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Pakeitimas  52 

Sylvie Goddyn 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0176/2015 

Esther Herranz García 

Didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolin÷s 

avarijos lygiai 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) Sąjungos teis÷s aktais 

neužtikrinama didžiausia apsauga nuo 

maisto produktų radioaktyviosios taršos, 

nes Japonija nustat÷ leidžiamus lygius, 

kurie yra 8–20 kartų mažesni nei 

Sąjungoje. Kai valstyb÷s nar÷s sužino apie 

radioaktyviosios taršos riziką, kuriai 

taikomas šis reglamentas, jos turi pačios 

gal÷ti imtis skubių veiksmų pagal 

Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 

36 straipsnį nelaukdamos, kol Komisija 

priims sprendimą; 

Or. fr 

Pagrindimas 

2012 m. Japonija nustat÷ naujus didžiausius leidžiamus cezio-134 ir cezio-137 lygius. Šie 
lygiai visuomen÷s sveikatos sumetimais taikytini Sąjungoje tik japoniškiems produktams. 
Taigi visiems kitiems maisto produktams taikytini aukštesni lygiai, nustatyti Reglamente 
(Euratomas) Nr. 3954/87. Tod÷l Japonijoje pieno produktams nustatytas cezio-134 ir cezio-
137 didžiausias leidžiamas lygis yra 50Bq/kg, o Sąjungoje – 1000Bq/kg. Valstyb÷s nar÷s 
privalo gal÷ti apsaugoti savo gyventojus taikydamos Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 
36 straipsnį. 
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Pakeitimas  53 

Sylvie Goddyn 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0176/2015 

Esther Herranz García 

Didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolin÷s 

avarijos lygiai 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kai tik Komisija priima įgyvendinimo 

reglamentą, kuriuo didžiausi leidžiami 

taršos lygiai imami taikyti, šių lygių 

neatitinkantis maistas ar pašarai 

nebepateikiami rinkai. 

1. Kai tik Komisija priima įgyvendinimo 

reglamentą, kuriuo didžiausi leidžiami 

taršos lygiai imami taikyti, šių lygių 

neatitinkantis maistas ar pašarai 

nebepateikiami rinkai. Taip pat kai 

valstyb÷ nar÷ imasi priemonių pagal 

Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 

36 straipsnį, valstyb÷s nar÷s nustatytų 

didžiausių leidžiamų lygių neatitinkantis 

maistas ar pašarai gali būti nepriimami 

jos teritorijoje. 

Or. fr 

 

 


