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Изменение 21

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Позоваване 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност, и по-
специално член 31 от него,

като взе предвид Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 168, 
параграф 4 и член 169, параграф 3 от 
него,

Or. fr

Обосновка

За да се осигури високо равнище на защита на здравето на гражданите на ЕС в случай 
на радиоактивно замърсяване и да се даде демократична легитимност на приемането 
на настоящия регламент, правното основание следва да се промени съгласно новия 
Договор от Лисабон, така че да се даде на Европейския парламент роля при вземане 
на решение относно един регламент, който потенциално засяга общественото здраве. 
Предлага се да се вземат предвид общественото здраве (член 168) и защитата на 
потребителите (член 169, параграф 1).

Изменение 22
Ivo Belet

Предложение за регламент
Позоваване 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност, и по-
специално член 31 от него,

като взе предвид Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 168, 
параграф 4, буква б) от него,

Or. en
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Обосновка

Член 168, параграф 4, буква б) позволява приемане на мерки във фитосанитарната 
област. Целта на регламента е да се определят максимално допустими нива на 
радиоактивно замърсяване на храни и фуражи след ядрен инцидент или извънредна 
ситуация, докато Директива 96/29/Евратом на Съвета, основана на член 31 от 
Договора за Евратом, визира групата лица, които биха могли да бъдат изложени на 
евентуално радиоактивно замърсяване. Следователно позоваването на Договора за 
Евратом е неподходящо, тъй като основната цел на регламента е защитата на 
общественото здраве, което представлява област, уредена от член 168 от ДФЕС.

Изменение 23

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 2, буква б) от Договора 
изисква Съветът да установява 
еднообразни стандарти за 
безопасност и защита на здравето на 
работниците и обществото и да 
осигури тяхното приложение, както 
е посочено в дял втори, глава III от 
Договора.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Позоваването на член от Договора за Евратом е ненужно предвид приемането на 
Директива 96/29/Евратом, която определя тези стандарти и е спомената в 
съображение 3. Позоваването на защитата на здравето и на Договора от Лисабон 
замества това съображение.

Изменение 24
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Съображение 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 2, буква б) от Договора изисква 
Съветът да установява еднообразни 
стандарти за безопасност и защита на 
здравето на работниците и обществото и 
да осигури тяхното приложение, както е 
посочено в дял втори, глава III от 
Договора.

(2) Член 2, буква б) от Договора за 
Евратом изисква Съветът да 
установява еднообразни стандарти за 
безопасност и защита на здравето на 
работниците и обществото и да осигури 
тяхното приложение, както е посочено в 
дял втори, глава III от Договора за 
Евратом.

Or. en

Обосновка

С цел яснота: да не се разбира като „Договора за Европейския съюз“ — с цел 
улесняване бъдещото прилагане на настоящия регламент.

Изменение 25

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Съгласно член 168 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз следва да се осигури високо 
равнище на закрила на човешкото 
здраве при разработването и 
изпълнението на всички политики и 
дейности на Съюза.

Or. fr

Изменение 26
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 4 



PE452.760v02-00 6/37 AM\839508BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) След аварията в Чернобилската 
атомна централа на 26 април 1986 г. 
значителни количества радиоактивни 
материали бяха изпуснати в 
атмосферата, замърсявайки храните и 
фуражите в няколко европейски страни 
до значителни от здравна гледна точка 
нива.

(4) След аварията в Чернобилската 
атомна централа на 26 април 1986 г. 
значителни количества радиоактивни 
материали бяха изпуснати в 
атмосферата, замърсявайки храните и 
фуражите в няколко европейски страни 
до значителни от здравна гледна точка 
нива; почвата също беше замърсена 
от отложени радиоактивни 
вещества, което увеличи 
радиоактивността на горските и 
селскостопанските храни, добивани в 
засегнатите области.

Or. pl

Обосновка

Въздействията от замърсяването с радиоактивни вещества може да бъде непряко и 
забавено (дори с много години).

Изменение 27

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Възниква необходимост от 
изграждане на система, която да даде 
възможност на Европейската общност 
за атомна енергия след ядрен или друг 
вид радиационен инцидент, който може 
да доведе или е довел до значително 
радиоактивно замърсяване на храните и 
фуражите, да фиксира максимално 
допустими нива на радиоактивно 
замърсяване с цел защита на 

(6) Възниква необходимост от 
изграждане на система, която да даде 
възможност на Европейския съюз след 
ядрен или друг вид радиационен 
инцидент, който може да доведе или е 
довел до значително радиоактивно 
замърсяване на храните и фуражите, да 
фиксира максимално допустими нива на 
радиоактивно замърсяване с цел 
гарантиране на високо равнище на 
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населението. защита на общественото здраве.

Or. fr

Изменение 28
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) На основата на Договора за 
създаване на Европейската общност 
за атомна енергия и съгласно членове 
4 и 9 от него, Комисията подкрепя 
научни изследвания на опасностите 
от замърсяване с радиоактивни 
изотопи на храните и фуражите и на 
въздействието от йонизиращото 
лъчение (напр. гама-лъчи), използвано 
за стерилизиране, върху качеството 
на тези продукти от гледна точка на 
химичния и радиологичен риск.   

Or. pl

Обосновка

Храните и фуражите в зависимост от вида си биват замърсявани с радиоактивни 
изотопи по различни начини, напр. в зависимост от това, дали съставляват част от 
кореновата система, стъблото, листата или цветовете. Химическият състав също 
може да претърпи промяна под влияние на йонизиращото лъчение, което може да има 
отрицателно въздействие върху качеството на храните и фуражите.

Изменение 29
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Радиологичната безопасност на 
храни и фуражи не може да бъде 
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обект на патенти, които да не 
позволяват използването на 
подходящите предпазни технологии 
без закупуване на лицензионни права.

Or. pl

Обосновка

Новаторските технологии, намаляващи замърсяването на храни и фуражи от 
радиоактивни вещества, не следва да се монополизират.

Изменение 30

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Ако се налага от 
обстоятелствата, Комисията 
незабавно следва да приеме регламент, 
с който ще бъдат установени
приложими предварително установени 
максимално допустими нива.

(8) В случай на ядрен инцидент или 
радиологична извънредна ситуация 
Комисията незабавно трябва да 
приложи предварително установени 
максимално допустими нива и да ги 
съобщи на обществеността.

Or. fr

Обосновка

Няма нужда да се приема отделен регламент. Настоящият регламент следва да се 
прилага пряко.

Изменение 31
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС по отношение на 
адаптирането към техническия 
прогрес на максимално допустимите 
нива на радиоактивно замърсяване на 
храните и фуражите (приложения І и 
ІІІ и на списъка на храни с 
второстепенно значение (приложение 
ІІ). От особена важност е Комисията 
да проведе подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на равнището на 
Европейския орган за безопасност на 
храните и на друго експертно 
равнище.

Or. en

Обосновка

Очаква се експертите от Европейския орган за безопасност на храните да бъдат по-
опитни по този въпрос, тъй като те работят по него през последните 7-8 години (от 
момента на създаване на Европейския орган за безопасност на храните).

Изменение 32

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) На базата на настоящите налични 
данни в областта на радиационната 
защита бяха установени сравнителни 
нива, които нива могат да се използват 
като база за фиксиране на максимално 
допустимите нива на радиоактивно 
замърсяване, които трябва да се 

(9) На базата на настоящите налични 
данни в областта на радиационната 
защита бяха установени сравнителни 
нива, които нива трябва да се използват 
като база за фиксиране на максимално 
допустимите нива на радиоактивно 
замърсяване, които трябва да се 
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прилагат незабавно след ядрения или 
друг радиационен инцидент, който е 
довел или може да доведе до значително 
радиационно замърсяване на храните и 
фуражите.

прилагат незабавно след ядрения или 
друг радиационен инцидент, който е 
довел или може да доведе до значително 
радиационно замърсяване на храните и 
фуражите.

Or. fr

Изменение 33

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Тези максимално допустими нива 
са съобразени с последните научни 
становища в международен мащаб, 
които отразяват необходимостта от 
създаване на усещане за сигурност у 
обществото и недопускане на
нарушения в международната 
законодателна практика.

(10) Установените сравнителни нива 
и максимално допустимите нива 
следва да бъдат преразглеждани 
редовно, за да са съобразени с 
последните научни постижения и 
становища в международен мащаб, да 
отразяват необходимостта от създаване 
на усещане за сигурност у обществото и 
осигуряване на високо равнище на 
защита на обществото, и да не 
допускат различия в международната 
законодателна практика.

Or. fr

Обосновка

Настоящите стойности съгласно регламента не са актуализирани от приемането 
им. Оттогава са направени нови постижения в оценяването на дозите на облъчване и 
въздействието върху здравето. Администрацията по храните и лекарствата на САЩ 
(FDA) преразгледа установените сравнителни нива и максимално допустимите нива 
през 1998 г. и препоръча стойности, много по-ниски от тези, които са в сила за ЕС и 
които трябва да бъдат приведени в съответствие с международните промени в тази 
област.

Изменение 34
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Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Необходимо е да се вземат предвид 
специфичните условия за прилагане и 
следователно да се установи процедура, 
която да позволява бързо адаптиране
на тези предварително установени нива 
до максимално допустими нива, 
подходящи за обстоятелствата на 
всеки определен ядрен инцидент или 
всеки случай на радиационна 
опасност, които могат да доведат 
или са довели до значително 
замърсяване на храни и фуражи.

(11) В случай на ядрен инцидент или 
всякаква  друга радиологична 
извънредна ситуация е необходимо да 
се вземат предвид специфичните 
обстоятелства и условия на всеки 
инцидент и следователно да се 
установи процедура, която да позволява 
бързо понижаване на тези 
предварително установени максимално 
допустими нива и при необходимост 
въвеждане на максимално допустими 
нива за други радионуклиди (по-
специално тритий) във връзка с 
инцидента, с оглед на гарантиране на 
най-високо възможно равнище на 
защита на населението.

Or. fr

Обосновка

Тъй като инцидентите и радиологичните извънредни ситуации могат да са различни 
по характер и да се отнасят до различни радионуклиди, следва да се предвиди 
механизъм за бързо преразглеждане. Гъвкавостта с цел да може да се отговори на 
специфичните обстоятелства на всеки инцидент е също така характерна за подхода 
на FDA на САЩ, която препоръчва незабавна оценка след инцидент, за да се 
гарантира, че приложимите нива са подходящи за ситуацията.

Изменение 35

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 12 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Регламент, който установява 
приложими максимално допустими 
нива следва също да поддържа 
единството на Вътрешния пазар и да 
избягва нежелателни действия в 
търговската практика в рамките на 
Съюза .

заличава се

Or. fr

Обосновка

Принципът на вътрешния пазар е вече споменат в съображение 5.

Изменение 36
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Критериите за пускане на 
пазара на храни и фуражи следва да 
отчитат нивото на фонова радиация 
в съответната област.

Or. pl

Обосновка

Няма икономическо основание за отчитане на радиоактивността на храни и фуражи 
в бекерели на килограм, когато при консумация те водят до средна доза в милисиверти 
няколко десетки или дори няколко стотици пъти по-ниска от годишната фонова доза, 
която се получава на дадено място.

Изменение 37

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За улесняване адаптирането на 
максимално допустимите нива следва да 
се предвидят процедури, които да 
позволяват консултации на експерти, 
включително Групата от експерти, 
която е посочена в член 31 от 
Договора.

(13) За улесняване адаптирането на 
максимално допустимите нива следва да 
се предвидят процедури, които да 
позволяват редовни консултации на 
експерти. Група от експерти се 
съставя от Комисията въз основа на 
научни и етични критерии. 
Комисията следва да оповести 
публично състава на групата и 
декларациите за интереси на 
членовете. При адаптиране на 
максимално допустимите нива 
Комисията следва също така да се 
консултира с експерти от 
международни организации, 
извършващи дейност в областта на 
радиационната защита.

Or. fr

Обосновка

В момента няма прозрачна информация относно състава на групата от експерти, 
посочена в член 31 от Договора за Евратом. Съставът на групата трябва да бъде 
определен по ясен и прозрачен начин под отговорността на Европейската комисия, 
какъвто е случаят с други научни комитети, особено в сферата на здравеопазването 
и защитата на потребителите.

Изменение 38
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За улесняване адаптирането на 
максимално допустимите нива следва да 
се предвидят процедури, които да 
позволяват консултации на експерти, 
включително Групата от експерти, 

(13) За улесняване адаптирането на 
максимално допустимите нива следва да 
се предвидят процедури, които да 
позволяват консултации на експерти, 
включително Групата от експерти, 
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която е посочена в член 31 от Договора. която е посочена в член 31 от Договора 
за Евратом.

Or. en

Обосновка

С цел яснота: да не се разбира като „Договора за Европейския съюз“ — с цел 
улесняване бъдещото прилагане на настоящия регламент.

Изменение 39
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 13 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) В случай на ядрен или свързан с 
радиоактивност инцидент следва във 
всеки отделен случай да се определя 
чрез консултационни процедури дали 
да се позволява третиране чрез 
разреждане, напр. смесване на 
замърсено с незамърсено мляко.  

Or. pl

Обосновка

Ако един литър мляко с ниво на радиоактивност 300 Bq/l се смеси с 10 литра 
незамърсено мляко, усредненото замърсяване би било по-ниско от нивата, посочени в 
приложение І. 

Изменение 40

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 13 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Приемането на максимално 
допустимите нива съгласно 
настоящия регламент следва да се 
основава на изискванията за защита 
за най-критичните и уязвими групи 
от населението, по-специално децата 
и хората в изолирани географски 
области или хората, които 
консумират произведени от самите 
тях продукти. Максимално 
допустимите нива следва да бъдат 
едни и същи за цялото население и 
следва да се основават на най-
ниските нива. 

Or. fr

Обосновка

Това е и подходът, прилаган от FDA на САЩ, която през 1998 г. след проучване на 
сравнителните нива за различни възрастови групи препоръчва да се приема най-
ограничаващото ниво по възрастова група и по радионуклид, като така се гарантира 
високо равнище на защита за цялото население на основата на защитата на най-
уязвимите и се опростява прилагането на препоръките (един и същ хранителен 
режим за всички членове на семейството).

Изменение 41

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Разглежданите храни са от по-
малка важност за хранителния 
режим и са периферни по отношение 
на консумацията на храни от 
населението.

заличава се

Or. fr



PE452.760v02-00 16/37 AM\839508BG.doc

BG

Обосновка

Определението за по-маловажни храни е произволно, тъй като хранителните режими 
не са еднакви в целия ЕС. Те могат да варират значително в зависимост от обичаите 
и географската област. Някои храни (батат, маниока, какаова маса и т.н.) може да 
се консумират в големи количества от някои групи от населението. Не всички храни 
задържат радиоактивността по един и същ начин. Съответно разликата между 
храни и по-маловажни храни следва да се премахне.

Изменение 42

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Уместно е Съветът да запази 
правото си да упражнява директно 
правомощието да приеме регламент, за 
да може да одобри своевременно
мерките, предложени от Комисията през 
първия месец след ядрен инцидент или 
радиационна опасност. Съответното 
предложение за промяна или 
потвърждаване на разпоредбите в 
регламента, приет от Комисията, по-
специално установяването на 
максимално допустими нива на 
радиоактивно замърсяване, следва да 
бъде основано на член 31 от Договора 
като се има предвид опазването на 
здравето на населението. Това не засяга 
възможността в дългосрочен план 
след инцидент или радиационна 
опасност други правни инструменти 
или друго правно основание да бъдат 
използвани с цел контролиране на 
храните и фуражите, които се 
пускат на пазара.

(15) Уместно е Съветът да запази 
правото си да упражнява директно 
правомощието да приеме решение, за да 
може да одобри или да понижи 
мерките, предложени от Комисията през 
първия месец след ядрен инцидент или 
радиационна опасност. Съответното 
предложение за промяна или 
потвърждаване на разпоредбите в 
регламента, приет от Комисията, по-
специално установяването на 
максимално допустими нива на 
радиоактивно замърсяване и списък на 
радионуклидите, следва да бъде 
основано на членове 168 и 169 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, като се има предвид 
опазването на здравето на населението. 
В дългосрочен план след инцидент или 
радиационна опасност приложените 
нива следва да съответстват на 
максималните нива на облъчване, 
допустими съгласно Директива 
96/29/Евратом на Съвета от 13 май 
1996 г. относно постановяване на 
основните норми на безопасност за 
защита на здравето на работниците 
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и населението срещу опасностите, 
произтичащи от йонизиращото 
лъчение1.
__________________

1 OВ L 314, 4.12.1996 г., стр. 20.

Or. fr

Изменение 43
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Съображение 15 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Уместно е Съветът да запази 
правото си да упражнява директно 
правомощието да приеме регламент, за 
да може да одобри своевременно 
мерките, предложени от Комисията през 
първия месец след ядрен инцидент или 
радиационна опасност. Съответното 
предложение за промяна или 
потвърждаване на разпоредбите в 
регламента, приет от Комисията, по-
специално установяването на 
максимално допустими нива на 
радиоактивно замърсяване, следва да 
бъде основано на член 31 от Договора 
като се има предвид опазването на 
здравето на населението. Това не засяга 
възможността в дългосрочен план след 
инцидент или радиационна опасност 
други правни инструменти или друго 
правно основание да бъдат използвани с 
цел контролиране на храните и 
фуражите, които се пускат на пазара.

(15) Уместно е Съветът да запази 
правото си да упражнява директно 
правомощието да приеме регламент, за 
да може да одобри своевременно 
мерките, предложени от Комисията през 
първия месец след ядрен инцидент или 
радиационна опасност. Съответното 
предложение за промяна или 
потвърждаване на разпоредбите в 
регламента, приет от Комисията, по-
специално установяването на 
максимално допустими нива на 
радиоактивно замърсяване, следва да 
бъде основано на член 31 от Договора за 
Евратом, като се има предвид 
опазването на здравето на населението. 
Това не засяга възможността в 
дългосрочен план след инцидент или 
радиационна опасност други правни 
инструменти или друго правно 
основание да бъдат използвани с цел 
контролиране на храните и фуражите, 
които се пускат на пазара.

Or. en

Обосновка

С цел яснота: да не се разбира като „Договора за Европейския съюз“ — с цел 
улесняване бъдещото прилагане на настоящия регламент.
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Изменение 44

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) В случай на ядрен инцидент или 
радиологична извънредна ситуация, 
при което се налага да се приложат 
максимално допустимите нива, 
обществеността следва да бъде 
информирана за нивата, които са в 
сила, както от Комисията, така и от 
всяка държава-членка. Освен това на 
обществеността следва също да се 
предоставя информация относно 
храните и фуражите, в които има 
вероятност да се натрупа по-висока 
концентрация на радиоактивност.

Or. fr

Обосновка

Задължението за предоставяне на информация не се съдържа в регламента, но е 
съществено за неговото прилагане. 

Изменение 45

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Спазването на максимално 
допустимите нива следва да бъде 
предмет на подходящи проверки,

(16) Спазването на максимално 
допустимите нива трябва да бъде 
предмет на подходящи проверки и 
трябва да се въведат санкции за износ 
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или продажба на храни, при които са 
надвишени максимално допустимите 
нива на замърсяване,

Or. fr

Изменение 46

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай че Комисията получи , по-
специално или съгласно 
договореностите в Европейската 
общност за атомна енергия за ранен 
обмен на информация при радиационна 
опасност, или в съответствие с 
Конвенцията на IAEA от 26 септември 
1986 г. за ранно оповестяване при ядрен 
инцидент, официална информация за 
инциденти или друга радиационна 
опасност, която посочва че максимално 
допустимите нива за храни , посочени в 
приложение I или максималните 
допустими нива за фуражи, посочени в 
приложение III , вероятно ще бъдат 
достигнати или вече са били отчетени, 
тя незабавно следва да приеме 
регламент, който определя като 
приложими тези максимално допустими 
нива, ако това се налага от 
обстоятелствата.

1. В случай че Комисията получи , по-
специално или съгласно 
договореностите в Европейската 
общност за атомна енергия за ранен 
обмен на информация при радиационна 
опасност, или в съответствие с 
Конвенцията на IAEA от 26 септември 
1986 г. за ранно оповестяване при ядрен 
инцидент, официална информация за 
инциденти или друга радиационна 
опасност, която посочва че максимално 
допустимите нива за храни , посочени в 
приложение I или максималните 
допустими нива за фуражи, посочени в 
приложение III , вероятно ще бъдат 
достигнати или вече са били отчетени, 
тя незабавно следва да приеме решение, 
което определя като приложими тези 
максимално допустими нива.

Or. fr

Изменение 47

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Периодът на валидност на всеки 
регламент по смисъла на параграф 1 е 
възможно най-кратък и не превишава 
три месеца, при спазването на 
разпоредбите на член 3, параграф 4.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Периодът на валидност може да бъде толкова дълъг, колкото е необходимо, и в 
дългосрочен план трябва да отговаря на нивата, посочени в Директива 
96/29/Евратом, както се предлага в член 4 по-долу.  

Изменение 48

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След консултации с експерти, 
включително групата от експерти, 
посочена в член 31 от Договора, 
наричана по-нататък „групата от 
експерти” , Комисията внася в Съвета 
предложение за регламент с цел 
адаптиране или потвърждаване на 
разпоредбите на регламента, посочен 
в член 2, параграф 1 от настоящия 
регламент  в срок до един месец от 
приемането му.

1. Не по-късно от един месец след 
ядрен инцидент или радиологична 
извънредна ситуация и след 
консултации с групата от експерти, 
създадена от Комисията, наричана по-
нататък „групата от експерти” , 
Комисията внася в Съвета предложение 
с цел потвърждаване на 
съществуващите разпоредби или 
преразглеждане на нивата и 
преразглеждане на списъка с 
радионуклиди в зависимост от 
конкретната ситуация.

Or. fr
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Изменение 49
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След консултации с експерти, 
включително групата от експерти, 
посочена в член 31 от Договора, 
наричана по-нататък „групата от 
експерти” , Комисията внася в Съвета 
предложение за регламент с цел 
адаптиране или потвърждаване на 
разпоредбите на регламента, посочен в 
член 2, параграф 1 от настоящия 
регламент  в срок до един месец от 
приемането му.

1. След консултации с експерти,
включително групата от експерти, 
посочена в член 31 от Договора за 
Евратом, наричана по-нататък „групата 
от експерти” , Комисията внася в Съвета 
предложение за регламент с цел 
адаптиране или потвърждаване на 
разпоредбите на регламента, посочен в 
член 2, параграф 1 от настоящия 
регламент  в срок до един месец от 
приемането му.

Or. en

Обосновка

С цел яснота: Да не се разбира като "Договора за Европейски съюз" - с цел улесняване 
бъдещото прилагане на настоящия регламент.

Изменение 50
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При внасянето на предложението 
за регламент съгласно параграф 1,
Комисията се съобразява с основните 
стандарти, установени съгласно 
членове 30 и  31 от Договора 
включително с принципа, че 
излагането на облъчване е 
минималното допустимо, като се 
отчитат аспектите за защита на 
общественото здраве, 
икономическите и социалните 

2. Въз основа на последното 
медицинско изследване и експертна 
оценка Комисията разширява и 
актуализира приложения І и ІІІ към 
настоящия регламент, за да 
гарантира, че максималното ниво на 
замърсяване с радиоактивни изотопи 
на храните и фуражите, съгласно 
член 30 от Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна 
енергия, съответства на 
допустимата радиоактивност, 
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фактори. 3954/873. измервана в бекерели на килограм 
продукт.

Or. pl

Обосновка

Приложения І и ІІІ, които са в известна степен свързани помежду си, следва да бъдат 
постоянно актуализирани и допълвани. 

Изменение 51

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При внасянето на предложението за 
регламент съгласно параграф 1, 
Комисията се съобразява с основните 
стандарти, установени съгласно 
членове 30 и  31 от Договора 
включително с принципа, че 
излагането на облъчване е минималното 
допустимо, като се отчитат аспектите за 
защита на общественото здраве, 
икономическите и социалните 
фактори. 

2. При внасянето на предложението за 
решение съгласно параграф 1, 
Комисията се съобразява с принципа, че 
излагането на облъчване е минималното 
допустимо, като се отчитат аспектите за 
защита на общественото здраве, по-
специално за най-уязвимите 
прослойки на населението.

Or. fr

Изменение 52
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При внасянето на предложението за 
регламент съгласно параграф 1, 
Комисията се съобразява с основните 

2. При внасянето на предложението за 
регламент съгласно параграф 1, 
Комисията се съобразява с основните 
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стандарти, установени съгласно членове 
30 и  31 от Договора включително с 
принципа, че излагането на облъчване е 
минималното допустимо, като се 
отчитат аспектите за защита на 
общественото здраве, икономическите и 
социалните фактори. 3954/873.

стандарти, установени съгласно членове 
30 и  31 от Договора за Евратом 
включително с принципа, че излагането 
на облъчване е минималното допустимо, 
като се отчитат аспектите за защита на 
общественото здраве, икономическите и 
социалните фактори. 3954/873.

Or. en

Обосновка

С цел яснота: Да не се разбира като "Договора за Европейски съюз" - с цел улесняване 
бъдещото прилагане на настоящия регламент.

Изменение 53
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Като се има предвид 
възможността изотопи на твърди 
елементи да бъдат изпуснати в 
околната среда след ядрена авария, 
списъкът с максимално допустимите 
нива на замърсяване на 
животинските фуражи следва да 
бъде разширен и допълнен в 
съответствие с разпоредбите на член 
32 от Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна 
енергия, за да обхване други изотопи 
освен радиоактивните стабилни 
изотопи на цезий, като 
трансурановите елементи и 
изотопите на стронций и йод. 

Or. pl

Обосновка

Храните за домашни любимци, както и храните, предназначени за човека, са изложени 
на замърсяване, причинено не само от изотопи на йода. 
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Изменение 54

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът взема решение с 
квалифицирано мнозинство относно 
предложението за регламент, посочено 
в параграфи 1 и 2 в срока, определен в 
член 2, параграф 2.

3. Съветът взема решение с обикновено
мнозинство относно предложението за 
решение, посочено в параграфи 1 и 2 в 
рамките на един месец. Съветът 
уведомява Европейския парламент за 
своето решение.

Or. fr

Изменение 55

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Периодът на валидност на всеки 
регламент по смисъла на член 3 се 
ограничава. Този период може да се 
ревизира по молба на държава-членка
или по инициатива на Комисията в 
съответствие с процедурата по в член 3.

Периодът на валидност на всяко 
решение по смисъла на член 3 се 
ограничава и в дългосрочен план ще 
позволи гарантирането на нивата на 
защита на здравето, установени в 
директива 96/29/Евратом.  Този 
период може да се ревизира по молба на 
Съвета или на Европейския 
парламент или по инициатива на 
Комисията в съответствие с 
процедурата по в член 3.

Or. fr
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Изменение 56

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да гарантира, че максимално 
допустимите нива, установени в 
приложение I и III  са съобразени с 
новите научни данни, Комисията 
периодично се обръща за становище 
към експерти, включително групата от 
експерти.

1. За да гарантира, че максимално 
допустимите нива, установени в 
приложение I и III  са съобразени с 
новите научни данни, от Комисията се 
изисква да се допитва редовно до 
групата от експерти, както и до 
експерти от трети страни и 
международни организации, 
работещи в тази област. Групата от 
експерти се съставя от Комисията 
въз основа на научни и етични 
критерии. Комисията оповестява 
публично състава на групата и 
декларациите за интереси на 
членовете.

Or. fr

Изменение 57
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да гарантира, че максимално 
допустимите нива, установени в 
приложение I и III  са съобразени с 
новите научни данни, Комисията 
периодично се обръща за становище 
към експерти, включително групата от
експерти.

1. За да гарантира, че максимално 
допустимите нива, установени в 
приложение I и III  са съобразени с 
новите научни данни, на всеки две 
години Комисията се обръща за 
становище към експерти, включително 
Европейския орган за безопасност на 
храните и други експерти.

Or. en



PE452.760v02-00 26/37 AM\839508BG.doc

BG

Обосновка

Предоставяните нови научни данни трябва да бъдат редовно отчитани и съгласно 
предварително определена схема. Очаква се експертите от Европейския орган за 
безопасност на храните да бъдат по-опитни по този въпрос, тъй като те работят
по него през последните 7-8 години (от момента на създаване на Европейския орган за 
безопасност на храните).

Изменение 58
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Приложения І, ІІ и ІІІ следва да 
отчетат въздействието на 
частичното разлагане на 
радиоактивните изотопи по време на 
срока на годност на консервираните
храни;  в зависимост от вида 
замърсяване т.е. с изотопи на йода, 
следва да се осъществява контрол над 
радиоактивността на тези продукти.

Or. pl

Обосновка

Йонизиращата радиоактивност намалява с времето.

Изменение 59

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане на държава-членка или на 
Комисията максимално допустимите 
нива, определени в приложения I и III 
могат да бъдат ревизирани или 
допълнени въз основа на предложение 

2. По искане на Съвета, Европейския 
парламент или на Комисията 
максимално допустимите нива, 
определени в приложения I и III могат 
да бъдат ревизирани или допълнени въз 
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на Комисията до Съвета в съответствие 
с процедурата по член 31 от Договора.

основа на предложение за 
преразглеждане на настоящия 
регламент от страна на Комисията до 
Съвета и до Европейския парламент в 
съответствие с обикновената 
законодателна процедура.

Or. fr

Изменение 60
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане на държава-членка или на 
Комисията максимално допустимите 
нива, определени в приложения I и III 
могат да бъдат ревизирани или 
допълнени въз основа на предложение 
на Комисията до Съвета в съответствие 
с процедурата по член 31 от Договора.

2. По искане на държава-членка или на 
Комисията максимално допустимите 
нива, определени в приложения I и III 
могат да бъдат ревизирани или 
допълнени въз основа на предложение 
на Комисията до Съвета в съответствие 
с процедурата по член 31 от Договора за 
Евратом.

Or. en

Обосновка

С цел яснота: Да не се разбира като "Договора за Европейски съюз" - с цел улесняване 
бъдещото прилагане на настоящия регламент.

Изменение 61

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на прилагането на Настоящият регламент се прилага 
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настоящия регламент храните и 
фуражите, внесени от трети страни, се 
считат за пуснати на пазара, ако се 
подлагат на митническата 
територия на Общността на 
митническа процедура, различна от 
транзитната процедура.

също така за храните и фуражите, 
внесени от трети страни, транзитно 
преминаващи през митница или 
предназначени за износ.

Or. fr

Изменение 62

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава-членка представя на 
Комисията цялата информация, която се 
отнася до прилагането на настоящия 
регламент, по-специално случаите на 
неспазване на максимално допустимите 
нива. Комисията предостави тази 
информация на останалите държави-
членки.

2. Всяка държава-членка представя на 
Комисията цялата информация, която се 
отнася до прилагането на настоящия 
регламент, по-специално случаите на 
неспазване на максимално допустимите 
нива. Комисията предостави тази 
информация на останалите държави-
членки. Комисията налага санкции в 
случай на продажба или износ на 
храни или фуражи, които 
превишават максимално 
допустимите нива на замърсяване. 

Or. fr

Изменение 63

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всяка държава-членка и 
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Комисията информират 
обществеността за нивата, които са 
в сила, и предоставят информация 
относно храните, в които има 
вероятност да се натрупа по-висока 
концентрация на радиоактивност.

Or. fr

Изменение 64

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък с храни с второстепенно 
значение се съдържа в приложение II.

заличава се

Or. fr

Изменение 65
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение ІІ следва да бъде изцяло 
пренаписано въз основа на 
класификацията на междинните и 
второстепенните храни, които 
могат да бъдат открити на 
потребителски пазар в ЕС; 
основният принцип при тази 
класификация следва да бъде 
последователност по отношение на 
приложение І.

Or. pl
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Обосновка

Няма логика в класификацията в настоящото приложение. В него се съдържат 
вещества като естествени лакове, смоли и клейове, които дори не са храни, докато 
маниоката, маите и сладките картофи не следва да се разглеждат като 
второстепенни храни.  По същия начин трюфелите (защо не гъбите и подобните на 
тях) представляват сериозна опасност, по-специално поради това, че могат да бъдат 
консумирани от дивеч и хора.

Изменение 66

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правилата за прилагане на 
настоящия регламент и измененията 
в списъка на храни с второстепенно 
значение, заедно с максимално 
допустимите нива на радиационно 
замърсяване, които следва да се 
прилагат към тях , посочени в 
приложение II, , и към максимално 
допустимите нива за фуражи 
, посочени в приложение III, , се 
приемат в съответствие с 
процедурата , посочена в член 195, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1234/200717 на Съвета , който се 
прилага по аналогия. За тази цел 
Комисията се подпомага от  ad hoc 
комитет.

заличава се

Or. fr

Изменение 67
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент (Евратом) № 3954/87 на 
Съвета и Регламенти (Евратом) № 
944/89 и № 770/90 на Комисията се 
отменят.

Регламент (Евратом) № 3954/87 на 
Съвета и Регламенти (Евратом) № 
944/89 и № 770/90 на Комисията се 
отменят както е посочено м 
приложение ІV.

Or. en

Обосновка

С цел яснота: Приложение ІV не беше споменато в текста.

Изменение 68

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І

Текст, предложен от Комисията

МАКСИМАЛНИ ДОПУСТИМИ НИВА ЗА ХРАНИ (Bq/kg)

Храни 18

Детски 
храни19

Млечни 
продукти20

Други 
храни, с 
изключение 
на 
второстеп
енни 
храни21

Течни 
храни22

Изотопи на 
стронций, 
по-
специално 
Sr-90

75 125 750 125

Изотопи на 
йод, по-
специално І-

150 500 2 000 500
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131
Алфа-
емитиращи 
изотопи на 
плутоний и 
трансплутон
иеви 
елементи, 
по-
специално 
Pu-239, Am-
241

1 20 80 20

Всички 
останали 
нуклиди с 
период на 
полуразпад 
над 10 дни, 
по-
специално 
Cs-134, Cs-
13723

400 1 000 1 250 1 000

Изменение

МАКСИМАЛНИ ДОПУСТИМИ НИВА ЗА ХРАНИ (Bq/kg)

Храни и 
течни 
храни18

Изотопи на 
стронций, 
по-
специално 
Sr-90

75

Изотопи на 
йод, по-
специално І-
131

150

Алфа-
емитиращи 
изотопи на 
плутоний и 
трансплутон

1
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иеви 
елементи, 
по-
специално 
Pu-239, Am-
241

Всички 
останали 
нуклиди с 
период на 
полуразпад 
над 10 дни, 
по-
специално 
Cs-134, Cs-
13723

400

Or. fr

Обосновка

Допустимите нива трябва да се основават на изискванията за защита за критичните 
и уязвими групи от населението, по-специално децата. Предлага се допустимите нива 
за всички храни без разграничение да се основават на допустимите нива за децата
Тези нива съответстват на последните официални данни, предоставени от различни 
организации (Управлението за храните и лекарствата на САЩ, ФАО/СЗО). Много е 
изненадващо, че тези данни не са били преразглеждани в рамките на ЕС от 1989 г.

Изменение 69
Vladko Todorov Panayotov

Предложение за регламент
Приложение I – четвърта колона – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Течни храни Течаща и питейна вода и течни
храни.

Or. en
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Обосновка

С цел яснота - с оглед улесняване бъдещото прилагане на настоящия регламент. 
Водата е една от основните съставки за храните и фуражите; тя не следва да бъде 
"прикривана" зад понятието "течни храни".

Изменение 70
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение I – бележка под черта 19 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Храните за кърмачета  се определят като 
храни, предназначени за хранене на 
бебета през първите четири до шест 
месеца от живота им, които отговарят 
сами по себе си на хранителните 
изисквания на тази категория лица и са 
пуснати в продажба на дребно в 
опаковки, които са ясно 
идентифицирани и с обозначение на 
етикета „храни за кърмачета“.

Храните за кърмачета  се определят като 
храни, предназначени за хранене на 
бебета през първите четири до шест 
месеца и мляко за кърмачета (или 
равностойни продукти), 
предназначени за деца под дванадесет 
месеца, които отговарят сами по себе си 
на хранителните изисквания на тази 
категория лица и са пуснати в продажба 
на дребно в опаковки, които са ясно 
идентифицирани и с обозначение на 
етикета „храни за кърмачета“.

Or. en

Изменение 71

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІI 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото приложение се 
заличава.

Or. fr
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Обосновка

Както е предложено в изменението към съображение 14, списъкът се заличава и 
следователно приложение ІІ следва да се заличи изцяло.

Изменение 72
Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение – ред 0714

Текст, предложен от Комисията Изменение

Корени от маниока, арарут или салеп, 
земни ябълки, сладки патати и 
подобни корени и грудки с високо 
съдържание на нишесте или инулин, 
пресни, охладени, замразени или 
сушени, дори нарязани на парчета 
гранули; сърцевина на сагово дърво

заличава се

Or. en

Обосновка

В някои диети същите представляват основни хранителни продукти и следователно 
не следва да бъдат включени в списъка на храните с второстепенно значение, при 
които допустимите нива са по-високи.

Изменение 73
Fiona Hall

Предложение за регламент
Annex II – row 1106 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

брашно или прах  от сагу или  от 
корени или грудки от позиция № 0714

заличава се

Or. en

Обосновка

В някои диети същите представляват основни хранителни продукти и следователно 



PE452.760v02-00 36/37 AM\839508BG.doc

BG

не следва да бъдат включени в списъка на храните с второстепенно значение, при 
които допустимите нива са по-високи.

Изменение 74
Fiona Hall

Предложение за регламент
Annex II – row 1108 14 00

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нишесте от маниока заличава се

Or. en

Обосновка

В някои диети същите представляват основни хранителни продукти и следователно 
не следва да бъдат включени в списъка на храните с второстепенно значение, при 
които допустимите нива са по-високи.

Изменение 75

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІII 

Текст, предложен от Комисията

МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ НИВА НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ 
(ЦЕЗИЙ-134 И ЦЕЗИЙ-137) ЗА ФУРАЖИ

Животни Bq/kg24, 25

Свине 1 250
Птици, агнета, телета 2 500
Други 5 000
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Изменение

МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ НИВА НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ 
(ЦЕЗИЙ-134 И ЦЕЗИЙ-137, ЙОД 131 И СТРОНЦИЙ 90) ЗА ФУРАЖИ

Изотоп
и на 

стронци
й, по-

специал
но 

стронци
й-90

Изотоп
и на йод, 

по-
специал
но І-131

цезий-
134 и 

цезий-
137

Животни Bq/kg 24 25

Свине 1 25 1 25 1 250
Птици, агнета, телета 2 50 2 50 2 500

Or. fr

Обосновка

Научните изследвания показват, че някои замърсители (стронций -90 и йод-131) се 
предават по хранителната верига и следователно трябва да бъдат ограничавани във 
фуражите. Предложена е нова таблица, която да замени тази, която фигурира в
регламента.


