asigura că nivelurile maxime 
permise stabilite de anexele I și III  iau în 
considerare toate informațiile științifice 
recente disponibile, Comisia are obligația 
de a consulta periodic grupul de experți, 
precum și experți din țări terțe și 
organizații internaționale active în acest 
domeniu.. Grupul de experți este 
constituit de Comisia pe baza unor criterii 
științifice și deontologice. Comisia trebuie 
să facă publică componența grupului, 
precum și declarațiile de interese ale 
membrilor săi. 

Or. fr

Amendamentul 57
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a se asigura că nivelurile maxime 
permise stabilite de anexele I și III  iau în 
considerare toate informațiile științifice 
recente disponibile, Comisia cere periodic
avizul experților, inclusiv a grupului de 
experți.

1. Pentru a se asigura că nivelurile maxime 
permise stabilite de anexele I și III  iau în 
considerare toate informațiile științifice 
recente disponibile, Comisia cere din doi 
în doi ani avizul experților, inclusiv a 
EFSA și al altor experți.

Or. en
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Justificare

Noile date științifice disponibile trebuie luate în considerare în mod periodic la intervale 
predeterminate. E de așteptat că experții Autorității Europene pentru siguranța alimentară 
(EFSA) să aibă mai multă experiență în acest domeniu întrucât au lucrat la el în ultimii 7-8 
ani (de la înființarea EFSA).

Amendamentul 58
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Anexele I, II și II ar trebui să ia în 
considerare efectul degradării parțiale a 
izotopilor radioactivi în perioada de 
depozitare la raft a alimentelor 
conservate; radioactivitatea acestor 
produse ar trebui monitorizată constant,
în funcție de tipul de contaminare, de 
exemplu, cu izotopi deioduri.

Or. pl

Justificare

Radioactivitatea ionizantă scade în timp.

Amendamentul 59

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. (Nu privește varianta în limba română) 2. (Nu privește varianta în limba română)

Or. fr

(Eroare în textul original FR al COM(2010)0184; se elimină textul la anexa I)
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Amendamentul 60
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La solicitarea unui stat membru sau a 
Comisiei, nivelurile maxime permise 
stabilite de anexele I și III  pot fi revizuite 
sau completate în momentul prezentării 
unei propuneri din partea Comisiei către 
Consiliu, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 31 din tratat.

2. La solicitarea unui stat membru sau a 
Comisiei, nivelurile maxime permise 
stabilite de anexele I și III  pot fi revizuite 
sau completate în momentul prezentării 
unei propuneri din partea Comisiei către 
Consiliu, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 31 din Tratatul 
Euratom.

Or. en

Justificare

Pentru claritate: Să nu se înțeleagă „Tratatul privind UE” pentru a facilita implementarea 
prezentului regulament.

Amendamentul 61

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării prezentului regulament, 
se ia în considerare posibilitatea 
comercializării produselor alimentare și 
furajelor importate din țările terțe în cazul 
în care pe teritoriul vamal al Comunității 
trec printr-o procedură vamală diferită de 
procedurile de tranzit.

Prezentul regulament se aplică și în cazul 
produselor alimentare și furajelor importate 
din țările terțe, în tranzit vamal sau 
destinate exportului.

Or. fr
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Amendamentul 62

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fiecare stat membru furnizează Comisiei 
toate informațiile privind aplicarea 
prezentului regulament, în special cele 
privind cazurile de nerespectare a 
nivelurilor maxime permise. Comisia 
comunică aceste informații celorlalte state 
membre.

2. Fiecare stat membru furnizează Comisiei 
toate informațiile privind aplicarea 
prezentului regulament, în special cele 
privind cazurile de nerespectare a 
nivelurilor maxime permise. Comisia 
comunică aceste informații celorlalte state 
membre. Comisia aplică sancțiuni în 
cazul comercializării sau exportului de 
produse sau alimente pentru animale a 
căror contaminare depășește nivelurile 
maxime admise.

Or. fr

Amendamentul 63

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Fiecare stat membru, precum și 
Comisia, comunică populației nivelurile 
în vigoare și informații în legătură cu 
produsele alimentare care pot prezenta 
niveluri de radioactivitate mai ridicate.

Or. fr

Amendamentul 64

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

O listă de produse alimentare de 
importanță minoră este prezentată la 
anexa II.

eliminat;

Or. frAmendamentul 65
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa II ar trebui complet reformulată pe 
baza clasificării alimentelor de 
importanță medie și minoră care se găsesc 
pe piața de consum a UE;  principiul de 
bază al acestei clasificări ar trebui să fie 
conformitatea cu anexa 1.

Or. pl

Justificare

Clasificarea din această anexă nu are nicio logică. Conține substanțe de genul lacuri, rășini 
și cauciucuri, care nici măcar nu sunt alimente, în timp ce maniocul, usturoiul și patatele 
dulci nu ar trebui considerate alimente de importanță minoră.  În mod similar, trufele (de ce 
nu restul ciupercilor?) reprezintă un risc grav, mai ales datorită faptului că pot fi mâncate de 
animalele vânate și de oameni.

Amendamentul 66

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele de punere  în aplicare a 
prezentului regulament și modificările 

eliminat;
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listei  de produse alimentare de mică 
importanță, împreună cu nivelurile 
maxime permise de contaminare 
radioactivă care trebuie aplicate în cazul 
acestora, astfel cum sunt prevăzute de 
anexa II, recum și ale nivelurilor maxime 
permise pentru furajele prevăzute de 
anexa III sunt adoptate în conformitate 
cu procedura menționată  la articolul  195 
alineatul (2)  din Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007 al Consiliului17,  care se va 
aplica prin analogie. În acest scop, 
Comisia va fi asistată de  un comitet ad-
hoc.

Or. fr

Amendamentul 67
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87 al 
Consiliului și Regulamentele (Euratom) nr. 
944/89 și nr. 770/90 ale Comisiei se 
abrogă.

Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87 al 
Consiliului și Regulamentele (Euratom) nr. 
944/89 și nr. 770/90 ale Comisiei se 
abrogă, conform anexei IV.

Or. enJustificare

Pentru claritate: Anexa IV nu este menționată în text.

Amendamentul 68

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I
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Textul propus de Comisie

NIVELURILE MAXIME PERMISE PENTRU PRODUSE ALIMENTARE (Bq/kg)

Produse alimentare18

Alimente 
pentru 
sugari19

Produse 
lactate20

Alte produse 
alimentare 
cu excepția 
produselor 
alimentare 
de 
importanță
minoră21

Produse 
alimentare 
lichide

Izotopi ai 
stronțiului, în 
special Sr-90

75 125 750 125

Izotopi ai 
iodului, în 
special I-131

150 500 2 000 500

Izotopi ai 
plutoniului și 
ai 
elementelor 
de 
transplutoniu 
alfa-
emițători, în 
special Pu-
239, Am-241

1 20 80 20

Toți ceilalți 
nucleizi cu 
timp de 
înjumătățire 
mai mare de 
10 zile, în 
special Cs-
134, Cs-
13723

400 1 000 1 250 1 000

Amendamentul

NIVELURILE MAXIME PERMISE PENTRU PRODUSE ALIMENTARE (Bq/kg)
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Produse 
alimentare 
și lichide 
destinate 
consumului1
8

Izotopi ai 
stronțiului, în 
special Sr-90

75

Izotopi ai 
iodului, în 
special I-131

150

Izotopi ai 
plutoniului și 
ai 
elementelor 
de 
transplutoniu 
alfa-
emițători, în 
special Pu-
239, Am-241

1

Toți ceilalți 
nucleizi cu 
timp de 
înjumătățire 
mai mare de 
10 zile, în 
special Cs-
134, Cs-
13723

400

Or. fr

Justificare

Nivelurile admisibile trebuie să se bazeze pe cerințele de protejare a populațiilor critice și 
vulnerabile, în special copiii. Se propune ca nivelurile permise ale tuturor produselor fără 
excepție să se bazeze pe nivelurile permise pentru sugari. Aceste niveluri corespund cifrelor 
oficiale cele mai recente comunicate de diferite instanțe (US FDA, FAO/OMC). Este, de 
altfel, surprinzător că aceste valori nu au fost niciodată revizuite în UE din 1989.
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Amendamentul 69
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Anexa I – coloana 4 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produse alimentare lichide Apă de la robinet și potabilă și produse 
alimentare lichide

Or. en

Justificare

Pentru claritate – pentru a facilita implementarea prezentului regulament. Apa este unul din 
principalele ingrediente în nutrețuri și alimentate; Nu ar trebui „ascunsă” în cadrul 
„produselor alimentare lichide”.

Amendamentul 70
Vicky Ford

Propunere de regulament
Anexa I – nota de subsol 19 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produse alimentare pentru sugari sunt 
definite ca acele produse alimentare 
destinate hrănirii sugarilor în primele patru 
până la șase luni de viață, care îndeplinesc, 
prin ele însele, cerințele nutritive ale 
acestei categorii de persoane și care sunt 
introduse spre vânzare cu amănuntul în 
ambalaje care sunt evident identificate și 
etichetate „preparat alimentar pentru 
sugari”.

Produse alimentare pentru sugari sunt 
definite ca acele produse alimentare 
destinate hrănirii sugarilor în primele patru 
până la șase luni și lapte de formulă (sau 
produse echivalente) destinate copiilor 
mai mici de un an, care îndeplinesc, prin 
ele însele, cerințele nutritive ale acestei 
categorii de persoane și care sunt introduse 
spre vânzare cu amănuntul în ambalaje 
care sunt evident identificate și etichetate 
„preparat alimentar pentru sugari”.

Or. en

Amendamentul 71

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa II 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această anexă se elimină.

Or. fr

Justificare

După cum s-a propus la amendamentul la considerentul 14, lista se elimină și, implicit, anexa 
II.

Amendamentul 72
Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa II - rândul 0714

Textul propus de Comisie Amendamentul

Manioc, arorut, salep, topinamburi, batați 
și alte rădăcinoase și tuberculi similari cu 
conținut ridicat de amidon sau inulină, 
proaspeți sau uscați, feliați sau pelete, 
măduvă de sagotier sago pith

eliminat

Or. en

Justificare

În anumite diete aceste sunt alimente de bază și de aceea nu ar trebui incluse în lista 
alimentelor de importanță minoră pentru care nivelurile permise sunt mai mari.

Amendamentul 73
Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa II – rândul 1106 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Făină, griș și pudră  din sago sau din
rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714

eliminat
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Or. en

Justificare

În anumite diete aceste sunt alimente de bază și de aceea nu ar trebui incluse în lista 
alimentelor de importanță minoră pentru care nivelurile permise sunt mai mari.

Amendamentul 74
Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa II – rândul 1108 14 00

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fecule de manioc (cassava) eliminat

Or. en

Justificare

În anumite diete aceste sunt alimente de bază și de aceea nu ar trebui incluse în lista 
alimentelor de importanță minoră pentru care nivelurile permise sunt mai mari.

Amendamentul 75

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III 

Textul propus de Comisie

NIVELURILE MAXIME ADMISIBILE DE CONTAMINARE RADIOACTIVĂ (CESIU 134 șI 
CESIU 137) PENTRU HRANA DESTINATĂ ANIMALELOR

Categorii de animale Bq/kg 24 25

Porci 1 250
Păsări, miei, viței 2 500
Altele 5 000
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Amendamentul

NIVELURILE MAXIME ADMISIBILE DE CONTAMINARE RADIOACTIVĂ (CESIU 134,
CESIU 137, IOD 131 ȘI STRONȚIU 90) PENTRU HRANA DESTINATĂ ANIMALELOR

Izotopi ai 
stronțiul

ui, în 
special 
Sr-90

Izotopi ai 
iodului, 

în special 
I-131

Cs-134 și 
Cs-137

Categorii de animale Bq/kg 24 25

Porci 1 25 1 25 1 250
Păsări, miei, viței, bovine 2 50 2 50 2 500

Or. fr

Justificare

Studiile științifice demonstrează că anumite substanțe contaminante (Sr-90 și I-131) se 
transmit în lanțul alimentar și trebuie deci limitate în hrana pentru animale. Se propune un 
nou tabel care îl înlocuiește pe cel din regulament.


