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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 

1 straipsnis 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šiuo reglamentu nustatomi I priede 
nurodyti didžiausi leidžiami maisto 
radioaktyviosios taršos lygiai, II priede 

nurodyti didžiausi leidžiami mažais 

kiekiais vartojamo maisto radioaktyviosios 

taršos lygiai ir III priede nurodyti didžiausi 
leidžiami pašarų radioaktyviosios taršos 
lygiai, taikomi tais atvejais, kai tas maistas 
ir pašarai gali būti pateikti rinkai po 
branduolin÷s avarijos arba bet kokios 
nepaprastosios radiologin÷s pad÷ties, kuri 
greičiausiai lems arba l÷m÷ didelę maisto ir 
pašarų radioaktyviąją taršą, ir procedūros, 
kuriomis šie didžiausi leidžiami 
radioaktyviosios taršos lygiai imami 
taikyti. 

Šiuo reglamentu nustatomi I priede 
nurodyti didžiausi leidžiami maisto 
radioaktyviosios taršos lygiai ir III priede 
nurodyti didžiausi leidžiami pašarų 
radioaktyviosios taršos lygiai, taikomi tais 
atvejais, kai tas maistas ir pašarai gali būti 
pateikti rinkai po branduolin÷s avarijos 
arba bet kokios nepaprastosios radiologin÷s 
pad÷ties, kuri greičiausiai lems arba l÷m÷ 
didelę maisto ir pašarų radioaktyviąją taršą, 
ir procedūros, kuriomis šie didžiausi 
leidžiami radioaktyviosios taršos lygiai 
imami taikyti. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Svarbiausias klausimas – ne tai, kiek dažnai koks nors konkretus maisto produktas yra 
vartojamas, bet doz÷s susikaupimas iš įvairių šaltinių, nepriklausomai nuo to, ar iš maisto ar 
kur nors kitur. 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) mažais kiekiais vartojamas maistas – 

maistas, kuris n÷ra labai svarbus mitybai 

ir sudaro tik nedidelę gyventojų 

suvartojamo maisto dalį; 

Išbraukta. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Svarbiausias klausimas – ne tai, kiek dažnai koks nors konkretus maisto produktas yra 
vartojamas, bet doz÷s susikaupimas iš įvairių šaltinių, nepriklausomai nuo to, ar iš maisto ar 
kur nors kitur. Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 

I priedas 

 
Komisijos siūlomas tekstas  

 

Maistas (Bq/kg)1
 

 

 

Kūdikių 
maistas2

 

 

Pienas ir 
pieno 

produktai3 

 

Kitas maistas, 
išskyrus 

mažais 

kiekiais 

vartojamą 

maistą
4
 

 

Skystasis 
maistas5

 

 

                                                 
1 Koncentruotiems ar sausiems produktams taikytinas lygis apskaičiuotas pagal atgamintą, vartoti 

paruoštą produktą. Valstyb÷s nar÷s gali paruošti rekomendacijas apie skiedimo sąlygas, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų didžiausių leistinų lygių. 

2 Kūdikių maistas yra apibr÷žtas kaip maistas, skirtas maitinti kūdikius pirmaisiais 12 gyvenimo m÷nesių, 
kuris atitinka šiai žmonių kategorijai nustatytus mitybos reikalavimus ir kuris pateikiamas mažmeninei 
prekybai pakuot÷se, kurios yra lengvai atpažįstamos ir paženklintos etikete su vienu iš šių pavadinimų: 
„Pradinis mišinys kūdikiams“, „Tolesnio maitinimo mišinys kūdikiams“, „Pradinis pieno mišinys 
kūdikiams“ arba „Tolesnio maitinimo pieno mišinys“, kaip nurodyta Komisijos direktyvos 
2006/141/EB 11 ir 12 straipsniuose. 

3 Pienas ir pieno produktai yra apibr÷žti kaip produktai, kuriems priskiriami šie KN kodai, tam tikrais 
atvejais įskaitant visus pataisymus, kurie gali būti v÷liau įvesti: 0401, 0402 (išskyrus 0402 29 11). 

4  Mažais kiekiais vartojami maisto produktai ir atitinkami jiems taikytini taršos lygiai pateikti II priede. 
5 Kombinuotosios nomenklatūros 2009 pozicijoje klasifikuojamas ir 22 skirsnyje apibr÷žtas skystasis 

maistas. Vert÷s apskaičiuotos atsižvelgiant į sunaudojamo vandentiekio vandens kiekį, tokios pačios 

vert÷s tur÷tų būti taikomos tiekiamam geriamajam vandeniui. 
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Stroncio izotopai, 
ypač Sr-90 

75 125 750 125 

Jodo izotopai, ypač I-
131 

150 500 2 000 500 

Plutonio ir 
transplutonio 
elementų alfa 
spinduliuot÷s izotopai, 
ypač Pu-239, Am-241 

1 20 80 20 

Visi kiti nuklidai, 
kurių pus÷jimo 
trukm÷ ilgesn÷ nei 10 
dienų, ypač Cs-134, 
Cs-1376

 

400 1 000 1 250 1 000 

_____________ 

 

 

 

                                                 
6 Anglis 14, tritis ir kalis 40 neįtraukti į šią grupę. 
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Pakeitimas 

 

Maistas (Bq/kg)1
 

 

 

Kūdikių 
maistas2 

 

Pienas ir 
pieno 

produktai3  

 

Kitas maistas Skystasis 
maistas5 

 

Stroncio izotopai, 
ypač Sr-90 

7 12 75 12 

Jodo izotopai, ypač I-
131 

15 50 200 50 

Plutonio ir 
transplutonio 
elementų alfa 
spinduliuot÷s izotopai, 
ypač Pu-239, Am-241 

0 2 8 2 

Visi kiti nuklidai, 
kurių pus÷jimo 
trukm÷ ilgesn÷ nei 10 
dienų, ypač Cs-134, 
Cs-137 

40 100 125 100 

_____________ 

 

1
 Koncentruotiems ar sausiems produktams taikytinas lygis apskaičiuotas pagal atgamintą, vartoti 

paruoštą produktą. Valstyb÷s nar÷s gali paruošti rekomendacijas apie skiedimo sąlygas, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų didžiausių leistinų lygių. 

2
 Kūdikių maistas yra apibr÷žtas kaip maistas, skirtas maitinti kūdikius pirmaisiais 12 gyvenimo m÷nesių, 

kuris atitinka šiai žmonių kategorijai nustatytus mitybos reikalavimus ir kuris pateikiamas mažmeninei 
prekybai pakuot÷se, kurios yra lengvai atpažįstamos ir paženklintos etikete su vienu iš šių pavadinimų: 
„Pradinis mišinys kūdikiams“, „Tolesnio maitinimo mišinys kūdikiams“, „Pradinis pieno mišinys 
kūdikiams“ arba „Tolesnio maitinimo pieno mišinys“, kaip nurodyta Komisijos direktyvos 
2006/141/EB 11 ir 12 straipsniuose. 

3 Pienas ir pieno produktai yra apibr÷žti kaip produktai, kuriems priskiriami šie KN kodai, tam tikrais 
atvejais įskaitant visus pataisymus, kurie gali būti v÷liau įvesti: 0401, 0402 (išskyrus 0402 29 11). 

5
 Kombinuotosios nomenklatūros 2009 pozicijoje klasifikuojamas ir 22 skirsnyje apibr÷žtas skystasis 

maistas. Vert÷s apskaičiuotos 1 proc. sunaudojamo vandentiekio vandens kiekio, o valstyb÷s nar÷s 

turi taikyti skirtingas ribas (100 kartų mažesnes) tiekiamam geriamajam vandeniui. 
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6
 Anglis 14, tritis ir kalis 40 neįtraukti į šią grupę. 

 

Or. fr 

Pagrindimas 

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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II priedas 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[...] Išbraukta. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Savo 1998 m. vertinimo ataskaitoje RP 105 Euratomo ekspertai pamiršo kategoriją „mažais 
kiekiais vartojamas maistas“. Taigi, nustatant dozę neatsižvelgiama į šių produktų dalį. 
Negalima leisti nustatyti 10 kartų didesnių taršos lygių, nei pagrindiniuose maisto 
produktuose, iš anksto negavus šio sprendimo dozimetrinio poveikio vertinimo. Kol šios 
anomalijos bus ištaisytos, reikia panaikinti kategoriją „mažais kiekiais vartojamas maistas“. 

 
 


