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1.7.2015 A8-0176/54 

Pozmeňujúci návrh  54 
Michèle Rivasi 
v mene skupiny Verts/ALE 
Josu Juaristi Abaunz 
v mene skupiny GUE/NGL 
Piernicola Pedicini 
v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0176/2015 
Esther Herranz García 
Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej 
jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu  
COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE) 

Návrh nariadenia 
Článok 1 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Týmto nariadením sa stanovujú najvyššie 
povolené hodnoty rádioaktívnej 
kontaminácie potravín stanovené v 
prílohe I, najvyššie povolené hodnoty 
rádioaktívnej kontaminácie menej 

významných potravín stanovené v prílohe 
II a najvyššie povolené hodnoty 
rádioaktívnej kontaminácie krmív 
stanovené v prílohe III, ktoré môžu byť 
uvedené na trh po jadrovej havárii alebo po 
inom prípade rádiologického núdzového 
stavu, ktorý môže viesť alebo viedol k 
značnej rádioaktívnej kontaminácii 
potravín a krmiva, ako aj postupy na 
uplatnenie týchto najvyšších povolených 
hodnôt. 

Týmto nariadením sa stanovujú najvyššie 
povolené hodnoty rádioaktívnej 
kontaminácie potravín stanovené v 
prílohe I, a najvyššie povolené hodnoty 
rádioaktívnej kontaminácie krmív 
stanovené v prílohe III, ktoré môžu byť 
uvedené na trh po jadrovej havárii alebo po 
inom prípade rádiologického núdzového 
stavu, ktorý môže viesť alebo viedol k 
značnej rádioaktívnej kontaminácii 
potravín a krmiva, ako aj postupy na 
uplatnenie týchto najvyšších povolených 
hodnôt. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Otázkou nie je frekvencia, s akou sa daná potravina konzumuje v danej strave, ale 

akumulácia dávok z viacerých zdrojov, potravinových aj iných. 
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1.7.2015 A8-0176/55 

Pozmeňujúci návrh  55 
Michèle Rivasi 
v mene skupiny Verts/ALE 
Piernicola Pedicini 
v mene skupiny EFDD 
Josu Juaristi Abaunz 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0176/2015 
Esther Herranz García 
Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej 
jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu  
COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE) 

Návrh nariadenia 
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2) „menej významné potraviny“ 

znamenajú potraviny, ktoré majú malý 

význam z hľadiska výživy a iba okrajový 

podiel na spotrebe potravín obyvateľstva; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Otázkou nie je frekvencia, s akou sa daná potravina konzumuje v danej strave, ale 

akumulácia dávok z viacerých zdrojov, potravinových aj iných. Tento pozmeňujúci návrh sa 

týka celého textu. 
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1.7.2015 A8-0176/56 

Pozmeňujúci návrh  56 
Michèle Rivasi 
v mene skupiny Verts/ALE 
Piernicola Pedicini 
v mene skupiny EFDD 
Josu Juaristi Abaunz 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0176/2015 
Esther Herranz García 
Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej 
jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu  
COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE) 

Návrh nariadenia 
Príloha I 
 

Text predložený Komisiou  

 

Potraviny (Bq/kg)1
 

 

 

Potraviny2 pre 
dojčatá 

 

Mliečne 
výrobky3

 

 

Ostatné 
potraviny 
s výnimkou 

menej 

významných 

potravín
4
 

 

Tekuté 
potraviny5

 

 

                                                 
1 Hodnota uplatniteľná na koncentrované alebo sušené produkty je vypočítaná na základe rozriedeného 

produktu pripraveného na konzumáciu. Členské štáty môžu odporučiť podmienky riedenia tak, aby boli 
dodržané najvyššie povolené hodnoty stanovené v tomto nariadení. 

2 Potraviny pre dojčatá sú definované ako potraviny určené na výživu dojčiat v priebehu prvých 
dvanástich mesiacov života, ktoré ako také spĺňajú nutričné požiadavky pre túto kategóriu osôb a ktoré 
sú do maloobchodu dodávané v obaloch, ktoré sú jednoznačne identifikované a označené jedným z 
týchto názvov: „počiatočná dojčenská výživa“, „následná dojčenská výživa“, „počiatočná dojčenská 
mliečna výživa“ a „následná dojčenská mliečna výživa“ v súlade s článkami 11 a 12 smernice Komisie 
2006/141/ES. 

3 Mliečne výrobky sú definované ako výrobky nasledujúcich číselných znakov KN vrátane, ak je to 
vhodné, akýchkoľvek úprav, ktoré by sa mohli vykonať neskôr:  0401, 0402 (okrem 0402 29 11). 

4
  Menej významné potraviny a zodpovedajúce hodnoty platné pre tieto potraviny sú stanovené v prílohe 

II. 
5 Tekuté potraviny sú definované v položke 2009 a v kapitole 22 kombinovanej nomenklatúry. Hodnoty 

sú vypočítané vzhľadom na spotrebu tečúcej vody z vodovodu, pričom rovnaké hodnoty by sa mali 
použiť na dodávky pitnej vody. 
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Izotopy stroncia, 
najmä   
Sr-90 

75 125 750 125 

Izotopy jódu, najmä I-
131 

150 500 2 000 500 

Izotopy plutónia a 
transplutóniových 
prvkov vyžarujúcich 
alfa-žiarenie, najmä  
Pu-239 a Am-241  

1 20 80 20 

Všetky ostatné 
nuklidy s polčasom 
rozpadu dlhším ako 
10 dní, najmä   
Cs-134 a Cs-1376

 

 

400 1 000 1 250 1 000 

_____________ 

 

 

 

                                                 
6 Uhlík 14, trícium a draslík 40 nie sú do tejto skupiny zahrnuté. 
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Pozmeňujúci návrh 

 

Potraviny (Bq/kg)1
 

 
 

Potraviny pre 
dojčatá2

 

 

Mliečne 
výrobky3  

 

Iné potraviny4 Tekuté 
potraviny5 

 

Izotopy stroncia, 
najmä   
Sr-90 

7 12 75 12 

Izotopy jódu, najmä I-
131 

15 50 200 50 

Izotopy plutónia 
a transplutóniových 
prvkov vyžarujúcich 
alfa-žiarenie, najmä 
Pu-239 a Am-241 

0 2 8 2 

Všetky ostatné 
nuklidy s polčasom 
rozpadu dlhším ako 
10 dní, najmä   
Cs-134 a Cs-1376 

40 100 125 100 

_____________ 

 

1
 Hodnota uplatniteľná na koncentrované alebo sušené produkty je vypočítaná na základe rozriedeného 

produktu pripraveného na konzumáciu. Členské štáty môžu odporučiť podmienky riedenia tak, aby boli 
dodržané najvyššie povolené hodnoty stanovené v tomto nariadení. 

2
 Potraviny pre dojčatá sú definované ako potraviny určené na výživu dojčiat v priebehu prvých 

dvanástich mesiacov života, ktoré ako také spĺňajú nutričné požiadavky pre túto kategóriu osôb a ktoré 
sú do maloobchodu dodávané v obaloch, ktoré sú jednoznačne identifikované a označené jedným z 
týchto názvov: „počiatočná dojčenská výživa“, „následná dojčenská výživa“, „počiatočná dojčenská 
mliečna výživa“ a „následná dojčenská mliečna výživa“ v súlade s článkami 11 a 12 smernice Komisie 
2006/141/ES. 

3 Mliečne výrobky sú definované ako výrobky nasledujúcich číselných znakov KN vrátane, ak je to 
vhodné, akýchkoľvek úprav, ktoré by sa mohli vykonať neskôr:  0401, 0402 (okrem 0402 29 11). 

5
 Tekuté potraviny sú definované v položke 2009 a v kapitole 22 kombinovanej nomenklatúry. Hodnoty 

sú vypočítané pre 1 % spotreby vody z vodovodu a členské štáty musia teda na dodávky pitnej vody 

uplatniť odlišné hodnoty (100-krát nižšie). 

6
 Uhlík 14, trícium a draslík 40 nie sú do tejto skupiny zahrnuté. 
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Or. fr 

Odôvodnenie 

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 

Pozmeňujúci návrh  57 
Michèle Rivasi 
v mene skupiny Verts/ALE 
Piernicola Pedicini 
v mene skupiny EFDD 
Josu Juaristi Abaunz 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0176/2015 
Esther Herranz García 
Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej 
jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu  
COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE) 

Návrh nariadenia 
Príloha II 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

Or. fr 

Odôvodnenie 

V hodnotiacej správe RP 105 z roku 1998 odborníci z Euratomu zabudli na kategóriu menej 

významných potravín. Pri hodnoteniach dávky sa teda nezohľadňuje podiel týchto produktov. 

Povoliť hodnoty kontaminácie, ktoré sú 10-krát vyššie ako v základných potravinách bez 

predchádzajúcej znalosti dozimetrického vplyvu tohto rozhodnutia, je neprijateľné. Predtým, 

ako sa napravia tieto nezrovnalosti, je potrebné zrušiť kategóriu menej významných potravín. 

 
 


