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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

1.7.2015 A8-0176/54 

Módosítás  54 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
Josu Juaristi Abaunz 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
Piernicola Pedicini 

az EFDD 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 

1. cikk 

 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet a vélhetıen vagy 
bizonyítottan az élelmiszerek és a 
takarmányok számottevı radioaktív 
szennyezıdését okozó nukleáris balesetet 
vagy bármely egyéb radiológiai 
veszélyhelyzetet követıen forgalomba 
hozható élelmiszerek (I. melléklet), kisebb 
jelentıségő élelmiszerek (II. melléklet) és 
takarmányok (III. melléklet) 
sugárszennyezettségének legmagasabb 
megengedett mértékeit állapítja meg, 
továbbá meghatározza az említett 
legmagasabb megengedett mértékek 
alkalmazását beindító eljárást. 

Ez a rendelet a vélhetıen vagy 
bizonyítottan az élelmiszerek és a 
takarmányok számottevı radioaktív 
szennyezıdését okozó nukleáris balesetet 
vagy bármely egyéb radiológiai 
veszélyhelyzetet követıen forgalomba 
hozható élelmiszerek (I. melléklet) és 
takarmányok (III. melléklet) 
sugárszennyezettségének legmagasabb 
megengedett mértékeit állapítja meg, 
továbbá meghatározza az említett 
legmagasabb megengedett mértékek 
alkalmazását beindító eljárást. 

Or. fr 

Indokolás 

A kérdés nem annyira az adott élelmiszer fogyasztásának gyakorisága egy adott étrenden 

belül, hanem inkább az dózisok felhalmozódása bizonyos forrásokból, legyen az étrend vagy 

más miatt. 
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1.7.2015 A8-0176/55 

Módosítás  55 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
Piernicola Pedicini 

az EFDD képviselıcsoport nevében 
Josu Juaristi Abaunz 

a GUE/NGL 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 

2. cikk – 1 albekezdés – 2. pont 

 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2) „kisebb jelentıségő élelmiszer”: 

csekély étrendi jelentıségő élelmiszer, 

amely csak elhanyagolható mértékben 

járul hozzá a lakosság 

élelmiszerfogyasztásához; 

törölve 

Or. fr 

Indokolás 

A kérdés nem annyira az adott élelmiszer fogyasztásának gyakorisága egy adott étrenden 

belül, hanem inkább az dózisok felhalmozódása bizonyos forrásokból, legyen az étrend vagy 

más miatt. Ez a módosítás a szöveg egészére vonatkozik. 
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1.7.2015 A8-0176/56 

Módosítás  56 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
Piernicola Pedicini 

az EFDD képviselıcsoport nevében 
Josu Juaristi Abaunz 

a GUE/NGL 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 

I. melléklet 

 
A Bizottság által javasolt szöveg  

 

Élelmiszer (Bq/kg)1
 

 

 

Csecsemıtáps
zer2

 

 

Tejterméke
k3

 

 

Egyéb 
élelmiszerek a 

kisebb 

jelentıségőeke

n kívül
4
 

 

Folyékony 
élelmiszerek5

 

 

                                                 
1 A koncentrált vagy szárított termékekre vonatkozó határérték kiszámítása a helyreállított, fogyasztásra 

kész termék alapján történik. A tagállamok az e rendeletben megállapított megengedett legmagasabb 
értékek betartásának biztosítása érdekében ajánlásokat tehetnek a hígítás feltételeire vonatkozóan. 

2 Csecsemıtápszer minden olyan élelmiszer, amely a csecsemık táplálására szolgál az élet elsı tizenkét 
hónapjában, és önmagában megfelel e korcsoport táplálkozási igényeinek, továbbá olyan kiszerelésben 
kerül kiskereskedelmi forgalomba, amelynek címkéjén világosan fel van tüntetve a 
2006/141/EK bizottsági irányelv 11. és 12. cikkével összhangban a következı feliratok valamelyike: 
„anyatej-helyettesítı tápszer”, „anyatej-kiegészítı tápszer”, „tejalapú anyatej-helyettesítı tápszer”, 
„tejalapú anyatej-kiegészítı tápszer”. 

3 Tejtermékek alatt a 0401 és 0402 NK-kód (kivéve a 0402 29 11) alá tartozó termékek értendık, 
beleértve – adott esetben – a késıbbiek során történı esetleges kiigazításokat. 

4 A kisebb jelentıségő élelmiszerek és a rájuk alkalmazandó megfelelı határértékek a II. mellékletben 
szerepelnek. 

5 Folyékony élelmiszerek a kombinált nómenklatúra 2009 vámtarifaszám és 22. árucsoportja alá sorolt 
élelmiszerek. A határértékek kiszámítása a csapvíz-felhasználás figyelembevételével történik, és 
ugyanezek a határértékek alkalmazandók az ivóvízellátásra is. 
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Stroncium-izotópok, 
fıleg az Sr-90 

75 125 750 125 

Jód-izotópok, fıleg az 
I-131 

150 500 2 000 500 

Alfa-sugárzó 
plutónium-izotópok és 
transz-plutónium 
elemek, fıleg a Pu-
239 és az Am-241 

1 20 80 20 

Minden egyéb, 10 
napnál hosszabb 
felezési idejő nuklid, 
fıleg a Cs-134 és a 
Cs-1376

 

 

400 1 000 1 250 1 000 

_____________ 

 

 

 

                                                 
6 A karbon-14, a trícium és a kálium-40 nem tartozik ebbe a csoportba. 
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Módosítás 

 

Élelmiszer (Bq/kg)1
 

 
 

Csecsemıtáps
zerek2 

 

Tejterméke
k3  

 

Egyéb 
élelmiszerek 

Folyékony 
élelmiszerek5 

 

Stroncium-izotópok, 
fıleg az Sr-90 

7 12 75 12 

Jód-izotópok, fıleg az 
I-131 

15 50 200 50 

Alfa-sugárzó 
plutónium-izotópok és 
transz-plutónium 
elemek, fıleg a Pu-
239 és az Am-241 

0 2 8 2 

Minden egyéb, 
10 napnál hosszabb 
felezési idejő nuklid, 
fıleg a Cs-134 és a 
Cs-1376 

40 100 125 100 

_____________ 

 

1
 A koncentrált vagy szárított termékekre vonatkozó határérték kiszámítása a helyreállított, fogyasztásra 

kész termék alapján történik. A tagállamok az e rendeletben megállapított megengedett legmagasabb 
értékek betartásának biztosítása érdekében ajánlásokat tehetnek a hígítás feltételeire vonatkozóan. 

2
 Csecsemıtápszer minden olyan élelmiszer, amely a csecsemık táplálására szolgál az élet elsı tizenkét 

hónapjában, és önmagában megfelel e korcsoport táplálkozási igényeinek, továbbá olyan kiszerelésben 
kerül kiskereskedelmi forgalomba, amelynek címkéjén világosan fel van tüntetve a 
2006/141/EK bizottsági irányelv 11. és 12. cikkével összhangban a következı feliratok valamelyike: 
„anyatej-helyettesítı tápszer”, „anyatej-kiegészítı tápszer”, „tejalapú anyatej-helyettesítı tápszer”, 
„tejalapú anyatej-kiegészítı tápszer”. 

3 Tejtermékek alatt a 0401 és 0402 NK-kód (kivéve a 0402 29 11) alá tartozó termékek értendık, 
beleértve – adott esetben – a késıbbiek során történı esetleges kiigazításokat. 

5
 Folyékony élelmiszerek a kombinált nómenklatúra 2009 vámtarifaszám és 22. árucsoportja alá sorolt 

élelmiszerek. A határértékek kiszámítása a csapvíz-felhasználás 1%-ra történik, tehát a 

tagállamoknak különbözı határértékeket kell alkalmazniuk (nagyságrendileg 100-szor kisebbeket) az 

ivóvízellátásra. 

6
 A karbon-14, a trícium és a kálium-40 nem tartozik ebbe a csoportba. 
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Or. fr 

Indokolás 

Cet amendement procède à une division par 10 des niveaux maximaux admissibles de 

contamination radioactive définis pour les 4 groupes de radionucléides et les 4 catégories de 

denrées alimentaires. Il existe en effet une incohérence majeure entre le texte de la 

proposition de règlement et le rapport d’expertise sur lequel elle est censée s’appuyer et qui 

est cité en référence dans l’exposé des motifs. Ce rapport – Radiation Protection 105 – stipule 

qu’un coefficient de 0,1 a été appliqué pour le calcul des limites. Cela signifie que les limites 

ont été définies pour une hypothèse de 10% d’aliments contaminés à 100% de la limite (ou 

pour 20% d’aliments contaminés, avec une contamination moyenne égale à seulement 50% 

des limites). En moyenne, 90% (et non pas 10%) des aliments consommés par les Européens 

proviennent de l’Union européenne. En conséquence, nous proposons de diviser par 10 les 

niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive définis à l’annexe 1. 
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1.7.2015 A8-0176/57 

Módosítás  57 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
Piernicola Pedicini 

az EFDD képviselıcsoport nevében 
Josu Juaristi Abaunz 

a GUE/NGL 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 

II. melléklet 

 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. fr 

Indokolás 

Az Euratom szakértıi 1998-as RP 105. sz. értékelési jelentésükben megfeledkeztek a „kisebb 

jelentıségő élelmiszerek” kategóriáról. A dózisok értékelése ezért nem veszi figyelembe e 

termékek hozzájárulását. Nem fogadható el az alapélelmiszerekre vonatkozó fertızöttségi 

szint tízszeresének engedélyezése anélkül, hogy elızetesen ismert lenne e döntés dozimetriai 

hatása. Ezen anomáliák kijavításáig meg kell szüntetni a „kisebb jelentıségő élelmiszerek” 

kategóriáját. 

 
 


