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DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

22.7.1989

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM) NR 2218/89
z dnia 18 lipca 1989 r.
zmieniające rozporządzenie (Euratom) nr 3954/87 ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy
skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym
przypadku pogotowia radiologicznego

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 31,
uwzględniając wniosek Komisji, sporządzony po uzyskaniu opinii grupy ekspertów, powołanej przez Komitet NaukowoTechniczny (1),
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

pewne inne informacje, zawarte w wymienionym załączniku,
również powinny zostać zmienione w świetle najnowszych prac
naukowych w tej dziedzinie;
wydaje się wskazane połączenie poziomów oraz innych informacji zawartych w wymienionym załączniku i zawarcia ich w jednej
tabeli;
z uwagi na dalsze planowane prace wydaje się również wskazane
zastrzeżenie, że procedura wymieniona w art. 7 rozporządzenia
(Euratom) nr 3954/87 powinna być stosowana także do ustalania maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia dla pasz;
zatem należy stosownie uzupełnić wspomniane rozporządzenie,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3),
a także mając na uwadze, co następuje:
załącznik do rozporządzenia (Euratom) nr 3954/87 (4) zawiera
pozycje odnoszące się do maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia środków spożywczych i pasz;
jednakże dla niektórych z tych pozycji nie ustalono maksymalnych poziomów skażenia do czasu podjęcia decyzji przez Radę
w późniejszym terminie, po wykonaniu dodatkowych prac, głównie przez ekspertów naukowych;
Komisja przedłożyła Radzie dwa komunikaty, odpowiednio
w dniach 14 czerwca i 9 grudnia 1988 r., które miały na celu uzupełnienie załącznika do wspomnianego wyżej rozporządzenia;
ich projekty sporządzono po konsultacji z grupą ekspertów określoną w art. 31 Traktatu;
istnieje więc potrzeba uzupełnienia załącznika do niniejszego rozporządzenia;
(1)
(2)
(3)
(4)

Dz.U. C 174 z 2.7.1987, str. 6.
Dz.U. C 13 z 18.1.1988, str. 61.
Dz.U. C 180 z 8.7.1987, str. 20.
Dz.U. L 371 z 30.12.1987, str. 11.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Załącznik do rozporządzenia (Euratom) nr 3954/87 zastępuje się
załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Artykuł 7 rozporządzenia (Euratom) nr 3954/87 otrzymuje
brzmienie:
„Artykuł 7
Zasady stosowania niniejszego rozporządzenia, wykaz środków spożywczych używanych w mniejszych ilościach wraz z
maksymalnymi poziomami skażenia, jakie się do nich stosują,
oraz maksymalne poziomy skażenia pasz są przyjmowane
zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 30 rozporządzenia
(EWG) nr 804/68, która będzie stosowana na zasadzie analogii. W tym celu powołuje się komitet doraźny”.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 1989 r.
W imieniu Rady
R. DUMAS

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK
MAKSYMALNE DOZWOLONE POZIOMY SKAŻENIA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH I PASZ (Bq/kg)

Środki spożywcze (1)

Żywność dla dzieci (3)

Produkty mleczarskie (4)

Inne środki spożywcze, z
wyjątkiem używanych
w mniejszych
ilościach (5)

Środki spożywcze
w płynie (6)

Izotopy strontu, głównie Sr-90

75

125

750

125

Izotopy jodu, głównie
I-131

150

500

2 000

500

Alfa-promieniotwórcze
izotopy plutonu i pierwiastków transplutonowych, głównie Pu-239,
Am-241

1

20

80

20

Wszystkie inne nuklidy
o okresie połowicznego
rozpadu dłuższym niż
10 dni, głównie Cs-134,
Cs-137 (7)

400

1 000

1 250

1 000

Pasze (2)

( ) Poziom stosowany do produktów zagęszczonych lub suszonych jest obliczany na podstawie produktu odtworzonego, gotowego do spożycia. Państwa Członkowskie mogą
formułować zalecenia dotyczące warunków rozcieńczania tak, by zapewnić przestrzeganie maksymalnych poziomów skażenia, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.
1

(2) Maksymalne dozwolone poziomy skażenia pasz są określane zgodnie z przepisami art. 7; ponieważ poziomy takie mają się przyczynić do przestrzegania maksymalnych
dozwolonych poziomów skażenia środków spożywczych, same w sobie nie gwarantują ich przestrzegania we wszystkich okolicznościach i nie osłabiają one wymagań dotyczących monitorowania poziomów skażenia produktów zwierzęcych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
(3) Żywność dla dzieci określa się jako 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«.
(4) Produkty mleczarskie określa się jako produkty występujące pod następującymi pozycjami CN, włącznie z dokonanymi w nich później, w miarę potrzeb, zmianami: 0401
oraz 0402 (oprócz 0402 29 11).
(5) Środki spożywcze używane w mniejszych ilościach i odpowiednie, mające do nich zastosowanie poziomy skażeń, określa się zgodnie z przepisami art. 7.
(6) Środki spożywcze w płynie, jak określono w pozycji 20 i dziale 22 Nomenklatury Scalonej. Wartości są obliczone z uwzględnieniem spożycia wody wodociągowej; te same
wartości należy stosować do zasobów wody pitnej zależnie od uznania właściwych władz Państw Członkowskich.
(7) Węgiel 14, tryt i potas 40 nie zostały ujęte w tej grupie.”

