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Pakeitimas 21

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 
jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos
Sąjungos veikimo, ypač į jos
168 straipsnio 4 dalį ir 169 straipsnio 3 
dalį,

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti ES piliečių aukšto lygio sveikatos apsaugą radiacinės taršos atveju ir šio 
reglamento priėmimui suteikti demokratinį teisėtumą, teisinis pagrindas turėtų būti pakeistas 
pagal naująją Lisabonos sutartį, kad Europos Parlamentui būtų suteiktas sprendimų 
priėmimo vaidmuo dėl reglamento, kuris gali paveikti visuomenės sveikatą. Siūloma 
atsižvelgti į visuomenės sveikatą (168 straipsnis) ir vartotojų apsaugą (169 straipsnio 1 
dalis).

Pakeitimas 22
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 
jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos
Sąjungos veikimo, ypač į jos
168 straipsnio 4 dalies b punktą,

Or. en

Pagrindimas

Pagal SESV 168 straipsnio 4 dalies b punktą leidžiama priimti priemones fitosanitarijos 
srityje. Reglamentu siekiama nustatyti didžiausius leidžiamus maisto produktų ir pašarų 
radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar ekstremaliosios situacijos, o Tarybos 
direktyva 96/29/Euratomas, paremtoje Europos atominės energijos bendrijos steigimo 
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sutarties 31 straipsniu, taikoma asmenų, kurie gali patirti galimą radioaktyviąją taršą, 
grupės. Todėl nuoroda į Euratomo sutartį yra netinkama, kadangi pagrindinė reglamento 
paskirtis yra visuomenės sveikatos apsauga, kuri priklausai sričiai, kurią reglamentuoja 
SESV 168 straipsnis.

Pakeitimas 23

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sutarties 2 straipsnio b punktas 
reikalauja, kad Taryba nustatytų vienodus 
saugos reikalavimus darbuotojų ir 
gyventojų sveikatai apsaugoti ir 
užtikrintų, kad jie būtų taikomi, kaip 
numatyta Sutarties antros antraštinės 
dalies III skyriuje.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Nuoroda į Euratomo sutarties straipsnį yra nereikalinga atsižvelgiant į tai, kad yra priimta 
Direktyva 96/29/Euratomas, kurioje nustatomi šie standartai ir kuri nurodoma 3 
konstatuojamoje dalyje Nuoroda į sveikatos apsaugą ir į Lisabonos Sutartį pakeičia šią 
konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 24
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sutarties 2 straipsnio b punktas 
reikalauja, kad Taryba nustatytų vienodus 
saugos reikalavimus darbuotojų ir 
gyventojų sveikatai apsaugoti ir užtikrintų, 
kad jie būtų taikomi, kaip numatyta 
Sutarties antros antraštinės dalies 

(2) Euratomo sutarties 2 straipsnio 
b punktas reikalauja, kad Taryba nustatytų 
vienodus saugos reikalavimus darbuotojų ir 
gyventojų sveikatai apsaugoti ir užtikrintų, 
kad jie būtų taikomi, kaip numatyta
Euratomo sutarties antros antraštinės 
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III skyriuje. dalies III skyriuje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo. Siekiant palengvinti tolesnį šio reglamento įgyvendinimą „Sutartis“ neturi 
būti suprantama kaip „ES Sutartis“.

Pakeitimas 25

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 168 straipsnį, nustatant 
ir įgyvendinant visas ES politikos ir 
veiklos kryptis turėtų būti užtikrinama 
žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga.

Or. fr

Pakeitimas 26
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Po Černobylio atominės elektrinės 
avarijos 1986 m. balandžio 26 d. į 
atmosferą pateko dideli radioaktyviųjų 
medžiagų kiekiai, kurie užteršė maisto 
produktus ir pašarus keliose Europos šalyse 
iki sveikatai reikšmingo lygio; dirvožemis 
taip pat buvo užterštas radioaktyviosiomis 
iškritomis, kurios padidino paveiktose 
teritorijose gaminamų miško ir žemės 
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ūkio maisto produktų radioaktyvumą.

Or. pl

Pagrindimas

Užteršimo radioaktyviosiomis medžiagomis poveikis gali būti netiesioginis ir uždelstas (netgi 
daugelį metų).

Pakeitimas 27

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Iškyla reikmė sukurti sistemą, 
leidžiančią Europos atominės energijos
bendrijai po branduolinės avarijos ar kokio 
nors kito radiacinės avarijos atvejo, dėl 
kurio yra ar gali būti žymiai užteršiami 
radioaktyviais elementais maisto produktai 
ir pašarai, nustatyti didžiausius leistinus 
radiacinės taršos lygius gyventojų sveikatai 
apsaugoti.

(6) Iškyla reikmė sukurti sistemą, 
leidžiančią Europos Sąjungai po 
branduolinės avarijos ar kokio nors kito 
radiacinės avarijos atvejo, dėl kurio yra ar 
gali būti žymiai užteršiami radioaktyviais 
elementais maisto produktai ir pašarai, 
nustatyti didžiausius leistinus radiacinės 
taršos lygius siekiant užtikrinti 
visuomenės sveikatos aukšto lygio 
apsaugą.

Or. fr

Pakeitimas 28
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Remdamasi Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutartimi ir 
laikydamasi jos 4 ir 9 straipsnių nuostatų 
Komisija remia maisto ir pašarų taršos 
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radioaktyviaisiais izotopais pavojaus ir 
sterilizacijai naudojamos jonizuojančios 
spinduliuotės (pvz., gama spindulių) 
poveikio šiems produktams cheminio ir 
radiologinio pavojaus tyrimus.  

Or. pl

Pagrindimas

Maisto produktai ir pašarai, priklausomai nuo jų rūšies radioaktyviaisiais izotopais 
užteršiami skirtingais būdais, pvz., priklausomai nuo to, iš ko jie sudaryti – šaknų, stiebų, 
lapų ar žiedų. Cheminė sudėtis taip pat gali pasikeisti dėl jonizuojančios spinduliuotės 
poveikio, o dėl to gali atsirasti neigiamas poveikis maisto produktų ar pašarų kokybei.

Pakeitimas 29
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Maisto produktų ir pašarų 
radiologiniam saugumui negali būti 
taikomi patentai, draudžiantys naudoti 
tinkamas apsaugos technologijas 
nenusipirkus naudojimo teisių licencijos.

Or. pl

Pagrindimas

Naujoviškos technologijos, sumažinančios maisto produktų ir pašarų taršą radioaktyviomis 
medžiagomis, neturėtų būti monopolizuojamos.

Pakeitimas 30

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Komisija, jei taip reikalaus 
susidariusios aplinkybės, nedelsdama 
turėtų priimti  reglamentą, pateikiantį 
taikytinus iš anksto nustatomus didžiausius 
leistinus lygius.

(8) Įvykus branduolinei avarijai ar 
radiacinei avarijai Komisija nedelsdama 
turėtų taikyti iš anksto nustatomus 
didžiausius leistinus lygius ir pranešti apie 
juos visuomenei.

Or. fr

Pagrindimas

Nėra būtina priimti atskirą reglamentą. Šis reglamentas turėtų būti taikomas tiesiogiai.

Pakeitimas 31
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus 
tvirtinti deleguotus aktus vadovaujantis 
SESV 290 straipsniu, kai tai susiję su 
priderinimu prie radiacinės maisto 
produktų bei pašarų (I ir III priedai) bei 
mažais kiekiais vartojamų maisto 
produktų sąrašo (II priedas) taršos 
didžiausio leistino lygio techninės 
pažangos. Ypač svarbu, kad Komisija 
vykdydama parengiamuosius darbus 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas su EMST ir kitais 
ekspertais.

Or. en

Pagrindimas

Europos maisto saugos tarnyba (EMST) ekspertai turėtų būti labiau patyrę šioje srityje, 
kadangi šiuo klausimu jie dirba pastaruosius 7-8 metus (nuo tada, kai buvo įkurta EMST).
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Pakeitimas 32

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Remiantis šiuo metu turimais radiacinės 
saugos duomenimis, yra nustatyti 
išvestiniai pamatiniai lygiai ir jie gali būti 
naudojami kaip pagrindas tuojau po 
branduolinės avarijos ar kito kokio nors 
radiacinės avarijos atvejo, dėl kurio yra ar 
gali būti žymiai užteršiami 
radioaktyviaisiais elementais maisto 
produktai ir pašarai, taikytiniems 
didžiausiems leistiniems radiacinės taršos 
lygiams nustatyti.

(9) Remiantis šiuo metu turimais radiacinės 
saugos duomenimis, yra nustatyti 
išvestiniai pamatiniai lygiai ir jie turi būti 
naudojami kaip pagrindas tuojau po 
branduolinės avarijos ar kito kokio nors 
radiacinės avarijos atvejo, dėl kurio yra ar 
gali būti žymiai užteršiami 
radioaktyviaisiais elementais maisto 
produktai ir pašarai, taikytiniems 
didžiausiems leistiniems radiacinės taršos 
lygiams nustatyti.

Or. fr

Pakeitimas 33

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Išvestiniai pamatiniai lygiai ir 
didžiausi leistini lygiai turėtų būti 
nuolatos peržiūrimi siekiant atsižvelgti į 
šiuo metu tarptautiniu mastu naujausią 
mokslinę pažangą ir teikiamas naujausias 
mokslines rekomendacijas, atspindėti 
poreikį nuraminti visuomenę ir jai suteikti 
aukšto lygio apsaugą ir šalinti tarptautinės 
reguliavimo praktikos skirtumus.

Or. fr
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Pagrindimas

Dabartinės reglamente nustatytos vertės neatnaujintos nuo tada, kai jos buvo priimtos Nuo to 
laiko buvo padaryta pažanga apšvitos dozių ir poveikio sveikatai įvertinimo srityje. JAV 
maisto ir vaistų administracija paržiūrėjo 1998 m. peržiūrėjo išvestinius pamatinius lygius ir 
didžiausius leistinus lygius ir jos rekomenduojamos vertės yra žymiai griežtesnės nei 
galiojančios ES, kurios turi būti suderintos su tarptautine pažanga šioje srityje.

Pakeitimas 34

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Vis dėlto reikia deramai atsižvelgti į 
konkrečias taikymo sąlygas ir dėl to 
nustatyti tokią tvarką, kuri leistų šiuos iš 
anksto nustatomus lygius skubiai derinti su 
didžiausiais leistinais lygiais, 
atitinkančiais tas aplinkybes, kurios 
susidaro bet kuriuo branduolinės avarijos 
ar kokiu nors kitu radiacinės avarijos 
atveju, sukėlusiu ar galinčiu sukelti žymų 
maisto produktų ir pašarų radiacinę taršą.

(11) Įvykus branduolinei avarijai ar 
radiacinei avarijai būtina deramai 
atsižvelgti į konkrečias kiekvienos avarijos 
aplinkybes ir sąlygas ir dėl to reikia
nustatyti tokią tvarką, kuri leistų šiuos iš 
anksto nustatomus lygius skubiai
sumažinti ir, jei būtina, nustatyti kitų su 
avarija susijusių radionuklidų (visų 
pirma, tričio) didžiausius leistinus lygius 
siekiant užtikrinti didžiausią galimą 
visuomenės apsaugos lygį.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi branduolinės avarijos ir radiacinės avarijos yra skirtingo pobūdžio ir su jomis būna 
susiję skirtingi radionuklidai, turėtų būti pateikta nuostata dėl skubaus peržiūros 
mechanizmo. JAV maisto ir vaistų administracija taip pat taiko lankstaus atsako į kiekvienos 
avarijos specifines aplinkybes požiūrį ir rekomenduoja po avarijos nedelsiant atlikti 
vertinimą, kad galiojantys lygiai tiktų konkrečiai padėčiai.

Pakeitimas 35

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Taikytinus didžiausius leistinus 
lygius pateikiantis reglamentas  palaikytų 
Vidaus  rinkos vieningumą ir padėtų 
išvengti prekybos pačioje Sąjungoje
nukreipimų.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Vidaus rinkos principas jau nurodytas 5 konstatuojamoje dalyje.

Pakeitimas 36
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Kriterijuose, pagal kuriuos 
reglamentuojamas maisto produktų ir 
pašarų pateikimas rinkai, turėtų būti 
atsižvelgiama į foninės spinduliuotės lygį 
atitinkamoje vietovėje.

Or. pl

Pagrindimas

Negalima ekonomiškai pateisinti to, kad reikia atsižvelgti į maisto produktų radioktyvumą 
(Bq/kg), dėl kurio juos vartojant gaunama vidutinė spinduliuotės dozė (mSv), kuri yra keletą 
dešimčių ar šimtų kartų mažesnė, nei vidutinė metinė foninės spinduliuotės dozė atitinkamoje 
vietovėje.

Pakeitimas 37

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant palengvinti didžiausių 
leistinų lygių derinimą, reikėtų nustatyti 
konsultavimosi su ekspertais, įskaitant 
Sutarties 31 straipsnyje nurodytą ekspertų 
grupę, tvarką.

(13) Siekiant palengvinti didžiausių 
leistinų lygių derinimą, reikėtų nustatyti
nuolatinio konsultavimosi su ekspertais
tvarką. Komisija, remdamasi moksliniais 
ir etikos kriterijais, turėtų suburti ekspertų 
grupę. Komisija turėtų viešai paskelbti 
grupės sudėtį ir jos narių interesų 
deklaracijas. Priderindama didžiausius 
leistinus lygius, Komisija taip pat turėtų 
konsultuotis su tarptautinių institucijų 
ekspertais, dirbančiais radiacinės saugos 
srityje.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu nėra skaidrios informacijos apie Euratomo sutarties 31 straipsnyje nurodytos 
ekspertų grupės sudėtį. Grupės sudėtį Komisija turėtų būti nustatyti aiškiai ir skaidriai, kaip 
tai daroma kitų mokslinių komitetų atveju, visų pirma sveikatos ir vartotojų apsaugos srityje.

Pakeitimas 38
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant palengvinti didžiausių 
leistinų lygių derinimą, reikėtų nustatyti 
konsultavimosi su ekspertais, įskaitant 
Sutarties 31 straipsnyje nurodytą ekspertų 
grupę, tvarką.

(13) Siekiant palengvinti didžiausių 
leistinų lygių derinimą, reikėtų nustatyti 
konsultavimosi su ekspertais, įskaitant
Euratomo sutarties 31 straipsnyje 
nurodytą ekspertų grupę, tvarką.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo. Siekiant palengvinti tolesnį šio reglamento įgyvendinimą „Sutartis“ neturi 
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būti suprantama kaip „ES Sutartis“.

Pakeitimas 39
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Įvykus branduolinei avarijai ar 
radiacinei avarijai taikant konsultacijos 
procedūras kiekvienu atveju turėtų būti 
nustatoma, ar leidžiamas skiedimas, pvz., 
užteršto pieno maišymas su neužterštu.

Or. pl

Pagrindimas

Jei vienas litras pieno, kurio radioaktyvumo lygis yra 300 Bq/l, sumaišomas su 10 litrų 
neužteršto pieno, vidutinė tarša būtų mažesnė nei I priede nurodytas taršos lygis.

Pakeitimas 40

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Pagal šį reglamentą priimant 
didžiausius leistinus lygius turėtų būti 
remiamasi labiausiai kritinių ir 
pažeidžiamiausių gyventojų grupių, visų 
pirma vaikų ar žmonių, gyvenančių 
izoliuotose geografinėse vietovėse ar 
užsiimančių natūriniu žemės ūkiu, 
apsaugos reikalavimais. Didžiausi leistini 
lygiai turėtų būti vienodi visiems 
gyventojams ir būti paremti mažiausiais 
lygiais. 
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Or. fr

Pagrindimas

Šį požiūrį taip pat taiko JAV maisto ir vaistų administracija, kuri, išnagrinėjusi įvairių 
amžiaus grupių išvestinius lygius, 1998 m rekomendavo priimti griežčiausią lygį pagal 
amžiaus grupę ir radionuklidą užtikrinant visų gyventojų aukšto lygio apsaugą paremtą 
pažeidžiamiausių asmenų apsauga ir tokiu būdu supaprastinant rekomendacijų įgyvendinimą 
(t. y. toks pats visų šeimos narių maisto racionas).

Pakeitimas 41

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Mažais kiekiais vartojamais maisto 
produktais turėtų būti laikomi  maisto 
produktai, kurie nėra labai svarbūs 
mitybai ir sudaro tik nedidelę gyventojų 
suvartojamo maisto dalį.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Mažais kiekiais vartojamų maisto produktų apibrėžtis yra ginčytina, kadangi ES mityba labai 
skiriasi. Jie gali skirtis priklausomai nuo papročių ir geografinės vietovės. Kai kuriuos maisto 
produktus (batatai, manijokai, kakavos pasta) kai kurios gyventojų dalys gali vartoti dideliais 
kiekiais. Ne visuose maisto produktuose radioaktyvumas kaupiama vienodai. Todėl turėtų būti 
išbraukiamas maisto produktų ir mažais kiekiais vartojamų maisto produktų atskyrimas.

Pakeitimas 42

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Taryba turėtų pasilikti teisę tiesiogiai 
pasinaudoti įgaliojimais priimti
reglamentą, laiku patvirtinantį priemones, 
kurias per pirmą mėnesį po branduolinės ar 
radiacinės avarijos pasiūlo Komisija.
Atitinkamas Komisijos priimto reglamento 
nuostatų pritaikymo ar patvirtinimo 
pasiūlymas, visų pirma didžiausių leistinų 
radiacinės taršos lygių nustatymas, turėtų 
būti grindžiamas Sutarties 31 straipsniu
atsižvelgiant į visuomenės sveikatos 
apsaugą. Tai neužkerta kelio galimybei
ilgesniame laikotarpyje po branduolinės ar 
radiacinės avarijos į rinką pateikiamų 
maisto produktų ar pašarų kontrolės 
tikslais naudoti kitus teisinius 
instrumentus ar kitą teisės pagrindą.

(15) Taryba turėtų pasilikti teisę tiesiogiai 
pasinaudoti įgaliojimais priimti sprendimą,
patvirtinantį ar sumažinantį priemones, 
kurias per pirmą mėnesį po branduolinės ar 
radiacinės avarijos pasiūlo Komisija.
Atitinkamas Komisijos priimto reglamento 
nuostatų pritaikymo ar patvirtinimo 
pasiūlymas, visų pirma didžiausių leistinų 
radiacinės taršos lygių ir radionuklidų 
sąrašo nustatymas, turėtų būti grindžiamas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
168 ir 169 straipsniais atsižvelgiant į 
visuomenės sveikatos apsaugą. Ilgesniu 
laikotarpiu po branduolinės ar radiacinės 
avarijos taikomi lygiai turėtų atitikti 
didžiausius leistinus apšvitos lygius pagal 
1996 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyvą 
96/29/Euratomas, nustatančią 
pagrindinius darbuotojų ir gyventojų 
sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės saugos standartus1.
__________________

1OL L 314, 1996 12 4, p. 20.

Or. fr

Pakeitimas 43
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Taryba turėtų pasilikti teisę tiesiogiai 
pasinaudoti įgaliojimais priimti 
reglamentą, laiku patvirtinantį priemones, 
kurias per pirmą mėnesį po branduolinės ar 
radiacinės avarijos pasiūlo Komisija. 
Atitinkamas Komisijos priimto reglamento 
nuostatų pritaikymo ar patvirtinimo 
pasiūlymas, visų pirma didžiausių leistinų 
radiacinės taršos lygių nustatymas, turėtų 
būti grindžiamas Sutarties 31 straipsniu 

(15) Taryba turėtų pasilikti teisę tiesiogiai 
pasinaudoti įgaliojimais priimti 
reglamentą, laiku patvirtinantį priemones, 
kurias per pirmą mėnesį po branduolinės ar 
radiacinės avarijos pasiūlo Komisija. 
Atitinkamas Komisijos priimto reglamento 
nuostatų pritaikymo ar patvirtinimo 
pasiūlymas, visų pirma didžiausių leistinų 
radiacinės taršos lygių nustatymas, turėtų 
būti grindžiamas Euratomo sutarties 31 
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atsižvelgiant į visuomenės sveikatos 
apsaugą. Tai neužkerta kelio galimybei 
ilgesniame laikotarpyje po branduolinės ar 
radiacinės avarijos į rinką pateikiamų 
maisto produktų ar pašarų kontrolės tikslais 
naudoti kitus teisinius instrumentus ar kitą 
teisės pagrindą.

straipsniu atsižvelgiant į visuomenės 
sveikatos apsaugą. Tai neužkerta kelio 
galimybei ilgesniame laikotarpyje po 
branduolinės ar radiacinės avarijos į rinką 
pateikiamų maisto produktų ar pašarų 
kontrolės tikslais naudoti kitus teisinius 
instrumentus ar kitą teisės pagrindą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo. Siekiant palengvinti tolesnį šio reglamento įgyvendinimą „Sutartis“ neturi 
būti suprantama kaip „ES Sutartis“.

Pakeitimas 44

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Įvykus branduolinei avarijai ar 
radiacinei avarijai, dėl kurios reikia 
taikyti didžiausius leistinus lygius, tiek 
Komisija, tiek kiekviena valstybė narė 
turėtų informuoti visuomenę apie 
galiojančius lygius. Be to, visuomenei taip 
pat turėtų būti suteikiama informacija 
apie maisto produktus ir pašarus, 
kuriuose gali susikaupti didesnė 
radioaktyvumo koncentracija.

Or. fr

Pagrindimas

Įpareigojimas teikti informaciją nenurodytas reglamente, tačiau yra labai svarbus jo 
įgyvendinimui. 

Pakeitimas 45
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Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Didžiausių leistinų lygių laikymasis 
turėtų būti deramai tikrinamas ,

(16) Didžiausių leistinų lygių laikymasis
turi būti deramai tikrinamas ir turėtų būti 
nustatytos nuobaudos už maisto produktų,
kurių taršos lygis viršija didžiausią 
leistiną taršos lygį, eksportą ar pardavimą,

Or. fr

Pakeitimas 46

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai Komisija Europos atominės 
energijos  bendrijoje nustatyta ankstyvo 
pasikeitimo informacija radiacinės avarijos 
atveju tvarka arba pagal TATENOS 
1986 m. rugsėjo 26 d. konvenciją dėl 
ankstyvo pranešimo apie branduolinę 
avariją gauna oficialią informaciją apie 
avarijas ar kokį nors kitą radiacinės 
avarijos atvejį, patvirtinančią, kad I priede 
maisto produktams nustatyti  didžiausi 
leistini lygiai arba III priede pašarams 
nustatyti didžiausi leistini lygiai  gali būti 
pasiekti ar jau pasiekti, ji nedelsdama 
priima reglamentą dėl šių didžiausių 
leistinų lygių taikymo.

1. Kai Komisija Europos atominės 
energijos  bendrijoje nustatyta ankstyvo 
pasikeitimo informacija radiacinės avarijos 
atveju tvarka arba pagal TATENOS 
1986 m. rugsėjo 26 d. konvenciją dėl 
ankstyvo pranešimo apie branduolinę 
avariją gauna oficialią informaciją apie 
avarijas ar kokį nors kitą radiacinės 
avarijos atvejį, patvirtinančią, kad I priede 
maisto produktams nustatyti  didžiausi 
leistini lygiai arba III priede pašarams 
nustatyti didžiausi leistini lygiai  gali būti 
pasiekti ar jau pasiekti, ji nedelsdama 
priima sprendimą dėl šių didžiausių 
leistinų lygių taikymo.

Or. fr

Pakeitimas 47
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Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kurio reglamento, kaip apibrėžta 
1 dalyje, galiojimo trukmė yra kiek 
įmanoma trumpesnė ir neviršija trijų 
mėnesių, atsižvelgiant į 3 straipsnio 
4 dalies nuostatas.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Galiojimo trukmė gali būti tokia, kokios reikia ir ilgesniu laikotarpiu privalo atitikti
Direktyvos 95/29/Euratomas nustatytus lygius, kaip siūloma toliau pateiktame 4 straipsnyje.  

Pakeitimas 48

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Po konsultacijų su ekspertais, įskaitant 
ir Sutarties 31 straipsnyje nurodytą
ekspertų grupę toliau - ekspertų grupė , 
Komisija pateikia Tarybai pasiūlymą dėl 
reglamento, pakeičiančio arba 
patvirtinančio šio reglamento  2 straipsnio 
1 dalyje nurodytą reglamentą, per vieną 
mėnesį nuo jo paskelbimo.

1. Ne vėliau kaip po mėnesio nuo 
branduolinės avarijos ar radiacinės 
avarijos, ir pasikonsultavusi su Komisijos 
suburta ekspertų grupe, toliau – ekspertų 
grupė, Komisija pateikia Tarybai 
pasiūlymą patvirtinti esamas nuostatas 
arba peržiūrėti lygius ir radionuklidų 
sąrašą, priklausomai nuo konkrečios 
padėties.

Or. fr



AM\839508LT.doc 19/34 PE452.760v02-00

LT

Pakeitimas 49
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Po konsultacijų su ekspertais, įskaitant ir 
sutarties 31 straipsnyje nurodytą ekspertų 
grupę toliau - ekspertų grupė , Komisija 
pateikia Tarybai pasiūlymą dėl reglamento, 
pakeičiančio arba patvirtinančio šio 
reglamento  2 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
reglamentą, per vieną mėnesį nuo jo 
paskelbimo. 

1. Po konsultacijų su ekspertais, įskaitant ir 
Euratomo sutarties 31 straipsnyje 
nurodytą ekspertų grupę, toliau – ekspertų 
grupė, Komisija pateikia Tarybai 
pasiūlymą dėl reglamento, pakeičiančio 
arba patvirtinančio šio reglamento 
2 straipsnio 1 dalyje nurodytą reglamentą, 
per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo. Siekiant palengvinti tolesnį šio reglamento įgyvendinimą „Sutartis“ neturi 
būti suprantama kaip „ES Sutartis“.

Pakeitimas 50
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pateikdama pasiūlymą dėl 1 dalyje 
nurodyto reglamento, Komisija atsižvelgia 
į Sutarties 30 ir 31 straipsniuose 
nustatytus pagrindinius reikalavimus, 
įskaitant principą, kad apšvita būtų kiek 
įmanoma mažesnė, atsižvelgiant į 
gyventojų sveikatos apsaugą ir 
ekonominius bei socialinius veiksnius.

2. Komisija, remdamasi naujausiais 
moksliniais tyrimais ir patirtimi, išplečia 
ir atnaujina šio reglamento I ir III priedus 
siekiant užtikrinti, kad didžiausias maisto 
produktų ir pašarų taršos 
radioaktyviaisiais izotopais lygis pagal 
Europos atominės energijos bendrijos 
steigimo sutarties 30 straipsnį atitiktų 
leidžiamą radioaktyvumo lygį bekereliais 
vienam produkto kilogramui.

Or. pl
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Pagrindimas

I ir III priedai, kurie tam tikru mastu yra tarpusavyje susiję, turėtų būti nuolatos atnaujinami 
ir papildomi. 

Pakeitimas 51

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pateikdama pasiūlymą dėl 1 dalyje 
nurodyto reglamento, Komisija atsižvelgia 
į Sutarties 30 ir 31 straipsniuose 
nustatytus pagrindinius reikalavimus, 
įskaitant principą, kad apšvita būtų kiek 
įmanoma mažesnė, atsižvelgiant į 
gyventojų sveikatos apsaugą ir 
ekonominius bei socialinius veiksnius.

2. Pateikdama pasiūlymą dėl 1 dalyje 
nurodyto sprendimo, Komisija atsižvelgia į 
principą, kad apšvita būtų kiek įmanoma 
mažesnė, atsižvelgiant į gyventojų, ypač 
pažeidžiamiausių gyventojų sluoksnių,
sveikatos apsaugą.

Or. fr

Pakeitimas 52
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pateikdama pasiūlymą dėl 1 dalyje 
nurodyto reglamento, Komisija atsižvelgia 
į Sutarties 30 ir 31 straipsniuose nustatytus 
pagrindinius reikalavimus, įskaitant 
principą, kad apšvita būtų kiek įmanoma 
mažesnė, atsižvelgiant į gyventojų 
sveikatos apsaugą ir ekonominius bei 
socialinius veiksnius.

2. Pateikdama pasiūlymą dėl 1 dalyje 
nurodyto reglamento, Komisija atsižvelgia 
į Euratomo sutarties 30 ir 31 straipsniuose 
nustatytus pagrindinius reikalavimus, 
įskaitant principą, kad apšvita būtų kiek 
įmanoma mažesnė, atsižvelgiant į 
gyventojų sveikatos apsaugą ir 
ekonominius bei socialinius veiksnius.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama aiškumo. Siekiant palengvinti tolesnį šio reglamento įgyvendinimą „Sutartis“ neturi 
būti suprantama kaip „ES Sutartis“.

Pakeitimas 53
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atsižvelgiant į tai, kad po 
branduolinio reaktoriaus avarijos kietų 
elementų izotopai gali pasklisti aplinkoje, 
pašarų didžiausių leistinų taršos lygių 
sąrašas turėtų būti išplėstas ir papildytas 
pagal Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutarties 32 straipsnį į 
jį greta radioaktyvių stabilių cezio izotopų 
įtraukiant kitus izotopus, tokius, kaip 
transurano elementai ir stroncio bei jodo 
izotopai,

Or. pl

Pagrindimas

Pašarai, kaip ir žmogaus maisto produktai gali būti užteršiami ne tik jodo izotopais. 

Pakeitimas 54

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taryba kvalifikuota balsų dauguma 
priima sprendimą dėl 1 ir 2 dalyse minėto 
reglamento pasiūlymo  per 2 straipsnio 
2 dalyje nurodytą laikotarpį.

3. Taryba paprasta balsų dauguma priima 
sprendimą dėl 1 ir 2 dalyse minėto 
reglamento pasiūlymo per vieną mėnesį.
Taryba praneša Europos Parlamentui 
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apie savo sprendimą.

Or. fr

Pakeitimas 55

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kurio reglamento, kaip apibrėžta
3 straipsnyje, galiojimo laikotarpis yra 
ribotas. Valstybės narės prašymu arba 
Komisijos iniciatyva 3 straipsnyje 
nustatyta tvarka šis laikotarpis gali būti 
peržiūrėtas ir pakeistas.

Bet kurio sprendimo, kaip apibrėžta 3 
straipsnyje, galiojimo laikotarpis yra 
ribotas ir ilgesniu laikotarpiu juo 
užtikrinami sveikatos apsaugos lygiai, 
nustatyti Direktyvoje 95/29/Euratomas.
Tarybos ar Europos Parlamento prašymu 
arba Komisijos iniciatyva 3 straipsnyje 
nustatyta tvarka šis laikotarpis gali būti 
peržiūrėtas ir pakeistas.

Or. fr

Pakeitimas 56

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama užtikrinti, kad I ir III  priede 
nustatyti didžiausi leistini lygiai atitiktų 
tolydžio gaunamus naujus mokslinius 
duomenis, Komisija periodiškai teiraujasi
ekspertų, įskaitant ekspertų grupę , 
nuomonės.

1. Siekdama užtikrinti, kad I ir III  priede 
nustatyti didžiausi leistini lygiai atitiktų 
tolydžio gaunamus naujus mokslinius 
duomenis, Komisija privalo nuolatos 
konsultuosis su ekspertų grupe, taip pat su 
ekspertais iš trečiųjų šalių ir 
tarptautinėmis organizacijomis, 
dirbančiomis šioje srityje. Komisija
ekspertų grupę suburia remdamasi 
moksliniais ir etikos kriterijais. Komisija 
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viešai paskelbia grupės sudėtį ir jos narių 
interesų deklaracijas.

Or. fr

Pakeitimas 57
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama užtikrinti, kad I ir III  priede 
nustatyti didžiausi leistini lygiai atitiktų 
tolydžio gaunamus naujus mokslinius 
duomenis, Komisija periodiškai teiraujasi 
ekspertų, įskaitant ekspertų grupę , 
nuomonės.

1. Siekdama užtikrinti, kad I ir III  priede 
nustatyti didžiausi leistini lygiai atitiktų 
tolydžio gaunamus naujus mokslinius 
duomenis, Komisija kas dvejus metus
teiraujasi ekspertų, įskaitant EMST ir kitus 
ekspertus, nuomonės.

Or. en

Pagrindimas

Nuolatos gaunami moksliniai duomenys turi būti išnagrinėjami reguliariai, iš anksto 
numatytu grafiku. Europos maisto saugos tarnyba (EMST) ekspertai turėtų būti labiau patyrę 
šioje srityje, kadangi šiuo klausimu jie dirba pastaruosius 7-8 metus (nuo tada, kai buvo 
įkurta EMST).

Pakeitimas 58
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. I, II ir II prieduose turėtų būti 
atsižvelgiama į radioaktyviųjų izotopų 
skilimo pusamžį per konservuoto maisto 
saugojimo laikotarpį; priklausomai nuo 
taršos rūšies, pvz., jodo izotopais, šių 
produktų radioaktyvumas turėtų būti 
nuolatos stebimas. 

Or. pl
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Pagrindimas

Jonizuojanti spinduliuotė laikui bėgant mažėja.

Pakeitimas 59

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės arba Komisijos prašymu 
I ir III prieduose  nustatyti didžiausi leistini 
lygiai gali būti pakeisti ar papildyti, kai 
Komisija pateikia Tarybai pasiūlymą
Sutarties 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Tarybos, Europos Parlamento arba 
Komisijos prašymu I ir III prieduose
nustatyti didžiausi leistini lygiai gali būti 
pakeisti ar papildyti, kai Komisija, 
laikydamasi įprastos teisėkūros 
procedūros pateikia Tarybai ir Europos 
Parlamentui pasiūlymą dėl šio reglamento 
peržiūros.

Or. fr

Pakeitimas 60
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės arba Komisijos prašymu 
I ir III prieduose  nustatyti didžiausi leistini 
lygiai gali būti pakeisti ar papildyti, kai 
Komisija pateikia Tarybai pasiūlymą 
sutarties 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Valstybės narės arba Komisijos prašymu 
I ir III prieduose nustatyti didžiausi leistini 
lygiai gali būti pakeisti ar papildyti, kai 
Komisija pateikia Tarybai pasiūlymą 
Euratomo sutarties 31 straipsnyje 
nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo. Siekiant palengvinti tolesnį šio reglamento įgyvendinimą „Sutartis“ neturi 
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būti suprantama kaip „ES Sutartis“.

Pakeitimas 61

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šį reglamentą, iš trečiųjų šalių
importuoti maisto produktai ir pašarai 
laikomi pateiktais į rinką, jei Bendrijos 
muitų teritorijoje jiems taikoma ne 
tranzito, o kitokia muitinės procedūra.

Šis reglamentas taip pat taikomas iš 
trečiųjų šalių importuotiems, muitinio 
tranzito ir eksportui skirtiems maisto
produktams ir pašarams.

Or. fr

Pakeitimas 62

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė teikia Komisijai 
visą su šio reglamento taikymu susijusią 
informaciją, pirmiausia apie didžiausių 
leistinų lygių nesilaikymo atvejus. Tokią 
informaciją Komisija perduoda kitoms 
valstybėms narėms.

2. Kiekviena valstybė narė teikia Komisijai 
visą su šio reglamento taikymu susijusią 
informaciją, pirmiausia apie didžiausių 
leistinų lygių nesilaikymo atvejus. Tokią 
informaciją Komisija perduoda kitoms 
valstybėms narėms. Komisija taiko 
nuobaudas už maisto produktų, kurių 
taršos lygis viršija didžiausią leistiną 
taršos lygį, pardavimą ar eksportą. 

Or. fr

Pakeitimas 63
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Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekviena valstybė narė ir Komisija
informuoja visuomenę apie galiojančius 
lygius ir suteikia informaciją apie maisto 
produktus, kuriuose gali susikaupti 
didesnė radioaktyvumo koncentracija.

Or. fr

Pakeitimas 64

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažais kiekiais vartojamų maisto 
produktų sąrašas pateiktas II priede.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 65
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedas turėtų būti pateiktas visiškai 
nauja redakcija remiantis ES vartotojų 
rinkoje esančių vidutiniais ir mažais 
kiekiais vartojamų maisto produktų 
klasifikacija;  pagrindinis šios
klasifikacijos principas turėtų derėti su I 
priedu.
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Or. pl

Pagrindimas

Šio priedo klasifikacija yra nelogiška, Joje pateikiamos tokios medžiagos, kaip lakas, dervos 
ir sakai, kurie net nėra maisto produktai, o manijokai, mielės, česnakai ir batatai neturėtų 
būti laikomi mažais kiekiais vartojamais maisto produktais.  Panašiai, triufeliai (kodėl ne 
grybai ir panašiai?) kelia didelį pavojų, nes juos gali ėsti žvėrys ir valgyti žmonės.

Pakeitimas 66

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento įgyvendinimo  taisyklės ir 
mažais kiekiais vartojamų maisto 
produktų sąrašo patikslinimai kartu su 
tiems produktams taikytinais didžiausiais 
leistinais radiacinės taršos lygiais, kaip 
išdėstyta II priede,  bei III priede išdėstyti
didžiausi leistini pašarų radiacinės taršos 
lygiai patvirtinami Tarybos  reglamento 
(EB) Nr.  1234/200717  195  straipsnio 2 
dalyje nurodyta  tvarka, kuri taikoma 
pagal analogiją. Šiam tikslui Komisijai 
padeda  ad hoc komitetas.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 67
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos reglamentas (Euratomas) Nr. 
3954/87 ir Komisijos reglamentas
(Euratomas) Nr. 944/89 bei Nr. 770/90 yra 

Komisijos reglamentas (Euratomas) Nr. 
3954/87 ir Komisijos reglamentas
(Euratomas) Nr. 944/89 bei Nr. 770/90 yra 
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panaikinami. panaikinami, kaip nurodyta IV priede.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo. IV priedas tekste nebuvo minėtas.

Pakeitimas 68

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

DIDŽIAUSI LEISTINI MAISTO PRODUKTŲ RADIACINĖS TARŠOS LYGIAI (Bq/kg)

Maisto produktai18

Maistas 
kūdikiams19

Pieno 
produktai20

Kiti maisto 
produktai, 
išskyrus 
vartojamus 
mažais 
kiekiais21

Skystieji 
maisto 
produktai22

Stroncio 
izotopai, 
ypač Sr-90

75 125 750 125

Jodo 
izotopai, 
ypač I-131

150 500 2 000 500

Plutonio ir 
transplutonio 
elementų alfa 
spinduliuotės 
izotopai, 
ypač Pu-239, 
Am-241

1 20 80 20

Visi kiti 
nuklidai, 
kurių 

400 1 000 1 250 1 000
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pusėjimo 
trukmė 
ilgesnė nei 
10 dienų, 
ypač Cs-134, 
Cs-13723

Pakeitimas

DIDŽIAUSI LEISTINI MAISTO PRODUKTŲ RADIACINĖS TARŠOS LYGIAI (Bq/kg)

Maisto 
produktai ir 
skystieji 
maisto 
produktai18

Stroncio 
izotopai, 
ypač Sr-90

75

Jodo 
izotopai, 
ypač I-131

150

Plutonio ir 
transplutonio 
elementų alfa 
spinduliuotės 
izotopai, 
ypač Pu-239, 
Am-241

1

Visi kiti 
nuklidai, 
kurių 
pusėjimo 
trukmė 
ilgesnė nei 
10 dienų, 
ypač Cs-134, 
Cs-13723

400

Or. fr
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Pagrindimas

Leistini lygiai turėtų būti paremti kritinių ir pažeidžiamų gyventojų grupių, visų pirma vaikų, 
apsaugos reikalavimais. Siūloma, kad visų maisto produktų leistini lygiai jų neatskiriant butų 
paremti maisto kūdikiams leistinais lygiais. Šie lygiai atitinka naujausius oficialius skaičius, 
kuriuos pateikė įvairios organizacijos (JAV maisto ir vaistų administracija, Maisto ir žemės 
ūkio organizacija, Pasaulio sveikatos organizacija). Labai stebina tai, kad šios vertės ES 
nebuvo peržiūrėtos nuo 1989 m.

Pakeitimas 69
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 stulpelio pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skystieji maisto produktai Vandentiekio ir geriamasis vanduo ir 
skystieji maisto produktai

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo, kad būtų palengvintas tolesnis šio reglamento įgyvendinimas. Vanduo yra 
viena iš pagrindinių maisto produktų ir pašarų sudėtinių dalių. Jis neturėtų būti „paslėptas“ 
tarp „skystųjų maisto produktų“.

Pakeitimas 70
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 19 išnaša 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 Maistas kūdikiams yra apibrėžtas kaip 
maistas, skirtas maitinti kūdikius nuo 
keturių iki šešių mėnesių amžiaus, kuris 
atitinka mitybos reikalavimus šiai žmonių 
kategorijai ir kuris pateikiamas 
mažmeninei prekybai pakuotėse, kurios yra 
lengvai atpažįstamos ir ženklintos etikete

Maistas kūdikiams yra apibrėžtas kaip 
maistas, skirtas maitinti kūdikius
pirmuosius keturis - šešis mėnesius ir 
kūdikių pienas (arba jį atitinkantys 
produktai), skirtas kūdikiams iki dvylikos
mėnesių amžiaus, kuris atitinka mitybos 
reikalavimus šiai žmonių kategorijai ir 
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«Maistas kūdikiams». kuris pateikiamas mažmeninei prekybai 
pakuotėse, kurios yra lengvai atpažįstamos 
ir ženklintos etikete «Maistas kūdikiams».

Or. en

Pakeitimas 71

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis priedas išbraukiamas.

Or. fr

Pagrindimas

Kaip siūloma 14 konstatuojamosios dalies pakeitime, sąrašas išbraukiamas, todėl turėtų būti 
išbraukiamas visas II priedas.

Pakeitimas 72
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 0714 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

manijokai, marandos, salepas, 
topinambai, dioskorėjos ir panašūs 
šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys 
didelį kiekį krakmolo arba inulino, švieži 
arba džiovinti, sveiki, supjaustyti 
griežinėliais arba granuliuoti; sago 
palmės šerdis

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Kai kuriose mitybos rūšyse tai yra pagrindiniai maisto produktai, todėl jie neturėtų būti 
įtraukti į mažais kiekiais vartojamų maisto produktų sąrašą, kuriame leistini lygiai yra 
didesni.

Pakeitimas 73
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1106 20 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Miltai, rupiniai ir milteliai  iš sago palmės 
šerdies, iš šakniavaisių arba gumbavaisių, 
klasifikuojamų pozicijoje 0714

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose mitybos rūšyse tai yra pagrindiniai maisto produktai, todėl jie neturėtų būti 
įtraukti į mažais kiekiais vartojamų maisto produktų sąrašą, kuriame leistini lygiai yra 
didesni.

Pakeitimas 74
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1108 14 00 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

manijokų krakmolas (cassava) Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose mitybos rūšyse tai yra pagrindiniai maisto produktai, todėl jie neturėtų būti 
įtraukti į mažais kiekiais vartojamų maisto produktų sąrašą, kuriame leistini lygiai yra 
didesni.
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Pakeitimas 75

Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

DIDŽIAUSI LEISTINI PAŠARŲ RADIACINĖS TARŠOS (CEZIU 134 IR
CEZIU 137) LYGIAI

Gyvūnas Bq/kg24, 25

Kiaulės 1 250
Naminiai paukščiai, ėriukai, veršiai 2 500
Kiti 5 000

Pakeitimas

DIDŽIAUSI LEISTINI PAŠARŲ RADIACINĖS TARŠOS (CEZIU 134,
CEZIU 137, JODU 131 IR STRONCIU 90) LYGIAI

Stroncio 
izotopai, 
ypač Sr-

90

Jodo 
izotopai, 
ypač I 

131

Cs-134 ir 
Cs-137

Gyvūnas Bq/kg 24 25

Kiaulės 1 25 1 25 1 250
Naminiai paukščiai, ėriukai, veršiai, 
galvijai

2 50 2 50 2 500

Or. fr

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai rodo, kad kai kurie teršalai (Sr-90 ir I-131) yra perduodami maisto 
grandinėje ir todėl pašaruose turi būti ribojami. Siūloma nauja lentelė, pakeičianti 
Reglamente esančią lentelę.



PE452.760v02-00 34/34 AM\839508LT.doc

LT


