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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai par pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamo 
radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas 
situācijas
(COM(2013)0943 – C8-0045/2014 – 2013/0451(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2013)0943),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 31. un 32. pantu, saskaņā ar kuriem Padome 
ar to apspriedusies ir (C7-0045/2014),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A8-0176/2015),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 293. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līguma 106.a pantu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta 
apstiprinātajā tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

Padomes regula par pārtikas un lopbarības 
maksimāli pieļaujamo radioaktīvā 
piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai 

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, 
ar ko nosaka maksimāli pieļaujamo 
pārtikas un lopbarības radioaktīvā 
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citas radiācijas avārijas situācijas piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai 
citas radiācijas avārijas situācijas

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Regulas priekšlikums Grozījums

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 
31. un 32. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 
168. panta 4. punkta b) apakšpunktu un 
114. pantu,

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
atzinumu14,

saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru,

____________________
14 OV C , , . lpp.

(Šis grozījums ir saistīts ar grozījumu Nr. 2.)

Pamatojums

Grozījums saskaņā ar juridiskā pamata maiņu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Padomes Direktīvā 96/29/Euratom16 
noteikti drošības pamatstandarti darba 
ņēmēju un iedzīvotāju veselības 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
radītajām briesmām.

(1) Padomes Direktīvā 2013/59/Euratom16 
ir noteikti drošības pamatstandarti 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
iedarbības radītajiem draudiem.

__________________ __________________
16 Padomes 1996. gada 13. maija Direktīva 
96/29/Euratom, kas nosaka drošības 
pamatstandartus darba ņēmēju un 
iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma radītajām briesmām 
(OV L 159, 29.6.1996., 1. lpp.).

16 Padomes 2013. gada 5. decembra 
Direktīva 2013/59/Euratom, ar ko nosaka 
drošības pamatstandartus aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma radītajiem draudiem 
un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, 
Direktīvu 90/641/Euratom, 
Direktīvu 96/29/Euratom, 
Direktīvu 97/43/Euratom un 
Direktīvu 2003/122/Euratom (OV L 13, 
17.1.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 168. pantu, 
nosakot un īstenojot visu Savienības 
politiku un darbības, ir jānodrošina 
augsts cilvēku veselības aizsardzības 
līmenis.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pēc avārijas Černobiļas 
atomelektrostacijā 1986. gada 26. aprīlī 

(2) Pēc avārijas Černobiļas 
atomelektrostacijā 1986. gada 26. aprīlī 
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atmosfērā izplūda ievērojams daudzums 
radioaktīvu vielu, piesārņojot pārtiku un 
lopbarību vairākās Eiropas valstīs tādā 
līmenī, kas no veselības aizsardzības 
viedokļa uzskatāms par ievērojamu. Tika 
pieņemti pasākumi, lai nodrošinātu to, ka 
konkrētus lauksaimniecības produktus 
Savienībā ieved tikai saskaņā ar vienotu 
kārtību, kas nodrošina gan iedzīvotāju 
veselības aizsardzību, gan kopējā tirgus 
saglabāšanu un novērš novirzes 
tirdzniecības plūsmās.

atmosfērā izplūda ievērojams daudzums 
radioaktīvu vielu, piesārņojot pārtiku un 
lopbarību vairākās Eiropas valstīs tādā 
līmenī, kas no veselības aizsardzības 
viedokļa uzskatāms par būtisku, izraisot 
dzīvībai bīstamas slimības un veselības 
stāvokļa pasliktināšanos. Augsts 
radioaktīvā piesārņojuma līmenis 
saglabājies arī patlaban. Ņemot vērā, ka 
izplūdušais radioaktīvais materiāls 
izraisīja gaisa, ūdens, grunts un 
veģetācijas piesārņojumu, tika pieņemti 
pasākumi, kas nodrošināja, ka konkrētus 
lauksaimniecības produktus Savienībā 
ieved tikai saskaņā ar vienotu kārtību, lai 
nodrošinātu gan iedzīvotāju veselības 
aizsardzību, gan kopējā tirgus saglabāšanu 
un novērstu novirzes tirdzniecības 
plūsmās.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Dalībvalstu pienākums ir kontrolēt, 
lai netiktu pārsniegti šajā regulā noteiktie 
līmeņi, jo īpaši uzraugot, kā tiek ievēroti 
pārtikai un lopbarībai noteiktie drošības 
standarti. LESD 168. panta 4. punkta 
b) apakšpunktā paredzēts pieņemt kopējus 
pasākumus veterinārijas jomā, kuru 
tiešais mērķis ir cilvēka veselības 
aizsardzība. Turklāt 114. pantā paredzēta 
atbilstoša līmeņa saskaņošana, lai 
iekšējais tirgus darbotos pareizi.

Pamatojums

LESD 168. pants ir juridiskais pamats koplēmuma procedūrai attiecībā uz lopbarību, 
savukārt 114. pants attiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar cilvēku uzturā lietojamo pārtiku.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Ir pierādīts fakts, ka lielākām 
starojuma devām ir kaitīga un postoša 
ietekme uz ķermeņa šūnām, un tās var 
izraisīt vēzi.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Ir svarīgi noteikt pārtikas produktu 
pietiekami zemu maksimāli pieļaujamo 
radioaktīvā piesārņojuma līmeni, lai 
ņemtu vērā lielāku kumulatīvo devu, kas 
saņemta ar ilgstoši patērētiem 
piesārņotiem pārtikas produktiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Padomes Regulā (Euratom) 
Nr. 3954/8717 paredzēti maksimāli 
pieļaujamie radioaktīvā piesārņojuma 
līmeņi, kas piemērojami pēc kodolavārijas 
vai citas radiācijas avārijas situācijas, kura 
var izraisīt vai ir izraisījusi pārtikas un 
lopbarības būtisku radioaktīvu 
piesārņojumu. Šie maksimāli pieļaujamie 
līmeņi vēl arvien atbilst jaunākajiem 
zinātniskajiem ieteikumiem, kas pašlaik 

(3) Padomes Regulā (Euratom) 
Nr. 3954/8717 paredzēti maksimāli 
pieļaujamie radioaktīvā piesārņojuma 
līmeņi, kas piemērojami pēc kodolavārijas 
vai citas radiācijas avārijas situācijas, kura 
var izraisīt vai ir izraisījusi pārtikas un 
lopbarības būtisku radioaktīvu 
piesārņojumu. Šie maksimāli pieļaujamie 
līmeņi vēl arvien atbilst jaunākajiem 
zinātniskajiem ieteikumiem, kas pašlaik 
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pieejami starptautiskā mērogā. pieejami starptautiskā mērogā, un tie 
periodiski jāpārskata un jāatjaunina, lai 
ņemtu vērā zinātnes jaunākās atziņas. 
Maksimāli pieļaujamie līmeņi, kas 
norādīti I līdz III pielikumā, ir pārskatīti 
un aprakstīti Komisijas publikācijā 
Nr. 105 par radioloģisko aizsardzību. 
Konkrēti, to pamatā ir references līmenis 
1 mSv gadā papildus individuālajai ar 
pārtiku uzņemtajai devai, un pieņēmums, 
ka 10 % no gadā patērētās pārtikas 
daudzuma ir piesārņota.

____________________ ____________________
17 Padomes 1987. gada 22. decembra 
Regula (Euratom) Nr. 3954/87 par pārtikas 
produktu un lopbarības maksimāli 
pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma 
līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas 
avārijas situācijas (OV L 371, 30.12.1987., 
11. lpp.).

17 Padomes 1987. gada 22. decembra 
Regula (Euratom) Nr. 3954/87 par pārtikas 
produktu un lopbarības maksimāli 
pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma 
līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas 
avārijas situācijas (OV L 371, 30.12.1987., 
11. lpp.).

(Komisijas publikācijā Nr. 105 par radiācijas aizsardzību - ES kritēriji ierobežojumiem, kuri 
pēc avārijas piemērojami attiecībā uz pārtiku, sk. http://ec.europa.eu/energy/en/radiation-

protection-publications.)

Pamatojums

Šī grozījuma nolūks ir precizēt Komisijas tekstu, atsaucoties uz parametriem, kas izmantoti, 
lai noteiktu pielikumos norādītos maksimāli pieļaujamos līmeņus. Eiropas Savienībā pārtikai 
ir noteikts augsts pretradiācijas aizsardzības līmenis, un minētie līmeņi ir daudz zemāki nekā 
tie, kas ir pieļaujami citur pasaulē.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pēc avārijas Fukušimas 
atomelektrostacijā 2011. gada 11. martā 
Komisija tika informēta, ka radionuklīdu 
līmenis konkrētos Japānas izcelsmes 
pārtikas produktos pārsniedza Japānā 
piemērojamos darbības līmeņus pārtikā. 
Šāds piesārņojums var radīt apdraudējumu 

(4) Pēc avārijas Fukušimas 
atomelektrostacijā 2011. gada 11. martā 
Komisija tika informēta, ka radionuklīdu 
līmenis konkrētos Japānas izcelsmes 
pārtikas produktos pārsniedza 
robežvērtības, kas Japānā piemērojamas 
attiecībā uz pārtiku piemērojamās 

http://ec.europa.eu/energy/en/radiation-protection-publications
http://ec.europa.eu/energy/en/radiation-protection-publications
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sabiedrības un dzīvnieku veselībai 
Savienībā, tāpēc tika pieņemti pasākumi, ar 
ko paredzēja īpašus noteikumus, kuri 
reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un 
lopbarības importu un pārtikas un 
lopbarības sūtījumus no Japānas, saskaņā 
ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības 
pastāvīgās komitejas atzinumu.

robežvērtības. Šāds piesārņojums var radīt 
apdraudējumu sabiedrības un dzīvnieku 
veselībai Savienībā, tāpēc tika pieņemti 
pasākumi, ar ko paredzēja īpašus 
noteikumus, kuri reglamentē Japānas 
izcelsmes pārtikas un lopbarības importu 
un pārtikas un lopbarības sūtījumus no 
Japānas, saskaņā ar Pārtikas aprites un 
dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 
atzinumu. Būtu jāveic arī pasākumi, lai 
veiktu uzraudzību un samazinātu no 
tādām valstīm ievestu pārtikas produktu 
patēriņa risku, kuras skāruši radioaktīvie 
nokrišņi pēc citā valstī notikušas 
kodolavārijas. 

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Jāizveido sistēma, kas ļauj Eiropas 
Atomenerģijas kopienai pēc 
kodolkatastrofas vai citas radiācijas 
avārijas situācijas, kura var izraisīt vai ir 
izraisījusi pārtikas un lopbarības būtisku 
radioaktīvo piesārņojumu, noteikt 
maksimāli pieļaujamā radioaktīvā 
piesārņojuma līmeņus, lai aizsargātu 
iedzīvotājus.

(5) Jāizveido sistēma, kas ļauj Savienībai 
pēc kodolkatastrofas vai citas radiācijas 
avārijas situācijas, kura var izraisīt vai ir 
izraisījusi pārtikas un lopbarības būtisku 
radioaktīvo piesārņojumu, noteikt 
maksimāli pieļaujamā radioaktīvā 
piesārņojuma līmeņus, lai nodrošinātu 
iedzīvotāju augsta līmeņa aizsardzību.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Maksimāli pieļaujamie radioaktīvā 
piesārņojuma līmeņi uz Savienības 

(6) Maksimāli pieļaujamie radioaktīvā 
piesārņojuma līmeņi uz Savienības 
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izcelsmes vai no trešām valstīm importētu 
pārtiku un lopbarību būtu jāattiecina 
atbilstoši kodolavārijas vai radiācijas 
avārijas vietai un apstākļiem.

izcelsmes vai no trešām valstīm importētu 
pārtiku un lopbarību būtu jāattiecina 
atbilstoši kodolavārijas vai radiācijas 
avārijas vietai un apstākļiem, ņemot vērā 
dabīgo un kumulatīvo radiāciju, tai 
virzoties augšup pa pārtikas ķēdi. Šie 
līmeņi būtu periodiski būtu jāpārskata.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai ņemtu vērā to, zīdaiņu uzturs dzīves 
pirmajos sešos mēnešos var būtiski 
atšķirties, un ievērojot zīdaiņu vielmaiņas 
nenoteiktību dzīves otrajos sešos mēnešos, 
ir lietderīgi attiecināt uz visiem dzīves 
pirmajiem 12 mēnešiem zemākā maksimāli 
pieļaujamā līmeņa piemērošanu zīdaiņu 
pārtikai.

(8) Lai ņemtu vērā to, zīdaiņu uzturs dzīves 
pirmajos sešos mēnešos var būtiski 
atšķirties, un ievērojot zīdaiņu vielmaiņas 
nenoteiktību dzīves otrajos sešos mēnešos, 
ir lietderīgi attiecināt uz visiem dzīves 
pirmajiem 12 mēnešiem zemākā maksimāli 
pieļaujamā līmeņa piemērošanu zīdaiņu 
pārtikai. Zemāki maksimāli pieļaujamie 
līmeņi pārtikas produktiem būtu 
jāpiemēro grūtniecēm un sievietēm, kuras 
baro bērnu ar krūti.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sekmētu maksimāli pieļaujamo 
līmeņu pielāgošanu, jo īpaši saistībā ar 
zinātnisko informāciju, procedūrās 
maksimāli pieļaujamo līmeņu noteikšanai 
būtu jāietver apspriedes ar Līguma 
31. pantā minēto ekspertu grupu.

(9) Lai sekmētu maksimāli pieļaujamo 
līmeņu pielāgošanu, jo īpaši saistībā ar 
zinātnisko informāciju un tehnikas 
attīstību starptautiskā līmenī, Komisijai 
būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei jauns priekšlikums, lai pielāgotu 
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maksimāli pieļaujamos līmeņus. .

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lai sekmētu maksimāli pieļaujamo 
līmeņu pielāgošanu, būtu jāparedz 
procedūras regulārām konsultācijām ar 
ekspertiem. Komisijai būtu jāizveido 
ekspertu grupa, pamatojoties uz 
zinātniskiem un ētiskiem kritērijiem. 
Komisijai jāpublisko šīs grupas sastāvs un 
tās locekļu interešu deklarācijas. 
Pielāgojot maksimāli pieļaujamos 
līmeņus, Komisijai jākonsultējas arī ar 
starptautisko iestāžu ekspertiem, kas 
darbojas radiācijas aizsardzības jomā.

Pamatojums

Patlaban nav pārredzamas informācijas par Euratom līguma 31. pantā minētās ekspertu 
grupas sastāvu. Grupas sastāvs jānosaka skaidri un pārredzami, un tai, tāpat kā citām 
zinātniskajām komitejām, jo īpaši veselības aprūpes un patērētāju aizsardzības jomā, jābūt 
Komisijas kompetencē.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Šai ekspertu grupai jānovērtē arī 
radioaktīvā piesārņojuma kumulatīvā 
ietekme.

Pamatojums

Iespējams, ka devas nepārsniedz neviens pārtikas produkts, taču, ja kāds lieto pārtikā 
dažādus produktus, kuru radioaktīvais piesārņojums ir nedaudz zem šīs robežvērtības, var 
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saņemt ievērojamu starojuma devu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Maksimāli pieļaujamie radioaktīvā 
piesārņojuma līmeņi būtu jāpublisko un 
tos vajadzētu regulāri pārskatīt, lai 
pienācīgi ņemtu vērā jaunākos zinātnes 
sasniegumus un atziņas, kā tas patlaban 
ir pieejams starptautiskā līmenī, un 
reaģētu uz nepieciešamību no jauna 
pārliecināt sabiedrību un tai nodrošinātu 
augsta līmeņa aizsardzību, un nepieļautu 
starptautiskās regulējuma prakses 
atšķirības.

Pamatojums

Les niveaux maximaux admissibles sont des limites dérivées de la limite de dose qui sert de 
référence. La limite de dose (en mSv) indique le niveau de risque jugé acceptable. La US FDA 
a choisi 5 mSv pour la limite de dose efficace (corps entier) et 50 mSv pour la limite de dose à 
l’organe, le niveau de risque acceptable est un mort par cancer pour 4400 personnes 
consommant 30% d’aliments contaminés aux niveaux maximaux qu’elle a choisis. C’est un 
niveau de risque élevé. Pour la totalité de la population européenne, cela représenterait près 
de 114 000 décès imputables à la consommation des aliments « légalement » contaminés, 
sans compter les cancers non mortels, maladies génétiques et autres problèmes.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu, ka pārtika un 
lopbarība, kas pārsniedz maksimāli 
pieļaujamos līmeņus, netiek laista ES tirgū, 
atbilstība šiem līmeņiem būtu pienācīgi 
jāpārbauda.

(10) Lai nodrošinātu, ka pārtika un 
lopbarība, kas pārsniedz maksimāli 
pieļaujamos līmeņus, netiek laista ES tirgū, 
dalībvalstīm un Komisijai būtu rūpīgi 
jāpārbauda atbilstība šiem līmeņiem. Par 
šo līmeņu neievērošanu būtu jāpiemēro 
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sankcijas un par to attiecīgi jāinformē 
sabiedrība.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Noteikumi saistībā ar tādu 
pasākumu īstenošanas pārbaudēm, kuru 
nolūks ir novērst piesārņojuma risku, 
kam pakļauti cilvēki vai dzīvnieki, likvidēt 
šādu risku vai to samazināt līdz 
pieņemamam līmenim, ir iekļauti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 882/20041a. 
____________________
1a OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp.

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 882/2004 ir noteikti oficiālie kontroles pasākumi, ko veic ar mērķi 
nodrošināt, lai tiktu verificēta atbilstība lopbarības un pārtikas aprites tiesību aktiem un 
dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai pieņemtu tiesību aktus, ar ko 
piemēro iepriekš noteiktos pārtikas un 
lopbarības maksimāli pieļaujamos 
radioaktīvā piesārņojuma līmeņus, būtu 
jāpiemēro pārbaudes procedūra.

(12) Lai pieņemtu tiesību aktus, ar ko 
piemēro iepriekš noteiktos pārtikas un 
lopbarības maksimāli pieļaujamos 
radioaktīvā piesārņojuma līmeņus, būtu 
jāpiemēro pārbaudes procedūra. 
Kodolavārijas vai kādas citas radiācijas 
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avārijas gadījumā jāņem vērā attiecīgie 
īpašie apstākļi un situācija un jāparedz 
procedūra, kas dod iespējas iepriekš 
noteiktos maksimāli pieļaujamos līmeņus 
ātri pazemināt un vajadzības gadījumā 
ieviest citu ar avāriju saistīto radionuklīdu 
(jo īpaši tritija) maksimāli pieļaujamos 
līmeņus, lai nodrošinātu augstāko 
iespējamo sabiedrības aizsardzības līmeni. 
Sabiedrība būtu nekavējoties jāinformē 
par šo pasākumu un maksimāli 
pieļaujamajiem līmeņiem.

Pamatojums

Les accidents nucléaires ou les urgences radiologiques pouvant être de nature différente et 
concerner des radionucléides différents, il faut prévoir un mécanisme de révision rapide. La 
flexibilité pour répondre aux cas spécifiques de chaque accident est aussi l’approche prévue 
par la US FDA qui recommande l’évaluation immédiate après un accident pour s’assurer que 
les niveaux en place soient appropriés à la situation. Les normes préétablies ne doivent pas 
être définies par rapport à une configuration optimiste mais par rapport à une configuration 
pénalisante. De cette façon, on part d’un niveau de protection a priori adéquat et on peut 
assouplir le dispositif une fois connu l’intensité, la composition et l’étendue des retombées 
radioactives.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Eiropas Komisijai palīdz Augu, 
dzīvnieku, pārtikas un lopbarības 
pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) 
Nr. 178/20021a. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, lai to pārstāvjiem minētajā 
komitejā būtu atbilstošas zināšanas par 
aizsardzību pret radiāciju.

____________________
1a OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.
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Pamatojums

Saskaņā ar jauno komitoloģijas procedūru minētajai komitejai ir jāpalīdz Eiropas Komisijai 
sagatavot īstenošanas aktus.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Komisijai būtu jāpieņem uzreiz 
piemērojami īstenošanas akti, ja pienācīgi 
pamatotos gadījumos saistībā ar konkrētām 
radiācijas avārijām, kuras var izraisīt vai ir 
izraisījušas pārtikas un lopbarības būtisku 
radioaktīvu piesārņojumu, tas kategoriski 
nepieciešams steidzamu iemeslu dēļ.

(13) Komisijai būtu jāpieņem uzreiz 
piemērojami īstenošanas akti, ja pienācīgi 
pamatotos gadījumos saistībā ar konkrētām 
radiācijas avārijām, kuras var izraisīt vai ir 
izraisījušas pārtikas un lopbarības būtisku 
radioaktīvu piesārņojumu, tas kategoriski 
nepieciešams steidzamu iemeslu dēļ. 
Sabiedrība būtu nekavējoties jāinformē 
par šo pasākumu un maksimāli 
pieļaujamajiem līmeņiem.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Saskaņā ar šo regulu nosakot 
maksimāli pieļaujamos līmeņus, jābalstās 
uz aizsardzības vajadzībām, kādas ir 
visapdraudētākajām un jutīgākajām 
sabiedrības grupām, jo īpaši bērniem un 
ģeogrāfiski izolētās teritorijās dzīvojošām 
vai pašnodrošinājuma saimniecībās 
strādājošām personām. Maksimāli 
pieļaujamie līmeņi jānosaka visiem 
iedzīvotājiem vienādi, un tiem jābalstās uz 
zemākajiem līmeņiem.
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Pamatojums

Šādu pieeju piemēro arī ASV Pārtikas un zāļu aģentūra FDA, kas 1998. gadā atbilstoši 
pētījuma rezultātiem par atvasinātajiem līmeņiem dažādām vecuma grupām ieteica pieņemt 
katrai vecuma grupai zemāko līmeni, pamatojoties uz visjutīgāko iedzīvotāju aizsardzību un 
tā nodrošinot augstu aizsardzības līmeni visiem iedzīvotājiem, un tas ļauj atvieglot ieteikumu 
ieviešanu (piemēram, nosakot vienādu uzturu visai ģimenei).

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ja Savienības izcelsmes vai no 
trešām valstīm importēta pārtika vai 
lopbarība rada nopietnu risku cilvēku un 
dzīvnieku veselībai vai apkārtējai videi, 
Eiropas Komisija īstenošanas aktu veidā 
nosaka papildu pasākumus saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 178/2002, lai garantētu 
augstu cilvēku un dzīvnieku veselības 
aizsardzības līmeni. Ja iespējams, 
piemērojamos atļautos maksimālos 
līmeņus un ārkārtas papildu pasākumus 
apvieno vienā īstenošanas regulā. 

Pamatojums

Minētajā regulā vajadzības gadījumā ir noteikti tirdzniecību ierobežojoši pasākumi, lai 
nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu. Ir noderīgi šā tiesību akta tekstā pieminēt šos papildu 
pasākumus.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Izstrādājot vai pārskatot īstenošanas 
aktus, Eiropas Komisijai galvenokārt būtu 
jāņem vērā šādi apstākļi: kodolavārijas 
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vai jebkuras citas radiācijas avārijas 
situācijas atrašanās vieta, veids un 
ietekmes zona; veids, kādā radioaktīvās 
vielas ir nokļuvušas gaisā, ūdenī un 
augsnē, kā arī pārtikā un lopbarībā 
Savienības teritorijā vai ārpus tās, un to 
ietekmes zona; risks, ka konstatētais vai 
potenciālais radioaktīvais piesārņojums 
varētu nokļūt pārtikā un lopbarībā, un 
radītā radiācijas deva; piesārņotās 
pārtikas un lopbarības veids un 
daudzums, kas var nonākt Savienības 
tirgū, kā arī maksimāli pieļaujamie līmeņi 
piesārņotai pārtikai un lopbarībai trešās 
valstīs. 

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Ja notiek kodolavārija vai radiācijas 
avārija un ir jāpiemēro maksimāli 
pieļaujamie līmeņi, Komisijai un katrai 
dalībvalstij ir jāinformē sabiedrība par 
spēkā esošajiem līmeņiem. Turklāt 
sabiedrībai jāsaņem informācija arī par 
pārtikas produktiem un lopbarību, kuros 
radioaktivitāte parasti uzkrājas vairāk.

Pamatojums

Regulā nav paredzēta prasība sniegt informāciju, taču tas ir svarīgi regulas ieviešanai.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
13.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13c) Attiecīgi jākontrolē atbilstība 
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maksimāli pieļaujamajiem līmeņiem un 
jāievieš sankcijas par tādu pārtikas 
produktu tīšu eksportu, importu vai 
pārdošanu, kuri pārsniedz maksimāli 
pieļaujamos piesārņojuma līmeņus.

Pamatojums

Acīmredzami ētisku apsvērumu dēļ nav pieņemami, ka tiek eksportēti pārtikas produkti, kuru 
piesārņojuma līmenis pārsniedz Eiropā atļautos līmeņus. Turklāt ES ir pienākums aizsargāt 
savus iedzīvotājus un amatpersonas neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo vai ceļo Eiropas 
Savienībā vai ārpus tās.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “pārtika” ir jebkura apstrādāta, daļēji 
apstrādāta vai neapstrādāta viela vai 
produkts, kas paredzēts cilvēku uzturam 
vai ko saprātīgi paredzamos apstākļos 
cilvēki varētu lietot uzturā, tostarp 
dzērieni, košļājamā gumija un jebkura 
viela, ieskaitot ūdeni, kas apzināti 
pievienots pārtikai tās ražošanas, 
sagatavošanas vai apstrādes laikā, par 
“pārtiku” neuzskata:

1) “pārtika” ir jebkura viela vai produkts, 
kas atbilst Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 
2. pantā noteiktajai definīcijai.

(a) lopbarību;
(b) dzīvus dzīvniekus, ja vien tie nav 
sagatavoti laišanai tirgū cilvēku uzturam;
(c) augus pirms novākšanas;
(d) zāles Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2001/83/EK20 1. panta 
2. punkta nozīmē;
(e) kosmētikas līdzekļus Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1223/200921 2. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta nozīmē;
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(f) tabaku un tabakas izstrādājumus 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2001/37/EK nozīmē22;
(g) narkotiskās vai psihotropās vielas 
ANO 1961. gada Vienotās konvencijas 
par narkotiskajām vielām un ANO 
1971. gada Konvencijas par 
psihotropajām vielām nozīmē;
(h) atliekas un piesārņotājus;
____________________
20 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīva 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm 
(OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.).
21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Regula 
Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 
(OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.).
22 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 5. jūnija Direktīva 2001/37/EK 
par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz tabakas izstrādājumu ražošanu, 
noformēšanu un pārdošanu (OV L 194, 
18.7.2001., 26. lpp.).

Pamatojums

Tekstā ir jānorāda atsauce uz Regulu (EK) Nr. 178/2002, lai novērstu jebkādas nākotnē 
iespējamas atšķirības no definīcijas, ko Eiropas Komisija ir iekļāvusi savā priekšlikumā.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “lopbarība” ir jebkura apstrādāta, 
daļēji apstrādāta vai neapstrādāta viela 
vai produkts, ieskaitot piedevas, ko 
paredzēts izbarot dzīvniekiem;

(3) “lopbarība” ir jebkura viela vai 
produkts, kas atbilst Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 
3. pantā noteiktajai definīcijai;
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Pamatojums

Tekstā ir jānorāda atsauce uz Regulu (EK) Nr. 178/2002, lai novērstu jebkādas nākotnē 
iespējamas atšķirības no definīcijas, ko Komisija ir iekļāvusi savā priekšlikumā.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “laišana tirgū” ir pārtikas vai 
lopbarības turēšana pārdošanas nolūkā, 
tostarp piedāvāšana pārdošanai vai 
jebkura cita veida nodošana par maksu 
vai bez tās, un pārdošana, izplatīšana un 
citāda veida nodošana.

(4) “laišana tirgū” ir darbība, kas atbilst 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 178/2002 3. pantā noteiktajai 
definīcijai.

Pamatojums

Tekstā ir jānorāda atsauce uz Regulu (EK) Nr. 178/2002, lai nākotnē novērstu jebkādas 
potenciālas atšķirības no definīcijas, ko Eiropas Komisija ir iekļāvusi savā priekšlikumā.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) „pārtikas/lopbarības 
kontaktmateriāli” ir iepakojums un citi 
materiāli, kas paredzēti saskarei ar 
pārtiku;

Pamatojums

Ir jāņem vērā iespējamais iepakojuma piesārņojums, jo gadījumos, kad pārtika nav no 
piesārņotas teritorijas, bet tajā ir ražots iepakojums, galīgais pārtikas produkts varētu būt 
radioaktīvs. Ir nepieciešams ņemt vērā šo aspektu, nevis tikai pārtikas produkta izcelsmi, bet 
arī iepakojuma izcelsmi, lai pieņemtu lēmumu, kādu pārtiku kontrolēt.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4b)„radiācijas avārijas” situācija ir 
ārkārtēji apstākļi saistībā ar jonizējošā 
starojuma avotu un prasa nekavējoties 
veikt pasākumus, lai mazinātu jebkādu 
nopietnu veselības vai drošības 
apdraudējumu vai jebkādu nelabvēlīgu 
ietekmi uz dzīves kvalitāti, īpašumu vai 
vidi, vai rada apdraudējumu, kas var 
izraisīt šādas negatīvas sekas.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Jāaizliedz prakse pārtikas produktus, kas 
satur koncentrācijas, kuras ir lielākas par 
atļautajām saskaņā ar noteikumiem par 
maksimāli pieļaujamo radioaktīvā 
piesārņojuma līmeni pārtikā un 
lopbarībā, sajaukt ar nepiesārņotiem vai 
nedaudz piesārņotiem pārtikas 
produktiem, lai iegūtu produktu, kas 
atbilst šiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

1. Ja jo īpaši saskaņā ar Eiropas 
Atomenerģijas kopienas kārtību par 
operatīvo informācijas apmaiņu radiācijas 

1. Ja jo īpaši saskaņā ar Eiropas 
Atomenerģijas kopienas kārtību par 
operatīvo informācijas apmaiņu radiācijas 
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avārijas situācijā vai arī saskaņā ar 
Starptautiskās atomenerģijas aģentūras 
1986. gada 26. septembra Konvenciju par 
kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu 
Komisija saņem oficiālu informāciju par 
avārijām vai citām radiācijas avārijas 
situācijām, kas liecina, ka varētu tikt 
sasniegti vai ir sasniegti maksimāli 
pieļaujamie līmeņi pārtikai, mazsvarīgai 
pārtikai vai lopbarībai, tā atbilstoši 
nepieciešamajiem apstākļiem pieņem 
īstenošanas regulu, lai piemērotu šos 
maksimāli pieļaujamos līmeņus. Minēto 
tiesību aktu pieņem saskaņā ar 5. panta 
2. punktā norādīto pārbaudes procedūru.

avārijas situācijā vai arī saskaņā ar 
Starptautiskās atomenerģijas aģentūras 
1986. gada 26. septembra Konvenciju par 
kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu 
Komisija saņem oficiālu informāciju par 
avārijām vai citām radiācijas avārijas 
situācijām, kas rada pārtikas un 
lopbarības piesārņojumu, tā pieņem 
īstenošanas regulu, nosakot maksimāli 
pieļaujamos līmeņus, kas nedrīkst būt 
augstāki kā tie līmeņi, kuri norādīti šīs 
regulas pielikumos. Minēto tiesību aktu 
pieņem saskaņā ar 5. panta 2. punktā 
norādīto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Maksimāli pieļaujamie radioaktīvā 
piesārņojuma līmeņi ir jāpublisko, un tos 
vajadzētu regulāri pārskatīt, lai pienācīgi 
ņemtu vērā jaunākos zinātnes 
sasniegumus un atziņas, kā tas patlaban 
ir pieejams starptautiskā līmenī, un 
reaģētu uz nepieciešamību no jauna 
pārliecināt sabiedrību un tai nodrošināt 
augsta līmeņa aizsardzību, un nepieļautu 
atšķirības no tādas starptautiskās 
regulējuma prakses, kas nodrošina 
augstākus aizsardzības līmeņus.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pienācīgi pamatotas, kategoriski 
nepieciešamas steidzamības gadījumā 
saistībā ar kodolavārijas vai radiācijas 
avārijas situācijām Komisija pieņem uzreiz 
piemērojamu īstenošanas regulu saskaņā ar 
5. panta 3. punktā norādīto procedūru. 

2. Kategoriski nepieciešamas steidzamības 
gadījumā saistībā ar kodolavārijas vai 
radiācijas avārijas situācijām Komisija 
pieņem uzreiz piemērojamu īstenošanas 
regulu saskaņā ar 5. panta 3. punktā 
norādīto procedūru. 

Pamatojums

Īstenošanas akta mērķis būs piemērot šajā regulā noteiktos līmeņus vai arī vajadzības 
gadījumā par tiem zemākus līmeņus. Komisija Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. panta 2. punktā 
ir paredzējusi steidzamības procedūru, kas ietver uzreiz piemērojama īstenošanas akta 
pieņemšanu, ja nepieciešams rīkoties ļoti ātri.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Regulas priekšlikums Grozījums

3. Sagatavojot 1. un 2. punktā minētā 
īstenošanas akta projektu un apspriežot to 
ar 5. pantā minēto komiteju, Komisija ņem 
vērā pamatstandartus, kas paredzēti 
saskaņā ar Līguma 30. un 31. pantu, tostarp 
principu, ka jebkādai iedarbībai jābūt 
iespējami mazai, ņemot vērā sabiedrības 
veselības aizsardzības aspektus un 
ekonomiskos un sociālos faktorus.

3. Sagatavojot 1. un 2. punktā minētā 
īstenošanas akta projektu un apspriežot to 
ar 5. pantā minēto komiteju, Komisija ņem 
vērā pamatstandartus, kas paredzēti 
saskaņā ar Padomes Direktīvu 
2013/59/Euratom, tostarp principu, ka 
jebkādai iedarbībai jābūt iespējami mazai, 
kā prioritāti ņemot vērā sabiedrības 
veselības aizsardzības aspektus un 
ekonomiskos un sociālos faktorus, jo īpaši 
sabiedrības vismazāk aizsargātās grupas. 
Sagatavojot šo aktu, Komisijai palīdz 
neatkarīgu sabiedrības veselības 
aizsardzības ekspertu grupa, kurus 
izraugās, ņemot vērā viņu zināšanas un 
pieredzi, kas saistīta ar radiācijas 
aizsardzību un pārtikas nekaitīguma 
nodrošināšanu. Komisija publisko šīs 
ekspertu grupas sastāvu un tās locekļu 
interešu deklarācijas.
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Regulas priekšlikums Grozījums

3.a Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
īstenošanas aktus pieņem, ņemot vērā 
radiācijas veidu un ietekmes zonu, un tos 
var pārskatīt tik daudz reižu, cik 
nepieciešams, ņemot vērā piesārņojuma 
attīstības tendences. Komisija apņemas 
veikt pirmo pārskatīšanu ne vēlāk kā 
vienu mēnesi pēc kodolavārijas vai 
radiācijas avārijas, lai vajadzības 
gadījumā grozītu maksimāli pieļaujamos 
radioaktivitātes līmeņus un radionuklīdu 
sarakstu.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiklīdz Komisija pieņem īstenošanas 
regulu, ar ko piemēro maksimāli 
pieļaujamos līmeņus, pārtiku vai lopbarību, 
kas neatbilst minētajiem maksimāli 
pieļaujamajiem līmeņiem, nelaiž tirgū.

1. Tiklīdz Komisija pieņem īstenošanas 
regulu, ar ko piemēro maksimāli 
pieļaujamos līmeņus, pārtiku, nelielā 
daudzumā patērējamu mazsvarīgu pārtiku 
vai lopbarību, kas neatbilst minētajiem 
maksimāli pieļaujamajiem līmeņiem, 
nelaiž tirgū.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izveido atbildības režīmu 
kodolenerģijas jomā, lai reaģētu uz 
problēmām visās dalībvalstīs, kuras varētu 
ietekmēt kodolavārijas; šī sistēma 
nodrošina atbilstošu kompensāciju 
kodolavāriju gadījumā.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas piemērošanas nolūkā no trešām 
valstīm importētu pārtiku vai lopbarību 
uzskata par laistu tirgū, ja Savienības 
muitas teritorijā tām veikta tāda muitas 
procedūra, kas nav tranzīta procedūra.

Šīs regulas piemērošanas nolūkā no trešām 
valstīm importētu pārtiku, nelielā 
daudzumā patērējamu mazsvarīgu pārtiku 
vai lopbarību uzskata par laistu tirgū, ja 
Savienības muitas teritorijā tām veikta tāda 
muitas procedūra, kas nav tranzīta 
procedūra.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis uzrauga, lai to teritorijā tiktu 
ievēroti maksimāli pieļaujamie 
radioaktīvā piesārņojuma līmeņi. Tādēļ 
dalībvalstis uztur pārtikas un lopbarības 
oficiālās kontroles sistēmu un veic citas 
apstākļiem piemērotas darbības, tostarp 
informē sabiedrību par pārtikas un 
lopbarības nekaitīgumu un riskiem 
atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 178/2002 
17. pantam.
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. un 2.a punkts (jauns)

Regulas priekšlikums Grozījums

2. Visas dalībvalstis sniedz Komisijai pilnu 
informāciju par šīs regulas piemērošanu, jo 
īpaši par gadījumiem, kad konstatēta 
neatbilstība maksimāli pieļaujamajiem 
līmeņiem. Komisija šo informāciju paziņo 
pārējām dalībvalstīm.

2. Visas dalībvalstis sniedz Komisijai pilnu 
informāciju par šīs regulas piemērošanu, jo 
īpaši par: 

a) maksimāli pieļaujamo līmeņu regulāro 
pārbaužu grafiku savas valsts teritorijā;
b) maksimāli pieļaujamo līmeņu 
pārsniegšanas gadījumiem;
c) par kontroli atbildīgo valsts kompetento 
dienestu noteikšanu. 
Komisija šo informāciju iespējami īsākā 
laikā paziņo pārējām dalībvalstīm.

Par maksimāli pieļaujamo līmeņu 
pārsniegšanas gadījumiem informē, 
izmantojot ātrās brīdināšanas sistēmu, kas 
paredzēta Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (EK) Nr. 178/2002. 
2.a Dalībvalstis sniedz informāciju 
sabiedrībai, galvenokārt, izmantojot 
tiešsaistes pakalpojumu, par maksimāli 
pieļaujamajiem līmeņiem, ārkārtas 
situācijām un konstatētajiem maksimāli 
pieļaujamo līmeņu pārsniegšanas 
gadījumiem. Sabiedrība ir jāinformē arī 
par pārtikas produktiem, kuros 
radioaktivitāte var akumulēties augstākās 
koncentrācijās, un jo īpaši par produkta 
veidu, zīmolu, izcelsmi un analīžu 
veikšanas datumu.
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visas dalībvalstis sniedz Komisijai pilnu 
informāciju par šīs regulas piemērošanu, jo 
īpaši par gadījumiem, kad konstatēta 
neatbilstība maksimāli pieļaujamajiem 
līmeņiem. Komisija šo informāciju paziņo 
pārējām dalībvalstīm.

2. Visas dalībvalstis sniedz Komisijai pilnu 
informāciju par šīs regulas piemērošanu, jo 
īpaši par gadījumiem, kad konstatēta 
neatbilstība maksimāli pieļaujamajiem 
līmeņiem. Komisija šo informāciju paziņo 
pārējām dalībvalstīm. Komisija piemēro 
sankcijas tām dalībvalstīm, kuras pašas 
nav piemērojušas sankcijas par tādas 
lopbarības laišanu tirgū vai eksportēšanu, 
kas pārsniedz maksimāli pieļaujamos 
piesārņojuma līmeņus.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikumos ņem vērā radioaktīvo izotopu 
sabrukšanas ietekmi pārtikas produktu 
glabāšanas laikā. Atkarībā no 
piesārņojuma veida, piemēram, ja tas ir 
piesārņojums ar joda izotopiem, būtu 
jāveic šo pārtikas produktu 
radioaktivitātes līmeņa pastāvīgs 
monitorings.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2017. gada 31. martam 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
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Padomei ziņojumu par to, vai ir lietderīgi 
izveidot mehānismu, ar ko nodrošina 
kompensāciju lauksaimniekiem, kuru 
ražotajā pārtikā radioaktīvais 
piesārņojums pārsniedz maksimāli 
pieļaujamos piesārņojuma līmeņus, un 
tāpēc to nedrīkst laist tirgū. Šim 
mehānismam būtu jābalstās uz principu 
„piesārņotājs maksā”. Attiecīgā gadījumā 
ziņojumam pievieno likumdošanas 
priekšlikumu, ar ko izveido šādu 
mehānismu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

1. Komisija līdz 2017. gada 31. martam 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par pielikumos 
noteikto maksimāli pieļaujamo 
radioaktīvā piesārņojuma līmeņu 
piemērotību.
2. Ziņojumam jānodrošina iespējas 
verificēt, vai maksimāli pieļaujamie 
radioaktīvā piesārņojuma līmeņi 
nodrošina, ka tiek ievērots iedzīvotājiem 
noteiktais efektīvās devas līmenis 
1 mSv/gadā, un nodrošina, ka starojuma 
devas, ko saņem vairogdziedzeris, ir 
pietiekami zemākas par PVO īpaši 
neaizsargātām grupām rekomendēto 
10 mGy references līmeni stabilā joda 
lietošanai.
3. Ziņojumā apsver iespēju pārskatīt 
radionuklīdu klasifikāciju un tritija un 
oglekļa-14 iekļaušanu pielikumos. 
Novērtējot līmeņus, ziņojumā pievērš 
uzmanību vismazāk aizsargāto iedzīvotāju 
grupu, īpaši bērnu, aizsardzībai un pēta, 
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vai uz šī pamata nevajadzētu noteikt 
maksimāli pieļaujamos līmeņus visām 
iedzīvotāju kategorijām.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Pārtikas aprites un 
dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 178/200223 
58. panta 1. punktu. Minēto komiteju 
uzskata par komiteju Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.

1. Komisijai palīdz Augu, dzīvnieku, 
pārtikas aprites un dzīvnieku barības 
pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 178/200223 58. panta 1. punktu. 
Minēto komiteju uzskata par komiteju 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 

____________________ ____________________
23 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 
178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites 
tiesību aktu vispārīgus principus un 
prasības, izveido Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 
1.2.2002., 1. lpp.).

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 
178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites 
tiesību aktu vispārīgus principus un 
prasības, izveido Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 
1.2.2002., 1. lpp.).

Pamatojums
Ir mainījies komitejas nosaukums.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
6. pants

Regulas priekšlikums Grozījums

Lai nodrošinātu, ka I, II, un III pielikumā 
paredzētajos maksimāli pieļaujamajos 
līmeņos ir ievēroti jebkādi jauni vai 
papildu svarīgi dati, kas kļūst pieejami, jo 

Lai nodrošinātu, ka šīs regulas pielikumos 
paredzētajos maksimāli pieļaujamajos 
līmeņos ir ievēroti jebkādi jauni vai 
papildu svarīgi dati, kas kļūst pieejami, jo 
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īpaši saistībā ar zinātnisko informāciju, 
Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas 
Atomenerģijas kopienas dibināšanas 
līguma 31. pantā minēto ekspertu grupu 
ierosina minēto pielikumu pielāgošanu.

īpaši saistībā ar jaunāko zinātnisko 
informāciju, Komisija pēc apspriešanās ar 
3. panta 3. punktā minēto ekspertu grupu 
iesniedz Padomei un Parlamentam 
ziņojumu, kuram vajadzības gadījumā 
pievieno priekšlikumu par minēto 
pielikumu pielāgošanu.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Ziņojumi

Ja notikusi kodolavārija vai radusies 
jebkura cita radiācijas avārijas situācija, 
kas izraisa pārtikas un lopbarības 
piesārņojumu, Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā tā izklāsta saskaņā ar šo 
regulu veiktos pasākumus un atbilstīgi 
4. panta 2. punktam paziņoto informāciju. 
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PASKAIDROJUMS

Ir svarīgi, lai Eiropas Savienībai būtu atjaunināti juridiskie instrumenti, kuros būtu paredzētas 
ātras un katrai situācijai pielāgotas lēmumu pieņemšanas procedūras, lai novērstu tādas 
situācijas, kādas piedzīvotas pēc Černobiļas un Fukušimas negadījumiem.

2010. gada aprīlī Eiropas Komisija iesniedza priekšlikumu, kurā ierosināja pārstrādāt 
Regulu (Euratom) Nr. 3954/87 par pārtikas produktu un lopbarības maksimāli pieļaujamo 
radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas, 
Komisijas Regulu (Euratom) Nr. 944/89 par mazsvarīgo pārtikas produktu maksimāli 
pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas 
situācijas un Komisijas Regulu (Euratom) Nr. 770/90 par barības maksimāli pieļaujamo 
radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas. 

Saskaņā ar šā priekšlikuma juridisko pamatu bija jāapspriežas tikai ar Eiropas Parlamentu. 
2011. gada februārī un saskaņā ar Komisijas Juridiskās komitejas atzinumu Eiropas 
Parlamenta sesijā šajā saistībā tika nobalsots par normatīvo rezolūciju, aizstājot Euratom 
līguma 31. un 32. panta juridisko pamatu ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, kas paredzēja parastās likumdošanas procedūras 
piemērošanu. 

Tomēr šā priekšlikuma sagatavošanas gaitā konstatēja, ka Regulas (Euratom) Nr. 3954/87 
noteikumi neatbilst jaunajiem „komiteju procedūras” noteikumiem, kas ieviesti pēc Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā. Tāpēc Eiropas Komisija nolēma anulēt šo projektu un iesniegt jaunu.

Jaunajā priekšlikumā, kuram veltīts šis ziņojums, ir ieviesti vairāki jauni elementi, kas veido 
skaidrāku saikni ar Eiropas tiesību aktiem pārtikas nekaitīguma jomā. Faktiski savā 
paskaidrojuma rakstā Komisija atzīst, ka, ņemot vērā Kopienas primāro tiesību aktu attīstību 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu un nepieciešamību nodrošināt visu to likumdošanas 
pasākumu saskaņotību, kas attiecas uz nosacījumiem pārtikas un lopbarības importam no 
trešām valstīm, kuras skārusi kodolavārija vai radiācijas avārija, pasākumi, kas bija ieviesti 
Černobiļas avārijas kontekstā, ir „jāsaskaņo ar šajā regulā noteikto īstenošanas pilnvaru un 
procedūru režīmu. Attiecīgā gadījumā tas var nozīmēt arī juridiskā pamata grozīšanu.” Šo 
apstiprinājumu var interpretēt kā Eiropas Komisijas piekrišanu mainīt līdz šim izmantoto 
juridisko pamatu.
 
Priekšlikuma pielikumos ir noteikti maksimāli pieļaujamie līmeņi, kas piemērojami 
kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijā, un tos 2012. gadā apstiprināja saskaņā ar 
Euratom līguma 31. pantu izveidota ekspertu grupa un iekļāva Eiropas Komisijas publikācijā 
„Publication Radiation Protection 105”.

Kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijā Komisija pieņem īstenošanas aktu, lai 
piemērotu radioaktīvo atlieku maksimālās robežvērtības barībā. Vajadzības gadījumā šā akta 
pieņemšanas laikā Komisija var brīvi pielāgot pielikumos norādītos līmeņus, ja tas 
nepieciešams, ņemot vērā pastāvošos apstākļus.
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Saskaņā ar jauno „komiteju procedūru” Komisijai pirmo reizi palīdzēs Augu, dzīvnieku, 
pārtikas un lopbarības pastāvīgās komitejas Pārtikas aprites toksikoloģiskās drošības nodaļa, 
kas risina pārtikas un lopbarības radioaktīvā piesārņojuma jautājumu, kā paredzēts 58. panta 
1. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulā (EK) Nr. 178/2002, 
ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu.

Referentes viedoklis

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2010. gadā pieņemto atzinumu referente ierosina mainīt 
regulas juridisko pamatu, piešķirot Eiropas Parlamentam koplēmuma pilnvaras. Eiropas 
Komisijas priekšlikuma galīgais mērķis ir pārtikas nekaitīguma nodrošināšana, un regulā ir 
jāatspoguļo Kopienas tiesību aktu attīstība, sākot jau ar Māstrihtas līguma pieņemšanu (1992), 
kurā tika iekļauts pants par sabiedrības veselību (168. pants), kas ir jāņem vērā, pārskatot 
iepriekš pieņemtu tiesību aktu. Tas ir būtisks apstāklis, kuram jāpievērš īpaša uzmanība, 
apsverot lēmumu pieņemšanas pilnvaru piešķiršanu Eiropas Parlamentam. Referente kā 
juridisko pamatu ierosina izmantot Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. panta 
4. punkta b) apakšpunktu un 114. pantu, ar ko Parlamentam piešķir koplēmuma pilnvaras gan 
attiecībā uz lopbarību, gan pārtiku.

Ziņojuma projekta autore uzskata, ka īstenošanas aktu izmantošana, lai risinātu kritiskas 
situācijas, ko izraisījusi kodolavārija vai cita veida radiācijas avārijas situācijas, ir 
vispiemērotākais veids, lai varētu ātri rīkoties. Faktiski Komisija paredz īpašu steidzamības 
procedūru, bez iepriekšējas pārbaudes pieņemot īstenošanas aktu, kad nepieciešams rīkoties 
nekavējoties, lai garantētu patērētāju drošību. Tomēr Parlaments patur koplēmuma tiesības 
gadījumos, kad tiek mainīti regulas pielikumos noteiktie līmeņi, ja tos nepieciešams pārskatīt, 
ņemot vērā jaunu zinātnisko informāciju. Ziņojuma projektā ir arī noteikts pienākums Eiropas 
Komisijai iesniegt ziņojumu Parlamenta un Padomei par pasākumiem, kas veikti 
kodolavārijas vai jebkurā citā radiācijas avārijas situācijā.

Attiecībā uz īstenošanas aktiem, kuri tiek pieņemti kodolavārijas vai jebkurā citā radiācijas 
avārijas situācijā, ziņojuma projektā ir paredzēta iespēja tos pārskatīt tik daudz reižu, cik 
nepieciešams, lai ņemtu vērā piesārņojuma attīstības tendences. Projekta atzinumos ir 
paskaidrots, kādi parametri tiek izmantoti, nosakot regulas pielikumos noteiktos maksimāli 
pieļaujamos līmeņus. Komisijas ierosinātais teksts ir jāpapildina, iekļaujot arī procedūras, kas 
aprakstītas Regulā (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus 
principus, kurā kā viens no pasākumiem ir noteikta arī ātrās brīdināšanas sistēma, kas 
nodrošina ātru informācijas apmaiņu. Turklāt ir arī jāsniedz attiecīgas atsauces uz tiesību 
aktiem, lai iekļautu minētajā regulā norādīto terminu „pārtika”, „lopbarība” un „laišana tirgū” 
definīcijas. Iekļaujot šīs atsauces, tiek nodrošināta minēto definīciju iespējamu grozījumu 
automātiska piemērošana, jo pretējā gadījumā šā tiesību akta teksts var atšķirties no Regulas 
(EK) Nr. 178/2002.
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JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU 

Giovanni La Via
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas
priekšsēdētājam
BRISELĒ

Temats: Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Padomes regulai par pārtikas un 
lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc 
kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas 

Godātais priekšsēdētāj!

Ar 2015. gada 5. februāra vēstuli Jūs saskaņā ar Reglamenta 39. panta 2. punktu vērsāties pie 
Juridiskās komitejas, prasot izvērtēt iepriekš minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata 
atbilstību.

Komisijas ierosinātais juridiskais pamats ir Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas 
līguma ("Euratom līguma") 31. un 32. pants. 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai iesniegto grozījumu mērķis ir 
mainīt juridisko pamatu uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 168. panta 
4. punkta b) apakšpunktu un 114. pantu.

Juridiskā komiteja minēto jautājumu izskatīja 2015. gada 24. marta sanāksmē.

I — Situācijas raksturojums

Ierosinātās Padomes regulas mērķis ir aizstāt Padomes Regulu (Euratom) Nr. 3954, Komisijas 
Regulu (Euratom) Nr. 944/89 un Komisijas Regulu (Euratom) Nr. 770/90, kuras visas ir 
saistītas ar pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni. 

Šis priekšlikums ir iepriekš — 2010. gadā — iesniegtā priekšlikuma grozījums minēto tiesību 
aktu pārstrādāšanai, ar kuru tomēr noteikumi netika saskaņoti ar LESD 291. pantu par 
īstenošanas pilnvaru piešķiršanu un 2011. gada Īstenošanas aktu regulu1. Parlaments 
2011. gadā pieņēma normatīvo rezolūciju par 2010. gada pārstrādāto priekšlikumu, kurā tas 
mainīja juridisko pamatu no Euratom līguma 31. un 32. panta uz LESD 168. panta 4. punkta 
b) apakšpunktu2.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
2 Skatīt Juridiskās komitejas 2010. gada 22. novembra atzinumu.
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Grozītajā priekšlikumā, kas ir šā atzinuma priekšmets, Euratom līguma 31. un 32. pants tomēr 
patiešām tika saglabāts kā tā juridiskais pamats.

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojuma projektā par 
iesniegto priekšlikumu iekļauts grozījums nolūkā mainīt juridisko pamatu uz Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu un 114. pantu.

[AM 2] Regulā ir jāņem vērā Eiropas Savienības līgumu attīstība un jo 
īpaši — Māstrihtas līguma (1992) 168. panta par sabiedrības veselību 
iekļaušana, kas joprojām ir spēkā pēc Euratom regulu pieņemšanas. LESD 
168. panta 4. punkta b) apakšpunktā ir noteikti saskaņošanas pasākumi 
saistībā ar lopbarību, savukārt 114. pantā par iekšējo tirgu tiek garantēta 
barībā pieļaujamo atlieku maksimālo robežvērtību saskaņošana.

Nolūkā mainīt juridisko pamatu attiecībā uz ziņojuma projektu ir iesniegti šādi grozījumi ar 
norādītajiem pamatojumiem:

[AM 24] Lai nodrošinātu augstu ES iedzīvotāju aizsardzības līmeni 
radioaktīvā piesārņojuma gadījumā un šai regulai nodrošinātu demokrātisku 
likumību, saskaņā ar jauno Lisabonas līgumu ir jāmaina juridiskais pamats, 
lai Eiropas Parlamentam piešķirtu lēmumu pieņemšanas pilnvaras attiecībā 
uz regulu, ar kuru iespējami var ietekmēt sabiedrības veselību.

[AM 28] Lai nodrošinātu augstu ES iedzīvotāju aizsardzības līmeni 
radioaktīvā piesārņojuma gadījumā un piešķirtu šai regulai demokrātisku 
likumību, saskaņā ar jauno Lisabonas līgumu ir jāmaina juridiskais pamats, 
lai Eiropas Parlamentam piešķirtu lēmumu pieņemšanas pilnvaras attiecībā 
uz regulu, kurai var būt potenciāla ietekme uz sabiedrības veselību. 
Priekšlikumā jāņem vērā sabiedrības veselība (168. pants) un patērētāju 
aizsardzība (169. panta 1. punkts).

Attiecīgie Līguma panti

Komisijas priekšlikumā par juridisko pamatu tiek ieteikti šādi Euratom līguma 3. nodaļas 
"Veselības aizsardzība un darba drošība" panti (autora izcēlums):

31. pants

Pamatstandartus izstrādā Komisija, saņēmusi atzinumu no personu grupas, 
ko iecēlusi Zinātnes un tehnikas komiteja no dalībvalstu zinātnieku un jo īpaši 
sabiedrības veselības ekspertu vidus. Komisija saņem Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas atzinumu par šiem pamatstandartiem.

Apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, Padome pēc Komisijas priekšlikuma un 
saņēmusi no tās minēto komiteju atzinumus, nosaka pamatstandartus; 
Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

32. pants
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Pēc Komisijas vai kādas dalībvalsts lūguma pamatstandartus var pārskatīt 
vai papildināt saskaņā ar 31. pantā paredzēto procedūru.

Komisija izskata katru lūgumu, ko iesniegusi kāda dalībvalsts.

Termins "pamatstandarti" ir definēts Euroatom līguma 30. pantā (autora izcēlums):

30. pants

Kopienā nosaka pamatstandartus darbinieku un sabiedrības veselības 
aizsardzībai pret draudiem, ko rada jonizējošais starojums.

"Pamatstandarti" ir:

a) maksimālās pieļaujamās devas, kas ir savienojamas ar pietiekamu drošību;

b) maksimālie pieļaujamie kaitīgās iedarbības un piesārņojuma līmeņi;

c) strādājošo veselības stāvokļa kontroles pamatprincipi.

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja par juridisko pamatu ierosina 
šādus LESD pantus (autora izcēlums):

168. pants
(bijušais EKL 152. pants)

[...]

4. Atkāpjoties no 2. panta 5. punkta un 6. panta a) apakšpunkta, un saskaņā 
ar 4. panta 2. punkta k) apakšpunktu, Eiropas Parlaments un Padome 
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc apspriešanās ar Ekonomikas 
un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, veicina šajā pantā minēto 
mērķu sasniegšanu, lai ievērotu kopīgos drošības apsvērumus, paredzot:

a) [...]

b) veterinārijas un fitosanitārijas pasākumus, kuru tiešais mērķis ir 
sabiedrības veselības aizsardzība;

[...]

114. pants
(bijušais EKL 95. pants)

1. Ja vien Līgumi neparedz ko citu, turpmāk izklāstītos noteikumus piemēro, 
lai sasniegtu 26. pantā noteiktos mērķus. Eiropas Parlaments un Padome 
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc apspriešanās ar Ekonomikas 
un sociālo lietu komiteju paredz pasākumus, lai tuvinātu dalībvalstu 
normatīvos vai administratīvos aktus, kuri attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un 
darbību.



PE546.837v02-00 38/42 RR\1063700LV.doc

LV

2. [...]

3. Šā panta 1. punktā paredzētajos priekšlikumos, kas attiecas uz veselības 
aizsardzību, drošību, vides aizsardzību un patērētāju tiesību aizsardzību, 
Komisija par galveno uzskata augstu aizsardzības līmeni, īpašu uzmanību 
pievēršot visiem atklājumiem, kas pamatojas uz zinātnes faktiem. Saskaņā ar 
attiecīgām pilnvarām arī Eiropas Parlaments un Padome tiecas sasniegt šo 
mērķi.

[...]

8. Ja kāda dalībvalsts norāda uz kādu īpašu veselības aizsardzības problēmu 
jomā, kur iepriekš noteikti saskaņošanas pasākumi, tā vērš uz to Komisijas 
uzmanību, un Komisija tūlīt pārliecinās, vai ir jāierosina Padomei attiecīgi 
pasākumi.

III — Ierosinātais juridiskais pamats

Euratom līguma 31. pantā ir paredzēts pamatstandartu pieņemšanas juridiskais pamats 
darbinieku un sabiedrības veselības aizsardzībai pret draudiem, ko rada starojums, savukārt 
Euratom līguma 32. pants paredz juridisko pamatu pamatstandartu pārskatīšanai un 
noteikumiem šo standartu papildināšanai. Padome pieņem vienprātīgu lēmumu, un notiek 
apspriešanās ar Parlamentu.

LESD 168. panta 4. punkta b) apakšpunkts paredz juridisko pamatu veterinārijas un 
fitosanitārijas pasākumu pieņemšanai, kuru tiešais mērķis ir sabiedrības veselības aizsardzība. 
Šos pasākumus pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

LESD 114. pants paredz juridisko pamatu iekšējā tirgus izveidei un darbībai, pieņemot 
pasākumus to noteikumu tuvināšanai, kas regulē šo jomu. Šādus pasākumus pieņem saskaņā 
ar parasto likumdošanas procedūru.

IV — Judikatūra un iepriekšējie atzinumi par juridisko pamatu

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka "Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta 
uz objektīviem elementiem, kurus Tiesa var pārbaudīt, tostarp uz tiesību akta mērķi un 
saturu"1. Tāpēc nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt par iemeslu tiesību akta atcelšanai.

Parlamenta Juridiskais dienests ir vērsis Komitejas uzmanību uz to, ka Tiesa nesen ir lēmusi2 
jautājumā par tiesību akta pareizo juridisko pamatu3, izvirzot tādus pašus jautājumus, kā 
apspriežamais priekšlikums. Tiesa konstatēja šādus svarīgus aspektus (autora izcēlums):

35. Tomēr Tiesa vairākkārt jau ir nospriedusi, ka EAEK līguma 2. sadaļas 

1 Lieta Nr. C–45/86 Komisija/ Padome (Vispārējās tarifa preferences), ECR (1987) 1439., 5. punkts; Lieta 
Nr. C–440/05 Komisija/ Padome, Krājums (2007), I-9097; Lieta Nr. C–411/06 Komisija/ Parlaments un Padome 
(2009. gada 8. septembris) (OV C 267 7.11.2009., 8. lpp.)
2 Lieta Nr. C–48/14 Komisija/ Padome.
3 Padomes 2013. gada 22. oktobra Direktīva 2013/51/Euratom, ar ko nosaka iedzīvotāju veselības aizsardzības 
prasības attiecībā uz radioaktīvām vielām dzeramajā ūdenī (OV L 296 7.11.2013., 12. lpp.)
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3. nodaļas noteikumi ir jāinterpretē plaši, lai nodrošinātu to lietderīgo 
iedarbību[...]. 
 Tādējādi minētie noteikumi, kuru sastāvdaļa ir EAEKL 30. un 31. pants, 
tiecas nodrošināt konsekventu un efektīvu sabiedrības veselības aizsardzību 
pret briesmām, ko rada jonizējošais starojums, neatkarīgi no tā izcelsmes 
avota un neatkarīgi no personu kategorijām, kuras pakļautas šādai radiācijai 
[...].

36. Turklāt, ja Līgumos pastāv specifiskāka tiesību norma, kas var veidot 
attiecīgā tiesību akta juridisko pamatu, tad šis tiesību akts ir jābalsta uz 
minēto tiesību normu [...].

37. EA līgums 31. pants veido specifiskāku juridisko pamatu attiecībā uz 
sabiedrības veselības aizsardzību pret radioaktīvajām vielām dzeramajā 
ūdenī nekā vispārējais juridiskais pamats, kas izriet no LESD 192. panta 1. 
punkta. 
 EAEK līgums ietver normu kopumu attiecībā tieši uz iedzīvotāju un vides 
aizsardzību pret jonizējošo starojumu [...].

38. Katrā ziņā, ja vienkāršs konstatējums, saskaņā ar kuru tiesību akta 
saistībā ar radioaktīvajām vielām mērķis ir cilvēku veselības aizsardzība 
LESD 191. panta 1. punkta izpratnē, ir pietiekams, lai izvēlētos LESD 192. 
panta 1. punktu kā piemērotu minētā tiesību akta juridisko pamatu, EAEKL 
31. pantu vairs nevar izmantot kā Savienības rīcības juridisko pamatu tāpēc, 
ka pamatstandartu EAEKL 30. panta izpratnē mērķis būtībā ir cilvēku 
veselības aizsardzība. Tādējādi Parlamenta argumentācijā ne vien netiek 
ņemta vērā EAEKL 31. panta, kas veido specifiskāku juridisko pamatu nekā 
LESD 192. panta 1. punkts, lietderīgā iedarbība, bet arī EA līgumā 106.a 
panta 3. punktā ietvertais princips, saskaņā ar kuru LESD nav paredzētas 
atkāpes no EAEK līguma noteikumiem. 

Tālab Tiesa nepārprotami noteikusi, Euratom līguma 31. panta noteiktā procedūrai ir 
prioritāte salīdzinājumā ar vispārīgākiem LESD noteikumiem, ja runa ir par Savienības 
pasākumiem, kuru mērķis ir sabiedrības veselības aizsardzība pret starojumu un radioaktīvo 
piesārņojumu.

Juridiskā komiteja 2013. gada 17. septembra atzinumā par juridisko pamatu tiesību akta 
priekšlikumam par drošības standartiem aizsardzībai pret starojuma draudiem1 ierosināja 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai, ka atbilstošajam juridiskajam 
pamatam vajadzētu būt 31. un32. pantam, nevis LESD 192. panta 1. punktam.

V. Ierosinātās regulas mērķis un saturs

1 Padomes 2013. gada 5. decembra Direktīva 2013/59/EURATOM , ar ko nosaka drošības pamatstandartus 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, 
Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom 
(OV L 13, 17.1.2014., 1. lpp.).
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Šā priekšlikuma mērķis ir konsolidēt spēkā esošos Euratom tiesību aktus, lai noteiktu drošības 
pamatstandartus darbinieku, sabiedrības, pacientu un citu medicīniskai apstarošanai pakļautu 
personu veselības aizsardzībai pret briesmām, ko rada pārtikas un lopbarības radioaktīvais 
piesārņojums pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas, lai dalībvalstis šos 
standartus vienveidīgi īstenotu. 

Priekšlikumā un tā pielikumos noteikts maksimāli pieļaujamais radioaktīvā piesārņojuma 
līmenis pārtikai, maksimāli pieļaujamais līmenis mazsvarīgai pārtikai, un maksimāli 
pieļaujamais radioaktīvā piesārņojuma līmenis lopbarībai, ko var laist tirgū pēc kodolavārijas 
vai citas radiācijas avārijas situācijas, kura var izraisīt vai ir izraisījusi pārtikas un lopbarības 
būtisku radioaktīvu piesārņojumu, un procedūras šo maksimāli pieļaujamo līmeņu 
piemērošanai. 

Atbilstīga juridiskā pamata noteikšana

Visi tiesību akti, kurus paredzēts aizstāt ar priekšlikumu, ir pamatoti ar Euratom līguma 
31. pantu, un ierosinātajā regulā ir saglabāti visi tie paši maksimālie pieļaujamie līmeņi, kas 
iepriekš noteikti attiecībā uz avārijas situācijām nākotnē. Ņemot vērā zinātnisko atziņu 
attīstību par radioaktīvā piesārņojuma devām un riskiem, iespējams, ka pamatstandarti 
nākotnē būs jāpārskata vai jāpapildina. Tālab arī Euratom līguma 32. pants ir iekļauts kā 
priekšlikuma juridiskais pamats.

Ierosinātā pasākuma mērķis un saturs ir izšķiroši faktori juridiskā pamata izvēles pareizības 
noteikšanā, kā to liecina no Tiesas jurisdikcijas izrietošie principi.

Priekšlikuma galvenais mērķis ir noteikt drošības pamatstandartus aizsardzībai pret briesmām, 
ko rada pārtikas un lopbarības radioaktīvais piesārņojums pēc kodolavārijas vai citas 
radiācijas avārijas situācijas Euratom sistēmas ietvaros. Tālab priekšlikumā iekļauti starojuma 
maksimālie līmeņi pārtikai un lopbarībai un procedūra to aktualizēšanai.

Ņemot vērā Tiesas judikatūru un Komitejas iepriekšējo pieredzi, jo īpaši iepriekš citēto 
spriedumu lietā C–48/14 un atzinumu par juridisko pamatu attiecībā uz 2013. gada jonizētā 
starojuma direktīvu, Euratom līguma 31. un 32. pantam jābūt par priekšlikuma juridisko 
pamatu. Ierosināto alternatīvo LESD paredzēto juridisko pamatu, kuriem, runājot par 
sabiedrības veselību, vidi un patērētāju aizsardzību, ir vispārīgāks raksturs, tostarp arī LESD 
168. panta 4. punkta b) apakšpunkta un 114. panta, izmantošana visdrīzāk izraisītu tiesību 
akta atcelšanu, ja to apstrīdētu Tiesā.

VII – Secinājums 

Euratom līguma 31. un 32. pants ir priekšlikuma atbilstīgais juridiskais pamats.

VIII – Ieteikums

Juridiskā komiteja 2015. gada 24. marta sanāksmē, balsojot ar 21 balsi "par", 2 balsīm "pret" 
un 2 balsīm atturoties1, attiecīgi nolēma ieteikt Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 

1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Lidia 
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nekaitīguma komitejai nemainīt juridisko pamatu un saglabāt Euratom līguma 31. un 
32. pantu, kā to ierosinājusi Komisija, ja vien netiek grozīti būtiski regulas noteikumi, kas 
padarītu nepieciešamu papildu juridisko pamatu paredzēšanu.

Ar cieņu

Pavel Svoboda

Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (priekšsēdētāja vietnieki), Heidi Hautala (referente), Joëlle Bergeron, 
Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Andrzej Duda, 
Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte Guteland, 
Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Victor Negrescu, 
Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka.
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