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1.7.2015 A8-0176/52 

Módosítás  52 

Sylvie Goddyn 

az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0176/2015 

Esther Herranz García 

A nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követıen az 

élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettségének legmagasabb megengedett 

értékei 

COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE) 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Az uniós élelmiszer-biztonsági 

jogszabályok nem biztosítják a legnagyobb 

védelmet az élelmiszerek radioaktivitása 

vonatkozásában, mivel Japán az uniós 

küszöbértékeknél 8–20-szor 

alacsonyabbakat állapított meg. A 

tagállamoknak képeseknek kell lenniük 

arra, hogy ha tudomást szereznek a jelen 

rendelet tárgyát képezı valamely kockázat 

fennállásáról, akkor maguk is 

meghozhassák a sürgıs intézkedéseket 

anélkül, hogy a Bizottságnak az EUMSZ 

36. cikkében említett döntéseire várnának. 

Or. fr 

Indokolás 

 

Japán 2012-ben új határértékeket állapított meg a Cs-134-re és a Cs-137-re. Ezek a 
közegészségügyi okokból meghatározott korlátok nem alkalmazandók az Unióban csak a 
japán termékekre. Ezért a 3954/87 (Euratom) tanácsi rendelet – magasabb – határértékei 
vonatkoznak valamennyi egyéb élelmiszerre. Így a Cs-134-re és a Cs-137-re a tejtermékek 
esetében Japánban érvényben lévı határérték 50 Bq/kg, az Unióban pedig 1 000 Bq/kg. A 
tagállamoknak meg kell tudniuk védeni lakosságukat az Európai Unió mőködésérıl szóló 
szerzıdés 36. cikkének alkalmazása révén. 
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1.7.2015 A8-0176/53 

Módosítás  53 

Sylvie Goddyn 

az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0176/2015 

Esther Herranz García 

A nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követıen az 

élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettségének legmagasabb megengedett 

értékei 

COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE) 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Attól fogva, hogy a Bizottság 

végrehajtási rendeletet fogad el a 

sugárszennyezettség legmagasabb 

megengedett mértékének alkalmazásáról, 

nem hozható forgalomba olyan élelmiszer 

vagy takarmány, amely ezeknek a 

rendelkezéseknek nem felel meg. 

1. Attól fogva, hogy a Bizottság 

végrehajtási rendeletet fogad el a 

sugárszennyezettség legmagasabb 

megengedett mértékének alkalmazásáról, 

nem hozható forgalomba olyan élelmiszer 

vagy takarmány, amely ezeknek a 

rendelkezéseknek nem felel meg. 

Hasonlóképpen, amennyiben egy 

tagállam az Európai Unió mőködésérıl 

szóló szerzıdés 36. cikke szerinti 

rendelkezéseket hoz, elutasíthatja azon 

élelmiszerek vagy takarmányok területére 

történı behozatalát, amelyek esetében 

nem tartják be a tagállam által 

meghatározott elfogadható maximális 

szinteket. 

Or. fr 

 


